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A convergencia de factores como a evo lu~ io  tecnologica, a globaliza~io das economias, 

as altera~8es dcio-politicas e a sofisticaqio dos clientes esta na base de um novo paradigma 

concorrencial que desactualizou os principios que legitimamente norteavam o modus vivendi das 

organizaq8es. Esta mu ta~ io  de contexto induziu o imperativo de alterar diversos aspectos das 

organizar$es, consoante o seu estado actual e o objectivo final, fomentando ainda o aparecimento 

de inumeras iniciativas de melhoria, teoricamente susceptiveis de erradicar qualquer enfermidade 

organizacional. E no seio deste frenetic0 emanar de novas ideias e conceitos que surge a 

reengenharia (a primeira apar i~ io do termo remonta ao artigo "Reengineering Work: Don't 

Automate, Obliterate" da autoria de Michael Hammer, publicado na Harvard Business Review em 

Setembro de 1990) e o desenvolvimento do seu corpo doutrinal (atraves da obra "Reengineering 

the Corporation" de Michael Hammer e James Champy, publicada nos finais de 1993 pela Harper 

Business). 

A publicago desta obra revelou-se um estrondoso sucesso editorial, complementado pelo 

increment0 exponencial do numero de artigos publicados sobre a tematica da reengenharia e pela 

literal inundagio dos escaparates de muitas livrarias com obras destinadas a auxiliar os gestores a 

atingirem o almejado sucesso. Paralelamente, a nova coqueluche dos profissionais da gestio 

alargou o seu espectro a aplicaqio real do conceito, traduzindo-se num importante volume de 

investimentos em projectos de reengenharia. 

A projecqio mediatica da reengenharia, os elevados investimentos na apl ica~io pratica da 

sua doutrina, o caracter inovador e ousado do conceito e a inexistencia de trabalhos publicados 

sobre esta tematica num contexto portuguQs, determinaram a o p ~ i o  pela reengenharia como 

object0 da dissertago. 

0 objectivo principal da disserta~io consiste na investigago, analise e sistematiza~io do 

conceito de reengenharia, n io  apenas segundo uma perspectiva meramente teorica mas 

procurando tambem transpor para um plano pragmatic0 a realidade de experiencias de pessoas 

que, de forma directa ou indirecta, interagiram com iniciativas de reengenharia. Paralelamente, 

atraves da especificago de um conjunto de ac~ties, reflexties e pontos de controlo, foi 

desenvolvida uma metodologia com o intuito de orientar projectos de reengenharia. 
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Estes dois objectivos convergem para o proposito final deste trabalho, que consiste na 

aferigio da reengenharia, numa optica conceptual e pratica devidamente enquadrada num 

context0 europeu e portuguQs. 

0 principal obice a consecugio do presente trabalho consistiu na impossibilidade de 

aceder a informagio quantitativa fiavel que possibilitasse caracterizar de mod0 objectivo o 

panorama da reengenharia na Europa e em Portugal. Apesar de serem conhecidos varios 

trabalhos estatisticos que se debrugaram sobre esta tematica, praticamente todos s io  

apresentados sem uma completa fundamentagio da metodologia utilizada na analise e recolha de 

dados. A superagio deste entrave teria de passar por um inquerito adequado, a submeter a uma 

amostra de organizagbes suficientemente alargada e representativa, o que acarretaria custos 

significativos e prazos dilatados que n io  se coadunam com os recursos disponiveis para esta 

dissertago. Por conseguinte, optou-se por uma analise qualitativa, recorrendo a diversas 

entrevistas com varios intervenientes em iniciativas de reengenharia (ou pseudo reengenharia), 

opinion makers na area da gestio, publicagbes academicas e sectoriais e outras fontes de 

informagio. 

Uma outra restrigo consistiu na generalizada utilizagio abusiva do rotulo da reengenharia 

como sinonimo (por vezes eufemismo) de uma vasta panoplia de programas de melhoria com 

caracteristicas dispares, muitas vezes sem qualquer relagio com a doutrina que, 

pressupostamente, Ihe serviria de base. 

A presente dissertagio encontra-se estruturada em sete capitulos, acrescidos de um 

capitulo dedicado as referencias bibliograficas, cada qua1 consagrado a sintese e analise critica de 

varios aspectos da reengenharia e que, devidamente integrados, possibilitam aferir, numa 

perspectiva conceptual e pragmatica, o impact0 da reengenharia no dominio da gestio. 

Apos o texto introdutorio, no segundo capitulo efectua-se uma introdugio a tematica da 

reengenharia, iniciando-se com a investigaqio da sua genese e prosseguindo com a sua analise 

conceptual, com o designio de enquadrar e orientar teoricamente o restante trabalho. 

0 terceiro capitulo inicia-se com uma abordagem integrada a transformagio 

organizacional, com particular Qnfase na urgQncia da mudanp motivada pela conjungio de 

diversas forps, no imperativo de gerir tal mudanga consoante a sua natureza e intensidade e no 

enquadramento da reengenharia no seio de uma iniciativa de mudanp organizacional. 

Posteriormente, o conceit0 de reengenharia de negocio e analisado com alguma minucia, com 

especial incidQncia nos seus componentes basicos e principios, nas divergencias entre a 

reengenharia de process0 e de negocio e na necessidade de uma abordagem estrategica a esta 

tematica. 
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No quarto capitulo, analisa-se a cascata de transformaMes provocada pela aplicago da 

reengenharia, que se desenvolve segundo um padrio evolutivo e tendencialmente sequencial, 

alicerqado em determinados elementos de mudanqa. Este capitulo incide ainda sobre os factores 

criticos de (in)sucesso neste tip0 de iniciativas, realqando que o Qxito depende do talento, da 

estrategia e da perseveranqa na superago eficaz e eficiente de um conjunto de factores 

subtilmente interligados. 

Uma vez analisada conceptualmente a tematica da reengenharia, o quinto capitulo 

sublinha a importincia da componente pragmatica para o seu sucesso, procurando definir uma 

aproximaqio metodologica que atribua alguma legitimidade a aplicaqso da reengenharia, 

estabelecendo a distingo entre a vide que se pretende atingir e uma possivel alucinaqio 

conducente ao descalabro. 

0 sexto capitulo debruqa-se sobre a reengenharia na Europa e em Portugal, enfatizando 

os resultados obtidos e as discrepincias entre o contexto europeu e portuguQs e o contexto 

americano. A insuficiencia de dados quantitativos crediveis, determinou uma analise 

necessariamente qualitativa, que se apoiou em estudos academicos, em projectos comunitarios, 

na analise de case studies e no contact0 com pessoas que, directa ou indirectamente, se 

envolveram em projectos de reengenharia. 

0 setimo capitulo integra as principais conclus8es que foi possivel extrair do trabalho 

desenvolvido, sugerindo ainda pistas para futuros trabalhos de investigago neste dominio. 
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Um vasto espectro das empresas actuais alicerqou as raizes organizacionais, e o seu 

conceito de trabalho, na paradigmatica fabrica de alfinetes descrita por Adam Smith em "A 

Riqueza das Naqbes", publicado em 1776. Esta obra emblematica conceptualizou o principio da 

divisio do trabalho, advogando que um certo numero de trabalhadores especializados, cada qua1 

responsavel por uma tarefa individual, poderia alcanqar um indice de produtividade mais elevado 

do que o mesmo numero de trabalhadores organizados de um mod0 separado e independente. 0 

acrescimo de produtividade conquistado, muitas vezes drastico, fundamenta-se em trgs 

parimetros distintos: o aumento da destreza de cada trabalhador individual, a economia do tempo 

despendido na passagem de urn tipo de trabalho para outro, e a invenqio de um grande numero 

de dispositivos mecinicos que facilitavarn e aceleravarn o trabalho, possibilitando a um unico 

homem realizar o trabalho de muitos. 

Com o decorrer do tempo e a pragrnatizaqio dos principios organizacionais de Adam 

Smith, as empresas norte americanas incrementaram os seus indicadores de produtividade, se 

bem que aplicados num mercado domestic0 ainda incipiente mas de elevado crescimento. No 

inicio do seculo XIX a populaqio e o mercado interno aumentavam exponencialmente, com o 

subsequente assomo de organizaqces de maior envergadura, caracterizadas por um trabalho mais 

fragmentado e executado por trabalhadores com capacidades mais especificas. Estas 

singularidades potenciaram a criaqio do que hoje se denomina por burocracia empresarial, uma 

inovaqio significativa e essencial para uma organizaqio com legitimas aspiraqces de crescimento. 

A gestio criou as regras para cada continggncia irnaginavel, os procedimentos formalizados e as 

respectivas estruturas e mecanismos para os levar a cabo, bem como traqou claramente linhas de 

autoridade e de subordinaqio. Ainda hoje, a essencia da burocracia consiste em programar as 

pessoas para se ajustarem aos procedimentos estabelecidos. 0 s  sisternas de comando e controlo, 

em vigor na grande maioria das empresas contemporineas, reflectern estes principios 

introduzidos ha 150 anos. 

Na aurora do seculo XX, dois pioneiros da industria automovel, Henry Ford e Alfred Sloan, 

seriam responsaveis pelo grande salto qualitativo no desenvolvimento da actual organizaqio 

empresarial. Ford aperfeiqoou o conceito de Adam Smith de dividir o trabalho em tarefas 

repetitivas e pequenas (a inovaqio pela qua1 Henry Ford 6 mais conhecido 6 a da linha de 

montagem movel, que possibilita levar o trabalho ate ao trabalhador), tornando-as 

significativamente mais simples. No entanto, o process0 de coordenaflo dos executantes, assim 

como a capacidade de agregar os resultados das diferentes tarefas, revelou-se assaz complexo. 
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Alfred Sloan, confrontado corn a necessidade de gerir urna enorme e dispersa organizaqio 

e influenciado pelo sucesso de produqio da linha de rnontagern, recorreu a urn expediente 

inovador: aplicar o principio da divisio do trabalho de Adam Smith a gestio, de rnodo analogo ao 

que Ford utilizou na produqio. Assim, aos altos executivos n i o  erarn exigidas cornpetencias 

especificas nas areas da engenharia ou de produqio, sendo-lhes confiada a rnissio de 

supervisionar as diferentes areas funcionais da ernpresa, rnediante a utilizaqio de indicadores de 

desernpenho financeiro e de produqio. 

0 salto evolutivo final, no desenvolvirnento das organizaqbes ernpresariais, verificou-se 

durante os anos 50 e 60. Neste periodo, rnediante elaborados exercicios de planearnento, a gestio 

de top0 deterrninava o tipo de negocios em que as suas ernpresas se iriarn envolver, as 

necessidades de capital a alocar a cada um e os resultados que os gestores operacionais desses 

negocios deveriarn obter. Durante estes anos, a preocupaqio fundamental dos gestores era a de 

satisfazer urna procura sernpre crescente (aspectos como a qualidade, o servip ao cliente, etc., 

erarn rnerarnente rnarginais), que se traduzia nurn aurnento de capacidade produtiva e culrninava 

no desenvolvirnento de sisternas de planearnento, de controlo e de orpmentaqio de urna 

cornplexidade galopante. Esta conjuntura era cornplementada por urna estrutura organizacional 

pirarnidal (o padrio para a rnaioria das organizaqbes da epoca), que se adequava 

convenienternente a urn arnbiente de d lere crescimento, porquanto bastava a organizaMo 

adicionar a base do seu organigrarna os trabalhadores necessarios, e preencher os niveis de 

gestio no patarnar imediatarnente superior. 

No entanto, o context0 ernpresarial alterou-se profundarnente (ha rnesrno quern 

parafraseie subtilrnente o terrno caos ... Peters [19871). Tudo 6 volatil e nada 6 constante, desde a 

procura dos clientes, os ciclos de vida dos produtos, o crescirnento do mercado, o grau de 

mudanp tecnologica, ate a reacgo dos clientes. Este turbilhio de intensas rnutaNes, 

desactualizou as bases em que legitimarnente se suportavam as organizaqbes (principios de 

Adam Smith, Henry Ford, Alfred Sloan, etc.), conferindo visibilidade a ineficiencias n i o  detectadas 

ate essa altura. 

Nos ultirnos vinte anos, a alteraqio dos pressupostos cornpetitivos foi incentivada, nas 

sociedades rnais avanpdas, pela transigo de economias push para econornias pull. Nas 

prirneiras, a procura suplanta a oferta, bastando que as empresas concebarn e forneqarn os seus 

produtos para que estes sejarn irnediatarnente absorvidos pelos rnercados. Nas ultirnas, a oferta 

excede a procura, pelo que os clientes tern oportunidade de optar pelos produtos e serviqos que 

rnelhor se adaptern as suas intrinsecas necessidades, induzindo urna concorrencia agressiva entre 

empresas e culrninando na denorninada "ditadura do cliente". Se as ernpresas actuais fragrnentarn 

o trabalho em tarefas rnuitas vezes sern sentido, 6 porque anteriormente a eficiencia e eficacia 

erarn atingidas deste rnodo. Se a burocracia era a forrna de difundir o poder e a responsabilidade, 

6 porque aprenderarn a controlar deste rnodo as estruturas dispersas. Se persistern em resistir aos 

ventos de rnudanqa, e porque a aplicaqio destes principios organizacionais tiverarn frutos 

positivos durante decadas. 
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0 imperativo de transfigurar o modelo de Adam Smith para um paradigma sintonizado 

com as necessidades organizacionais do momento (Drucker [ I  969D, propiciou o florescimento de 

uma indQstria de consultoria avida de comercializar os seus produtos, bem como catalisou o 

surgimento de uma comunidade academica cada vez mais motivada e empenhada pela tematica 

da gestio. E no seio deste emanar de novas ideias e conceitos, que visava encontrar um elixir 

para todos os males organizacionais, que surge o artigo "Reengineering Work: Don't Automate, 

Obliterate" da autoria de Michael Hammer, publicado na Harvard Business Review em Setembro 

de 1990. Este artigo teve o condio de despertar os gestores para um conceito, acolhido com muito 

entusiasmo, que advogava a necessidade de, nas circunstincias actuais, encarar a mudan~a 

organizacional como um factor critico de sobrevivencia e sucesso. 

Apesar de este artigo constituir o marco formal do advent0 da reengenharia (e a primeira 

apar i~ io do termo), a sua genese ideologica (mais concretamente, o seu corpo doutrinal) tinha ja 

sido abordada por outros autores. Assim, constata-se que uma das premissas basicas da 

reengenharia - o comeGar de novo, de mod0 a desmembrar eficazmente o status quo - n io  6 mais 

do que uma ousada aplica@o de regras de bom senso. Analogamente, a ideia da analise de 

processos pode ser atribuida a Frederic Taylor [1911], que foi provavelmente o primeiro a 

defender o estudo sistematico dos procedimentos de trabalho. 0 redesenho de processos de 

negocio abrangendo diversas divis6es funcionais, esta subjacente ao conceito de cadeia de valor 

enunciado por Michael Porter [1985]. A n o ~ i o  de mudanp radical dos processos de negocio pode 

tambem ser imputada a Joseph Juran e W. Edwards Deming, ainda que estes autores estejam 

mais intimamente associados a melhoria incremental da qualidade. Outros autores, tais como 

Stalk, Hout e Bower, ja em 1988 e em 1990 tinham introduzido a no@o de melhorias radicais nos 

tempos de produ@o. A percep~io de que a evoluqio das comunicafles e da industria de 

informatica poderia alterar o conteudo e o context0 do trabalho, apareceu com os analistas de 

sistemas nas decadas de 50 e 60. A consciencializa@o de que as mudan~as tecnologicas 

deveriam ser paralelamente acompanhadas por altera~6es nas estruturas organizacionais, nas 

politicas e na gestio de recursos humanos foram legados de estudos efectuados por Cherns 

[ I  9761. 

Como podera ser comprovado no terceiro capitulo, o que realmente apresenta foros de 

inova~io na reengenharia 6 o facto de estes conceitos, ja com algum grau de familiariza~io entre 

alguns investigadores, terem sido inteligentemente agrupados numa nova sintese, possibilitando 

equaciona-10s de uma forma integrada, sistemica e sinergetica. No entanto, nem a falta de 

grandes conceitos inovadores nem o subtil desinteresse intelectual da comunidade academica s io  

suficientes para retirar o merito a esta nova tecnica, consubstanciado na enorme quantidade de 

projectos em curso nas empresas, bem como no seu grande impact0 entre gestores e que 

proporcionou, porventura, as energias necessarias para um esfor~o de real mudan~a talvez nunca 

antes conseguido. 
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Ap6s a pu blica@o do artigo "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate", Michael 

Hammer juntamente com James Champy, no imbito das suas actividades de consultoria, 

empenharam-se em auxiliar os seus clientes no desenvolvimento de metodologias que 

possibilitassem sobreviver e prosperar, num clima de concorrencia agressiva. Fruto da experiencia 

acumulada em muitas empresas, Champy e Hammer suspeitararn terem discernido os padr8es de 

ac@o conducentes ao sucesso e, gradualrnente, enunciararn um conjunto de procedirnentos 

potenciadores de uma rnudanga radical, que denominararn de reengenharia ernpresarial. A 

sisternatizagio destas experiQncias, consubstanciada na elaborago de urn corpo teorico doutrinal, 

culrninou corn a obra "Reengineering the Corporation", publicada nos finais de 1993 pela editora 

Harper Business. 

A publicagio desta obra, inicialrnente agendada para 40.000 exemplares, revelou-se um 

estrondoso sucesso editorial, corn vendas na ordern dos 2 milh8es de copias e na sua tradugio 

para 19 linguas. Esta entusiastica recepgio foi ainda coadjuvada pelo increment0 do numero de 

artigos publicados corn o terrno reengenharia no titulo: 10 em 1990 e cerca de 900 em 1994. A 

base de dados LexisINexis, de imprensa diaria, registou rnais de 5.000 referencias a reengenharia 

durante os primeiros seis rneses de 1994. Este terrno passou de um simples neologismo para um 

standard no lexico ernpresarial, sendo hoje praticamente irnpossivel encontrar urna publicagio de 

negocios que n io  se refira a esta tematica. A febre da reengenharia alastrou-se ainda ao rnercado 

videografico, de formagio, de conferencias, de sothare e, pasrne-se, ao rnundo da banda 

desenhada (corn Dilbert). 

0 frenesirn da nova coqueluche dos profissionais da gestiio n io  se esgotou no carnpo 

editorial, alargando o seu espectro a aplicagio real de t i o  prornissora inovagio. Duas das rnaiores 

empresas de consultoria e auditoria rnundiais conduziram estudos separados em 1994, chegando 

a conclus8es sirnilares: 75% a 80% das maiores empresas arnericanas ja tinharn iniciado projectos 

de reengenharia, sendo bastante plausivel que o seu comprornisso se intensificasse nos proxirnos 

anos. 0 volume de despesas destas iniciativas, em servigos de consultoria e pessoal, ascendia a 7 

bili8es de dolares (se se incluirern os investirnentos em tecnologia os nlirneros poderio ser da 

ordern dos 30 bili8es de dolares), sendo previsivel que o rnontante de despesas crescesse a urna 

taxa anual de 20% durante os proxirnos tres anos (dados recolhidos do livro "Reengineering 

Revo1ution"de Michael Hammer e Steven Stanton [19951). 

A bibliografia versando a tematica da reengenharia inundou literalrnente os escaparates de 

rnuitas livrarias, corn rnanuais praticos (ou canivetes suigos) prontos a auxiliar os gestores a 

atingirern o almejado sucesso. 0 burburinho associado a esta nova filosofia foi aurnentando corn o 

aparecirnento de indefectiveis defensores, sob a egide de Michael Hammer, bern corno corn 

acerrirnos detractores, formando dois polos antagonicos que se forarn digladiando continuarnente 

nos ultirnos dois anos. 
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Michael Hammer e James Champy n io  parecem ser do tipo de pessoas que enjeitem 

oportunidades, tal como a que se lhes deparou logo apos o tremendo sucesso de "Reengineering 

the Corporation". Assim, M. Hammer, dotado de urna postura radical e sob os auspicios de Tom 

Peters, decidiu escrever um manual pratico de aplicaqiio da reengenharia denominado "The 

Reengineering Revolution". Por sua vez, J. Champy, protegido pela aurea de Peter Drucker e 

baseado num estilo mais teorico, enveredou por um percurso evolutivo no sentido de 

complementar a revoluqiio que, na sua opiniio pessoal, n i o  teria sido totalmente conseguida. 

Assinou entio urna obra intitulada "Reengineering Managemenf'que se destinou, segundo as suas 

proprias palavras, a dar um maior f6lego a revoluqiio iniciada e a integra-la com a gestio. 

Actualmente, constata-se o surgimento de varias correntes que, por um lado, tentam 

aproveitar as energias resultantes do impacto da reengenharia e, por outro, pretendem cativar os 

descontentes com os seus resultados. M. Hammer e J. Champy seguiram percursos distintos, 

apesar de se manterem adrrimos defensores do seu rebento doutrinal, sendo previsivel que 

persistam na ediqio de obras no curto prazo. Paralelamente, outros protectores da reengenharia 

aconselham diferentes vias para o sucesso, desde urna panoplia de metodologias rapidas ate 

novos conceitos complementares (Reenergizing). 

Do outro lado do campo de batalha as tropas tambem se mostram dinamicas. Escudados 

no facto comprovado por Hammer e Champy, de que 60% a 70% das iniciativas de reengenharia 

n io  alcanqam os objectives a que se propuseram, reclamam que esta teoria 6 apenas a liltima 

moda da gestio, com a extrema unqio ja agendada, um caso paradigmatic0 de diferenciaqiio de 

produtos da indlistria de consultoria. Ha mesmo quem argumente que se deveriam canalizar 

esforqos de mod0 a destruir o que a reengenharia construiu (Deengineering, Wheatley [ I  9941). 

No entanto, sup6e-se que, sobretudo nos Estados Unidos da America, a reengenharia vai 

continuar a alargar o seu espectro de aplicaqiio, se bem com urna previsivel diminuiqio das taxas 

de crescimento e da alocaqiio de despesas. Na Europa, apesar de alguns 6bices suplementares 

(por exemplo, a menor flexibilidade da legislaqiio laboral) o conceito generalizou-se a um ritmo 

comparativamente menor ao verificado nos EUA, admitindo-se urna crescente aflugncia das 

empresas a este tipo de esforqos. 0 impacto da reengenharia nas economias emergentes do leste 

asiatico e da America latina, ainda n io  totalmente aferido, apresenta contornos similares ao 

verificado nos EUA. 0 Japio, motivado por algum chauvinism0 e por padr6es culturais distantes 

dos existentes nos EUA e na Europa, n io  aderiu com celeridade a esta filosofia, sendo previsivel 

que seja integrada em programas de melhoria radical de qualidade. De facto, a reengenharia na 

sua acepqiio formal, n i o  esta a alcanpr grande gxito, existindo indicafles que o seu conteudo 

pragmatico venha a ser bastante utilizado, embora com urna designaqio diferente. 

E igualmente previsivel que, em consequgncia de urna melhor apreensio da natureza do 

conceito, das suas implicaq8es, e ainda do crescente nlimero de experigncias em curso, o nlimero 

- 
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de casos de insucessos diminua. No entanto, 6 ja perceptive1 uma ainda tenue satura~io desta 

tematica, que certamente a industria de consultoria procurara colmatar, provavelmente mediante a 

introdu@o de uma nova sintese conceptual que incorpore as experiencias da reengenharia. 

No terreno as forps estio equilibradas, pelo que conjecturar sobre a evolu@?io da 

reerrgenharia num horizonte temporal de longo prazo, 6 apenas um exercicio de especula@o com 

uma base de argumenta@o controversa. 
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Nos ultimos tempos, a reengenharia emergiu como panaceia para inumeras mazelas 

organizacionais, provocando a sua frequente utilizaflo como sinonimo (por vezes eufemismo) de 

uma vasta panoplia de programas de melhoria (ver Anexo Ill). De acordo com a acepgio nativa do 

termo, (Hammer e Champy [1993]), a reengenharia consiste no repensar fundamental e na 

redefiniqzo radical dos processos de negocios, de rnodo a alcanqar melhorias drasticas em 

indicadores de desernpenho criticos, tais como o custo, a qualidade, o serviqo e a rapidez. 

Esta definigio esta alicergada em quatro pilares basicos, subtilmente sintetizadas nas palavras- 

chave sublinhadas, que a seguir se comentam: 

Fundamental - 0 cerne da reengenharia consiste em reconhecer as regras e 

pressupostos tacitos subjacentes a forma como as organizaqees conduzem as suas actividades, e 

ponderar a sua aplicabilidade no presente. Para que tal seja possivel, 6 imperativo formular 

quest6es basicas referentes a empresa e ao seu funcionamento, de mod0 a desencadear a analise 

das regras tradicionais que vigoram na esfera organizacional (ver Anexo 11). Estas regras podem 

estar obsoletas ou inadequadas, pois assentavam em pressupostos sobre tecnologias, pessoas e 

objectivos organizacionais que ja nso s io  legitimos (a focalizaflo no custo, crescimento e controlo 

foi substituida pela enfase na qualidade, inovagio e servigo). Interrogag6es como "Porque 

fazemos o que fazemos?", "Porque o fazemos deste modo?", permitem avaliar o que uma 

organizaqso deve e precisa fazer, bem como o mod0 de o fazer com eficiencia. 

Processos - Conjunto estruturado de actividades executadas com o designio ultimo de 

criar um produtolserviqo com valor para o cliente. Deverio ter um inicio e fim perfeitamente 

demarcados, bem como apresentar entradas e saidas claramente definidas e quantificadas, 

interagindo ainda com todas as outras dimensees da organizaqio (estrutura, sistemas de gestio, 

tecnologias, etc.). 0 process0 tem vindo a ser progressivamente conotado com a unidade 

fundamental das modemas organizag6es, em detriment0 da tradicional unidade funcional. 

Drastica - A reengenharia esta intimamente associada a obtenqio de saltos quantitativos 

no desempenho, n io  condescendendo com progressos incrementais continuos, propostos por 

outras iniciativas de melhoria. Estas iniciativas apresentam como escopo de aplicaqio os 

processos subsistentes e, atraves de ajustamentos em determinados parimetros, prop6em-se 

optimizar o que ja existe mediante tenues acrescimos no desempenho. Por sua vez, a 

reengenharia advoga que as excepcionais (drasticas) melhorias requerem a destruiflo de 

estruturas antigas e a sua substituiqio por algo completamente novo (a destruiqio precede a 

inovaqio). 

Radical - A ideia subjacente a este vocabulo (que deriva do latim radix - raiz) indicia que 

um programa como a reengenharia n io  pode pactuar com a manutenflo do status quo, com o 
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convivio com o que ja existe, antes procurando atingir a ess6ncia da organizaqio. Assim, a 

redefinieo radical propbe que se menosprezem as estruturas e procedimentos existentes, 

inviabilizando quaisquer iniciativas de aperfeiqoamento e modificaqio, com o objectivo de 

encontrar formas inovadoras de realizar o trabalho (reinvenqio das organizaqbes). 

A definiqio original de reengenharia, datada dos finais de 1993, propiciou que empresas 

(algumas com caracteristicas analogas as descritas nos romances de Charles Dickens) obtivessem 

melhorias exponenciais no seu desempenho, catapultando um movimento de dimensio impar na 

defesa da sua aplicabilidade. 0 avolumar de experikncias e de trabalhos de investigaqio, 

entretanto desencadeados, permitem refinar um pouco a acepqio da reengenharia, mediante a 

aposiqio de ideias complementares que a seguir se comentam. 

Processos estrategicos de valor acrescentado - Raymond Manganelli e Mark Klein 

[1994], no seu livro "The Reengineering Handbook, enunciam que um processo 6 basicamente 

constituido por tr6s tipos de actividades primarias: 

Actividades de valor acrescentado, que proporcionam algo a que o cliente confere 

relevancia - um produto ou setviqo que ele necessite e deseje, e pelo qua1 esteja 

disposto a pagar (por exemplo, a gestio de stocks). 

Actividades de delegaqio, que se definem como todas as transacqbes correntes que 

fazem circular trabalho, informaqio e cash flow atraves dos limites funcionais e 

departamentais da organizaqio (por exemplo, a distribuiqio interna, transportadores, 

correio ...). 

Actividades de controlo, necessarias para a verificaeo e coordenaqio entre 

departamentos e funqbes (por exemplo, relatorios). 

Um processo consiste entio numa sequQncia estruturada de actividades primarias. Por 

conseguinte, um dos propositos primordiais da reengenharia consiste em maximizar o valor 

acrescentado na optica do cliente e em minimizar (ou eliminar sempre que possivel) actividades 

n io  susceptiveis de criar valor. Actualmente, para cada limite organizacional existe uma 

actividade de delegaqio acompanhada por duas actividades de controlo (um controlo para quem 

delega, outro para quem recebe) o que, para as organizaqbes, se traduz em desempenhos 

sofriveis. 

Processos estrategicos s io  os fundamentais para o desempenho presente e 

desenvolvimento futuro da organizaqio, constituindo-se como o veiculo privilegiado para a 

consecuqio dos objectivos, do posicionamento, da estrategia (aquisi@o e manutenqio de 

competkncias que conferem vantagens competitivas) e, em ultima instincia, da visio idealizada. 

0 s  alvos primordiais das iniciativas de reengenharia sio, por conseguinte, os processos 

simultaneamente estrategicos e de valor acrescentado na perspectiva do cliente (uma organizaqio 

apresenta, normalmente, n io  mais que seis processos nestas condiqbes). 
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lnfraestruturas de suporte - 0 redesenho radical de processos tem repercussbes n io  

apenas nos processos propriamente ditos, mas tambem nas estruturas que os suportam. Assim, 

sempre que uma organizaMo aplica a reengenharia aos seus processos assiste-se, em primeira 

instincia, a uma alteraMo no mod0 como se encara e realiza o trabalho (procedimentos), com 

importantes reflexos nos cargos e estruturas da organizagio, nos sistemas de gestio e avaliaMo 

(formas de compensar, avaliar, desenvolver, recrutar pessoas), nos valores e nas crengas que 

constituem o imago das organizagbes. Por sua vez, os valores e as crengas contribuem 

decisivamente para apoiar os processos redesenhados na obtengio de melhorias excepcionais. 

Sintetizando, a reengenharia altera praticamente tudo numa organizagio, desde os processos ate 

as infra-estruturas sobre os quais estio alicergados, mantendo a coerQncia de todo o sistema 

organizacional. 

Rapida - A reengenharia devera evidenciar resultados tangiveis num horizonte temporal 

de curto prazo inferior a um ano, sob pena de comprometer o suporte e o momentum necessarios 

ao sucesso da iniciativa. Paralelamente, a alteraMo das expectativas individuais e o increment0 

do grau de ansiedade e incerteza na organiza~io acarretam um acrescimo dos niveis de 

desconforto e impaciQncia dificilmente compativeis com um arrastamento temporal. A gestio de 

top0 podera mesmo diminuir o seu compromisso com a iniciativa e, eventualmente, debilitar o seu 

financiamento, ja que programas altemativos poderio emergir e competir por recursos escassos. 

Em suma, a celeridade do esforgo 6 condigo sine qua non para o Qxito da reengenharia. 

lndicadores de desempenho dos processos e de negocio - 0 s  indicadores de negocio 

(resultado liquido, cash flow, quota de mercado, capital proprio ...) aferem, em liltima instincia, a 

robustez de uma organizagio, constituindo por isso uma das preocupagbes dominantes da gestio 

de topo. 0 s  indicadores tecnicos dos processos (custo, velocidade de resposta, qualidade ...) 

constituem o alvo que a equipa de reengenharia pretende optimizar. Revela-se entio imperativo 

estabelecer conexbes explicitas entre os resultados tecnicos e os resultados de negocio, em 

termos quantificaveis (Talwar [19931), por forrna a manter um alinhamento do esforgo de 

reengenharia com as necessidades e desejos da gestio de top0 (patrocinador, por excelencia, da 

iniciativa). 

0 s  resultados do processo n io  s io  fins em si proprios, mas apenas meios que permitem 

as organizaMes alcangar um melhor desempenho presente e futuro, tal como 6 avaliado por 

parimetros financeiros (habitualmente utilizados nas empresas,) e tambem por indicadores n io  

financeiros, que organizagbes mais ousadas e pioneiras comegam a ponderar (tempo, qualidade, 

servigo ao cliente, etc.). 

A sintese de todas estas ideias permite propor a seguinte definiMo: 

A reengenharia consiste numa pondera~iio fundamental da organiza~iio, no 

redesenho rapido e radical dos processos estrategicos de valor acrescentado e de toda a 

infraestrutura circundante, com o proposito de se obterem melhorias drasticas em 

indicadores de desempenho de processo e, em ultima instancia, de negocio. 
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A supera~io do nivel de desempenho individual e colectivo e urna caracteristica inerente 

a propria condi~ io humana e que orienta frequentemente a ac@o de todos os membros da 

sociedade. No entanto, assiste-se actualmente ao aparecimento de urna vasta panoplia de 

iniciativas de melhoria, perfeitamente segmentadas (apresentando como principais bases de 

segmenta@o a intensidade e a natureza do esforp, o tipo de clientes, etc.), prenunciando-se 

como um verdadeiro elixir susceptivel de debelar toda e qualquer mazela organizacional. 

lndependentemente da legitimidade e pertinencia dos varios tipos de iniciativas, constata-se que a 

sua genese radica numa necessidade n io  satisfeita percepcionada pelas organizaqbes, face a 

dificuldade em lidar com um novo ambiente competitivo marcado por urna cadencia de mudan9 

muito forte. 

A natureza e o vertiginoso ritmo de mudanp dos pressupostos contextuais aconselham 

urna abordagem fundamental, integrada (e melhor gerida) da transforma@o organizacional 

(tendente a melhorar substancialmente o nivel de desempenho). Esta transforma@o 6 

pressionada por forqas, tais como: 

a globaliza@o das economias; 

as novas tendencias socio-politicas; 

a evoluqio tecnol6gica; 

os novos clientes. 

A conjun@o destas forws impele a mudan9 do paradigma concorrencial, implicando a 

necessidade de urna rapida adaptaqio das organizafles a um novo contexto do mundo dos 

negocios (Tapscott e Carson [1993D. Neste contexto, urna maior velocidade de ajustamento as 

mutaqbes constitui urna vantagem competitiva, susceptivel de ser alcanqada atraves do 

desenvolvimento de competencias especificas que possibilitem prospeccionar, adquirir e aplicar o 

conhecimento de urna forma mais eficaz e &lere. 

3.1.2.1 A globalizagb das economias 

A progressiva globalizaqio e IiberalizaMo dos mercados esta a provocar a derrocada de 

inlimeras barreiras que se interpbem entre organizaqbes num contexto transnacional, fomentando 
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a competiMo a urna escala global (Minkin [19951) e induzindo repercussties em aspectos como os 

que a seguir se mencionam. 

Mobilidade dos factores de produ~iio - 0 s  capitais, as materias primas e as 

tecnologias estio actualmente disponiveis e acessiveis no mercado internacional. A 

mio  de obra barata 6, cada vez menos, um sinonimo de vantagem competitiva, urna 

vez que as empresas podem deslocar facilmente a sua produgio para paises com 

custos de mio  de obra mais baixos. 0 capital mover-se-a rapidamente para os paises 

ou regices que apresentem retornos mais elevados. 

Nova geografia economica - A geografia economica apresenta urna estrutura 

diferente daquela que imperou durante grande parte deste seculo. Este cenario tem a 

sua genese no colapso do comunismo, no aparecimento das novas economias dos 

paises asiaticos e no previsivel desenvolvimento economico e politico da China. As 

empresas dos paises asiaticos em desenvolvimento s io  responsaveis por urna maior 

concorrencia, centrando a sua actividade em areas de negocio de alta tecnologia e 

com grande potencial de crescimento. A competigio pelos baixos custos sera oriunda 

de outras areas da Asia, Europa Central e Oriental e ~ f r i c a  (McRae [1994D. 

lnterven~iio governamental - E previsivel que o nivel de intewenMo governamental 

se reduza na maior parte dos paises, bem como diminua a eficiencia das politicas 

monetarias e fiscais, como resultado direct0 da crescente abertura da economias 

nacionais. 

Blocos regionais - 0 numero de blocos regionais (Comunidade Europeia, NAFTA, 

etc.) bem como o numero de aderentes a estas entidades esta a aumentar. As 

relagties economicas intemacionais alicerpdas no sistema GAlT-Bretton Woods 

estio a ser substituidas pelo sistema de blocos comerciais liderados pelos Estados 

Unidos, Japio e Europa (McRae [19941). 

3.1.2.2 As novas tendgncia sdcio-politicas 

Altera~Bes demograficas - Assiste-se actualmente a urna diminuigo progressiva da 

populagio dos paises industrializados, em consequencia de quedas, frequentemente 

abruptas, nas taxas de natalidade. Paralelamente, os paises ricos confrontam-se com 

um envelhecimento progressivo dos seus habitantes, com implicagties directas na sua 

qualidade de vida, urna vez que um numero crescente de inactivos esta a cargo de um 

cada vez menor nlimero de activos. 

Sistemas educacionais - 0 nivel educational da populaqio tende a aumentar nos 

paises ricos, contribuindo para alargar o fosso que os separam dos paises pobres. 0 

advent0 da multimedia permite prognosticar urna alteragio substancial no conceit0 de 
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educaqio, pois possibilita utilizar as inumeras capacidades das novas tecnologias para 

um ensino que se preve mais motivador e eficiente. 

A emigraqlo - 0 problema da emigraqio, que presentemente muito preocupa os 

paises ditos industrializados, tende a agravar-se, o que permite prever a limitagio e o 

controlo da emigragio, especialmente de comunidades com padr6es culturais e 

relig iosos dispares. 

Queda dos regimes totalittirios - 0 s  regimes totalitarios dificilmente conseguirio 

sobreviver num mundo com um mais amplo reconhecimento dos direitos 

fundamentais do homem e com barreiras de comunicaqio cada vez mais 

transponiveis. 

3.1.2.3 A evolu pie tecnoldgica 

A tecnologia tem vindo a desenvolver-se a um ritmo alucinante, assente nos seguintes 

pilares fundamentais: 

Informa@io - Com o advent0 das telecomunicaq6es, da electronica e da informatica 

encurtaram-se tempos e distincias e a informaqio assumiu um protagonismo inusitado, muito 

contribuindo tambem a cada vez maior utilizaqio de redes de computadores interligadas e com 

partilha de recursos. As tecnologias da informatica, das telecomunicaq6es, do som e da imagem 

tendem a fundir-se, fazendo com que o computador, a televido, o video, o fax, o telefone deixem 

de existir sob a forma pela qua1 os conhecemos e sejam integrados numa unica plataforma 

(normalmente apelidada de multimedia), disponibilizando ainda interfaces interactivos com o 

utilizador (Negroponte C1995l). Actualmente, existem ja os primeiros indicios de verdadeiras auto- 

estradas de informagio (Internet) que possibilitam o acesso dlere a recursos distribuidos e 

contribuem para a progressiva derrocada de barreiras comunicacionais ainda existentes. A 

sociedade deste final de seculo justifica plenamente o epiteto de sociedade de informagio (cuja 

paternidade se atribui a Peter Drucker [1989l). 

Automatiza~lo - 0 mundo deste final de seculo esta marcado pela progressiva 

banalizagio da electronica, da mecatronica, da robotica, da burotica, da domotica (sociedade das - 
onicas e das -oticas) o que, conjugado com os recentes desenvolvimentos no campo da 

inteligQncia artificial e das redes neuronais, 6 susceptive1 de automatizar a breve trecho inumeras 

tarefas que ainda necessitam da intervenqio humana. A elevada segmentaqio dos mercados, a 

definiqio da qualidade como um must, o reduzido ciclo de vida dos produtoslserviqos e a feroz 

concorrQncia exigem niveis de flexibilidade mais elevados, n io  permitindo a nenhuma 

organizago a veleidade de se furtar a toda esta panoplia de novas tecnologias. 

Ambiente - A continuaqio da especie humana e a manutenqio das comodidades a que se 

habituou, determinam uma cada vez maior tomada de consciencia e um direccionamento das 

prioridades para o ambiente a para a administraqio dos parcos recursos naturais. Neste final de 
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seculo (e no proximo) as palavras de ordem s io  (e serio) reciclar e reutilizar, obrigando a 

concep~io de produtos biodegradaveis, ao aproveitamento racional de fontes de energia 

alternativa (cogera~io de energia) e ao aparecimento de novos materiais que, possuindo 

caracteristicas similares as utilizadas presentemente, sejam renovaveis, reciclaveis e 

biocompativeis (Hart [1997l). 

3.1.2.4 0 s  novos clientes 

0 s  clientes estio a tomar-se cada vez mais exigentes em termos de servi~o, qualidade e 

diversidade, induzindo urna redu~ io  do ciclo de vida dos produtoslservi~os e provocando urna 

segmentago de mercados cada vez maior. Actualmente, 6 imperativo que urna empresa defina 

claramente quem quer servir (mediante urna segmenta~io da base de clientes potenciais) de 

mod0 a poder satisfazer e fidelizar os seus clientes, o que so sera possivel se se assegurar que o 

cliente esta perfeitamente ciente da vantagem em usufruir de um determinado produtolservi~o em 

detriment0 dos da restante concorrencia. lntimamente associada a fidelizaflo de clientes esta a 

capacidade de urna organiza~io adquirir competbncias susceptiveis de os satisfazer e 

essencialmente de os encantar, o que implica considerar a aprendizagem organizacional como 

arma competitiva. 

A "mudan~a" (de urna organizago) consiste frequentemente numa designa@o demasiado 

vaga, que agrega urna vasta panoplia de iniciativas (The Price Waterhouse Change Integration 

Team [1995l), conduzindo amiude a interpretafles erroneas do conceito e do enquadramento 

teorico da reengenharia. No context0 deste trabalho, o conceito de mudanp organizacional sera 

interpretado distintamente consoante o grau de amb i~ io  e o espectro de aplica~io que se 

pretende alcanpr, podendo ser distinguidas as seguintes varia~des: 

Mudan~a Operacional - Consiste, geralmente, numa altera~io no conceito de trabalho de 

urna organiza~io, pressupondo a existbncia de urna estrategia previamente formulada e apoiada 

em solidos valores, com o designio de aproximar o estado da organiza~io actual ao desejavel 

num horizonte temporal de curto prazo (menos de um ano). Apesar de atribuir um particular bnfase 

ao mod0 de encarar e executar o trabalho, a mudanp operacional induz tambem alteraqdes na 

estrutura, nos sistemas de gestio (avaliago de desempenho, compensa~io, forma~io, etc.) e ate 

na propria cultura, sempre que o seu espectro se alastra a toda a organizago (tal como 6 o caso 

da reengenharia de negocio, como se constatara mais adiante). 

Transforma~I0 organizacional - A transformaflo organizacional 6 um esfor~o de longo 

prazo (com um horizonte temporal superior a cinco anos), que obriga a urna pondera~io 

estrategica, a urna aquisigo de competbncias e a urna al tera~io de cultura, no sentido de 

estabelecer pragmaticamente um corpo de valores solidos (Hamel e Prahalad [1994l). 
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Aprendizagern continua - A criago e manutengo de organizagbes em constante 

aprendizagem 6 urna tarefa extremamente ardua e morosa, que implica a alteraHo da forma de 

pensar e agir. De facto, despertar o empenho e a capacidade de aprender em organizagties que 

tendem a orientar a sua actuagio para atingirem objectivos especificos e imediatos 6 um 

paradox0 de dificil resolugio. Este tipo de melhoria implica o desenvolvimento de um pensamento 

sistemico, um bom dominio pessoal (capaz de discernir o importante do urgente), a criago de 

urna visio partilhada e a aprendizagem em grupo. A aprendizagem organizacional constitui o 

process0 colectivo atraves do qua1 as competQncias (conjuntos de actividades que urna 

organizagio faz particularmente bem) s io  acumuladas, implicando a criagio, aquisigio e 

disseminago interna de conhecimento, tarefa de inegavel dificuldade e que demora bastante 

tempo a ser alcanpda (Senge [ I  993D. 

Em consonincia com o previamente mencionado, a mudanga operacional consiste 

essencialmente numa mudanp (melhoria) no conceit0 de trabalho, apoiada numa estrategia bem 

delineada. Tal mudanp implica alterafles na estrutura, nos sistemas de gestio (avaliagio de 

desempenho, compensaHo, formagio, etc.) e, quando o seu espectro se alastra a toda a 

organizaqio, ate na cultura. 

3.1.4.1 Aproximag6es altemativas ci mudanga operacional 

A mudanga operacional n io  se esgota na reengenharia, sendo possivel e muitas vezes 

oportuno enveredar por outro genero de iniciativas, o que implica urna analise ponderada sobre o 

melhor mod0 de criar urna aproximagio coerente e integrada a mudanga operacional. 

No context0 deste trabalho, optou-se por considerar urna abordagem a mudanga 

operacional consoante a natureza e o ritmo da mudanga pretendido (Davenport [1993D, como se 

constata pela analise da Figura 1. 

Maior Menor 

Ritmo de Mudanqa 

FIGURA 1 
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Melhoria de processos focalizada - 6 urna abordagem caracterizada pela natureza 

incremental e pela rapidez de implementagio (menos de seis meses). Baseia-se na remogio de 

actividades que n io  acrescentam valor para o cliente, em processos com reduzido espectro de 

apl ica~io (integram poucas actividades), n io  sendo susceptive1 de alterar os processos 

estrategicos, nem de provocar melhorias acentuadas nos indicadores de desempenho da 

organizaqio. 

Restrutura~iio focalizada - a natureza radical e rapida deste tipo de iniciativa conferiram- 

Ihe urna certa popularidade nos Estados Unidos da America, sendo provavelmente o tipo de 

mudan~a mais comum que n io  envolve directamente processos. As op~6es para este genero de 

restruturagio integram as fusees, aquisifles, desagregafles, oufsourcing ou alterafles na 

estrutura organizacional. No entanto, subsiste a crenp de que sem transformafles a nivel 

processual muito dificilmente se obtem melhorias significativas. 

Melhoria continua dos processos - orientada segundo urna perspectiva de melhoria 

incremental e com prazos de execuMo superiores a seis meses, este tip0 de iniciativas tem como 

um dos objectivos fulcrais obter melhorias em indicadores de desempenho na ordem dos 10% ao 

ano. Programas com este cariz denotam urna particular apetencia pelo rigoroso controlo estatistico 

de processo, de mod0 a minorar variafles inexplicaveis, pois a sua base de trabalho radica num 

profundo conhecimento do estado actual do processo. 

Reengenharia de processos - Em conformidade com a definigio de reengenharia, este 

tipo de mudanp operacional consiste no repensar dos processos estrategicos de valor 

acrescentado para o cliente, com o intuito de obter melhorias substanciais nos indicadores de 

desempenho da organizagio. E um esforp de natureza radical que afecta inevitavelmente outras 

dimensces da organizagio, mas com um espectro temporal relativamente curto (menos de um 

ano). 

Quando urna organizagio pretende efectuar urna mudanp operacional devera, em 

primeiro lugar, efectuar o levantamento e o "mapeamento" dos seus processos e, em seguida, 

estabelecer os criterios que permitam determinar as respectivas prioridades. Posteriormente, em 

f u n ~ i o  da natureza e da velocidade pretendida, determinar-se-a o tipo de iniciativas desejaveis 

para os processos prioritarios, que deverio ser agregados num plano de gestio de processos 

(aspect0 a ser tratado na se@o seguinte). 

3.1.4.2 A Gesttio por processos 

Definisiio de processos 

0 mundo de negocios contemporineo esta repleto de refergncias ao conceit0 de processo, 

sendo actualmente considerado como a unidade fundamental das modernas organiza~ees, em 

detriment0 da unidade funcional herdeira dos conceitos tayloriisas. Um processo 6, simplesmente, 
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um conjunto estruturado de actividades que proporcionam um produtolservi~o especifico para um 

determinado cliente ou mercado e que apresenta as seguinte caracteristicas: 

inicio e fim perfeitamente demarcados; 

entradas e saidas claramente definidas; 

dimensees de desempenho mensuraveis (custo, tempo, qualidade, satisfa~io dos 

clientes internos e extemos); 

responsaveis (pelo processo na sua globalidade e pelas suas actividades); 

interacgo com outras dimensees da organizago (estrutura, sistemas de gestio, etc.). 

Em suma, um processo 6 urna estrutura atraves da qua1 urna organiza~io executa aquilo 

que 6 necessario para produzir valor para os seus clientes (Davenport [1993D. 

Integraqiio da gestio de processos com outros sistemas de gestio 

A gestio de processos devera ser integrada com os sistemas elou procedimentos de cariz 

mais tradicional presentes em qualquer tip0 de organiza~io. Assim, actividades tais como a 

formulac$o de planos e estrategias, a atribui~io de recursos, as medidas de desempenho, os 

sistemas de avaliago, cornpensago e formago, as comunica~6es, etc., deverio considerar os 

processos como a unidade estrutural por excelencia da organizago p6sindustrial, em detriment0 

da unidade funcional vigente no antigo paradigma do mundo dos negocios. 

A incorpora~io dos processos na estrutura organizacional constitui urna tematica 

complexa e n io  completamente pacifica, envolvendo diversas correntes de opiniio que esgrimem 

argumentos suficientemente validos para justificar urna analise mais aprofundada (ver capitulo 

4.3.1). 

Enquadramento da reengenharia na gestio de processos 

A reengenharia assume, como um dos seus principios doutrinais, a ascensio dos 

processos a categoria de unidade organizacional principal, relegando as fun~6es para um plano 

secundario, embora sem descurar a importincia que ainda (e talvez sempre) detgm para o bom 

funcionamento de urna organizago. 

No mundo dos processos, a reengenharia consiste numa iniciativa de melhoria com urna 

postura tendencialmente radical e que, atraves do redesenho dos processos estrategicos que 

acrescentam valor ao cliente, procura atingir melhorias substanciais em varios indices de 

desempenho. Este tip0 de programas n io  se compadece com esfor~os de melhoria continua ou de 

natureza pontual, apontando para urna alterago drastica do modus faciendi de cada processo. 
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0 conceito original de Michael Hammer e James Champy suscitou inflamadas contendas 

e potenciou a genese de duas categorias principais de iniciativas de reengenharia. A primeira e a 

mais banal 6 a reengenharia de processo, cuja Qnfase consiste na identificaqio de um ou mais 

processos relevantes para a organizaqio, na sua analise e no posterior redeser~ho radical e 

execuqio. Esta abordagem apresenta a dificuldade de se gerirem os compromissos entre os 

processos redesenhados e outras areas da organizaqio que se mantiveram inalteradas (sistemas 

de avaliaqio de desempenho, de compensaqio, estrutura, cargos, etc.), culminando em melhorias 

n io  substanciais para a organizaqio no seu todo, sendo ainda susceptive1 de frustar expectativas 

e de comprometer futuros programas de melhoria radical. 

A segunda categoria, sobre a qua1 se centra o presente trabalho e a que apresenta um 

maior indice de dificuldade de aplicaqio, 6 a denominada reengenharia de negocio (Talwar 

[1993D. Este genero de iniciativa envolve a reavaliaqio estrategica e redesenho de toda a 

organizaqio, segundo um perspectiva do top0 para a base (top-down). Baseia-se na premissa de 

que as vantagens competitivas futuras serio alicerqadas na perfeita integraqio da estrategia, das 

competQncias, dos processos centrais, da infra-estruturas e da cultura organizacional. Estes 

programas tQm necessariamente de emergir do lider da organizaqio e resultar de um 

compromisso serio de toda a gestio de topo. E ainda pertinente assegurar uma ampla extensio 

(envolver varios departamentos) e profundidade (influenciar os valores e crenqas da organizaqio), 

por forma a obter um significativo impact0 nas praticas de trabalho, nos sistemas de gestio, na 

estrutura da organizaqio, nos sistemas de motivaqio, compensaqio e desenvolvimento das 

pessoas e lasf but not least nos resultados da organizaqio. 

Em suma, quando a reengenharia a assumida segundo uma perspectiva tactica 

(reengenharia de processo) o seu espectro 6 limitado a alguns processos. Neste caso, 6 ainda 

comum existir uma forte tendencia para enfatizar, praticamente em exclusivo, o fluxo de trabalho, 

com o intuito de reduzir despesas, diminuir o numero de efectivos e, eventualmente, alterar a 

disposiqio espacial da componente operacional da organizaqio. Quando a reengenharia adopta 

um perfil estrategico (reengenharia de negbcio), o seu escopo aplicacional alastra-se a toda a 

organizaqio, com Qnfase em todos os processos criticos (Hall, Rosenthal e Wade [1993l). A 

reengenharia assume uma visio holistica da mudanqa organizacional (Petrozzo e Stepper [19941), 

nomeadamente nas suas componentes organizacional, individual e cultural, sem descurar a 

necessaria atenqio aos fluxos de trabalho, de informaqio e de cash flow. 0 s  resultados da 

reengenharia de neg6cio apresentam uma ligaqio intima aos objectivos estrategicos, tais como o 

lucro, o retorno e a quota de mercado. Nestas condiqbes, a reengenharia de neg6cio aproxima-se 

do conceito de transformaqio organizacional. 
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A vasta dimensio das mudanqas preconizadas pela reengenharia de negocio induzem, no 

limite, a transformaqio da organizaqio. Neste contexto, 6 indispensavel que se consolidem, de 

uma forma sistemica e sinergetica, as opticas de desenvolvimento estrategico e de optimizaqio 

operacional. PropBe-se assim uma abordagem abrangente da tematica da reengenharia, 

devidamente enquadrada num processo de mudanqa tendente a transformar uma organizaqio 

(processos, sistemas, estruturas, cultura) e que pode ser sintetizado na Figura 2. 

f \ f \ f 
i 

Estratkgia Aprendizagem i) ~ ~ t i m i z a ~ g d ~  
Empresarial Organizational It Operational & 

4 
\ (3 \ ..................................... .... 4 C, ....... ~" ....................... A'i 111 " .. "... *,...,....- ...... " "% 

Tal como a estrategia tenta optimizar a resposta da organizaqio a mudanqa, a 

reengenharia instiga a compreensio das necessidades e desejos dos mercados (integrando 

clientes e n io  clientes), e na consequente estruturaqio operacional de mod0 a consubstanciar a 

estrategia. E entio imperativo prospectivar um plano de mudanqa que incorpore estes conceitos, e 

que devera apresentar como alicerces essenciais, as seguintes tarefas: 

Clarificaqio e comunica@o da estrategia. E imprescindivel propagar a visio, a missio, 

as prioridades, bem como esclarecer os alvos de focalizaqio nos produtos, serviqos e 

mercados. Esta actividade assume implicitamente a previa elaboraqio de um processo 

de formulaqio de estrategias. 

Aprendizagem organizacional de mod0 a adquirir, desenvolver e manter competQncias 

em factores criticos de sucesso, que sustentem a execuqio da estrategia e a 

manutenqio de vantagens competitivas duradoiras. 

Criaqio de processos criticos, conducentes a optimizaqio operacional e ao 

aproveitamento e desenvolvimento de competQncias. 

Redefiniqio das infra-estruturas de apoio aos processos criticos (novas tecnologias, 

novas estruturas organizacionais, novos sistemas de gestio, etc.) 

Elaboraqio e manutenqio de um plano de gestio de mudanqa, que avalie os riscos 

que Ihe estio subjacentes e estabeleqa compromissos entre os riscos e os retomos 
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previstos. Tal plano devera tambem abordar a resistencia a mudanp, assim como a 

mot iva~io e o empenho dos trabalhadores na iniciativa de reengenharia. 

Apesar da dificuldade na apl ica~io um conceit0 t i o  radical como a reengenharia de 

negocio, existe urna forte convic~io de que a elevada taxa de fracassos historicos se deve a n io  

acep~ io  da reengenharia em todas as suas dimensces. A reengenharia foi assumida como um 

programa de cariz iminentemente tactico, sendo considerada mais urna ilha num vasto 

arquipelago de iniciativas de melhoria, que inclui a gestio da qualidade total, a restrutura~io do 

podfolio de negocios, o outsourcing, o benchmarking, etc. Conotada como um entre muitos 

programas segregados e por vezes contraditorios, a reengenharia n io  consegue, inevitavelmente, 

proporcionar resultados substantivos a nivel de urna organizaqio. Para tal, tera que apresentar 

urna dimensio estrategica e ser suportada pelas mais altas instincias da organizaqio. 

Apesar da tenra idade da reengenharia, tem-se vindo a assistir a urna visivel mu ta~ io  no 

seu discurso ideologic0 e no seu espectro de aplicaqio. lnicialmente identificada com a redefini~io 

radical de processos de trabalho e administrativos, assiste-se presentemente a sua conjugaqio 

com as estrategias de crescimento e com a criago de um melhor ambiente de trabalho. A nova 

vaga, justamente denominada de reengenharia para o crescimento (Hammer [19963), advoga a 

necessidade de se difundir na organiza~io um sentido empreendedor estrategico, alicerpdo na 

c r i a~ io  de urna visio para o futuro, no desenvolvimento de urna atmosfera propicia para se 

explorar e criar oportunidades e na flexibilidade de resposta a mudanps de cenario. As 

prioridades deste novo estadio privilegiam a inovaHo e o emergir de urna nova organizaqio 

suportada numa visio e valores, com capacidade de aprendizagem, baseada em grupos de 

trabalho, gerida por processos horizontais e com um substancial refor~o do papel do nucleo 

estrategico. 

Paralelamente, assiste-se ao aparecimento da reengenharia dos processos de decisiio, 

fundamentada na reorienta~io da gestio de topo, do controlo das unidades organizativas 

(departamentos, funfles) para a gestio de processos. Esta evolugo traduz-se no 

estabelecimento de novos sistemas de gestio (avaliaqio de desempenho, compensa~io, 

recrutamento, treino e selec~io) que habilitem a organiza~io a aprender continuamente (learning 

organization), com a consequente valoriza@io da componente dos recursos humanos (Garratt 

[I 994D. 

Alexandre Femandes Pag. 2211 43 



Na maioria dos esfor~os de reengenharia 6 possivel discemir padr6es comuns essenciais 

que a seguir se mencionam sumariamente. 

a Orienta~Io para o processo. As organizafles, ao aplicar a reengenharia, tentam 

reagrupar e restruturar o trabalho que Adam Smith fragmentou em processos. A forma 

mais 16gica de organizar os seus executante 6 atraves de equipas de processo, 

constituidas por grupos de pessoas com os mesmos objectivos mas com distintas 

competQncias, de mod0 a realizar um processo completo. Esta nova perspectiva 

potencia muta~6es substanciais nas dimensees organizacional, cultural e individual. 

a Desafiar principios organizacionais ultrapassados. Muitas organizafles baseiam- 

se ainda nos principios de Frederic Taylor relativos a gestio cientifica, advogando que 

o trabalho deve ser fragmentado em tarefas simples e que devera existir urna 

separa@o formal entre o acto de planear e executar. A realidade actual favorece a 

re je i~ io  desta abordagem, suscitando novos modos de redesenhar os fluxos de bens, 

de informaMo e de cash flow. 

a Questionar pressupostos fundamentais subjacentes ao mod0 como se trabalha 

numa organiza~io (Drucker [1969], Handy [1989D. Este 6, indubitavelmente, um dos 

aspedos fulcrais no corpo doutrinal da reengenharia, exigindo um desafio e um estado 

ceptico relativo a tudo que consideramos como garantido, nomeadamente regras e 

pressupostos tacitos. Esta tematica sera alvo de urna analise mais detalhada no 

capitulo 4.2.4. 

a Estabelecer objectivos ousados e claros. A definigio de reengenharia integra, como 

pilar essential da sua estrutura, a ideia de melhorias dramaticas no desempenho, s6 

alcangiveis atraves de objectivos audaciosos. Estes deverio ter urna tal intensidade, 

que n io  permita a substitui@o da reengenharia por urna iniciativa de melhoria 

incremental de desempenho. 

a Aniquilar actividades e processos que n8o acrescentam valor. A reengenharia, 

segundo urna perspectiva assumidamente radical, reforp a identificaMo de processos 

estrategicos e de valor acrescentado, assumindo explicitamente o prop6sito de eliminar 

actividades e processos que n io  acrescentem valor e de redesenhar todos os outros 

(Harrington ['1991D. 

a Repensar a estrutura organizacional (fun@% e processos). A inevitabilidade de 

adoptar urna perspectiva orientada ao processo numa organiza~io tradicionalmente 

estruturada com fun~6es, coloca questdes corno: 

a a gestio da transi~io de urna perspectiva funcional para urna processual; 
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a ponderaMo do papel dos orgios de gestio num context0 de processos; 

a assimilaMo da noqio de processos e suas implicaqbes. 

Utilizar criativamente novas tecnologias como meio potenciador e catalisador da 

reengenharia. 0 s  progressos tecnologicos tQm a virtude de quebrar ou desactualizar 

regras consideradas inviolaveis e institucionalizadas, desempenhando um papel fulcra1 

na transformaMo organizacional. E, por isso, vital discernir oportunidades potenciadas 

pelas novas tecnologias e, posteriormente, propagar a sua utilizaeo na organizaeo. A 

sobrevivQncia a um period0 de constante mudanp tecnologica depende, em grande 

medida, da capacidade de fazer da exploraqio tecnologica uma competQncia central, 

tendente a assegurar uma vantagem competitiva constante (Bums [1993D. 

Fomentar a distribuiqlo de poder pela organizaqlo (empowerment). Este principio 

integra a concessio de poder, autonornia e responsabilidade durante e apos o project0 

de reengenharia aos elementos que directamente interactuam com os processos 

~nfase nos clientes. E ja urn lugar comum salientar a inevitabilidade de conhecer as 

necessidades e desejos do cliente, de mod0 que a a@o da organizaMo Ihe 

proporcione valor. No entanto, 6 ainda essential analisar os compromissos que os 

clientes efectuarn entre as suas preferencias, por forma a determinar onde 6 que a 

organizaMo deve focalizar os seus recursos. Esta analise possibilita uma segmentaMo 

mais refinada e determina a forrna de actuaqio em cada segmento, de mod0 a criar 

valor para os clientes, accionistas e trabalhadores. 

0 teor algo original, e por vezes brilhante, do discurso ideologico de Michael Hammer e 

James Champy n io  se alastra a denominaqio que o identifica. Assim, podera n io  ser muito 

correct0 recorrer ao termo "reengenharia" para rotular um conjunto de ideias do for0 intrinseco da 

gestio, insinuando subtilmente que os problemas das organizaqbes poderio ser equacionados e 

resolvidos por um paradigma quantitativo de engenharia. 0 modelo (ou metafora) de engenharia 

atribui uma maior Qnfase ao desenho, modelaMo e planeamento da iniciativa, mas descura as 

caracteristicas humanas necessarias para a implementaqio da mudanqa, unanirnemente 

considerada como a etapa mais complexa da reengenharia. Consequentemente, alguns autores e 

investigadores contrap6em a expressio inovaqlo de processos (Thomas Davenport [1993]), 

com o designio de expandir a metafora da engenharia a outras dimensties igualmente relevantes. 

0 impacto mediatico da reengenharia propiciou um substancial acrescimo do seu espectro 

aplicacional. Originalmente ministrada em empresas privadas de elevada dimensio, dotadas de 

Alexandre Femandes Pag. 2411 43 



processos de trabalho de cariz intensivo, os seus tentaculos alastraram-se a outras areas, entre as 

quais sobressaem: 

Empresas privadas de media e elevada dimenslo: 

Neste tip0 de empresas existem trQs motivagdes centrais tendentes a legitimar uma 

iniciativa de reengenharia. Por um lado, o aparecimento de informagio abundante sobre empresas 

e a generalizagio de processos de benchmarking, possibilitaram que muitas empresas 

constatassem a predria situaMo em que se encontravam. Sempre que os indicadores de 

desempenho indiquem grandes dificuldades e situawes de crise 6 necessario empreender 

mudangas de vulto, n io  se devendo pactuar com pequenas melhorias que poderiam atenuar os 

sintomas mas n io  erradicar a enferrnidade, justificando-se entio o recurso a reengenharia. 

Existem tambem empresas que ainda n io  denotando dificuldades, prognosticam alteragbes 

substanciais (novas tecnologias, novos concorrentes, alteragdes nos habitos dos clientes, etc.) que 

ameagam os fundamentos do seu Qxito. Nestas circunstincias, a gestio de topo, atraves de um 

correct0 process0 de formulagio de estrategias, deve actuar proactivamente e encetar esforgos de 

reengenharia tendentes a escapar a adversidade. Por fim, existem empresas (em menor numero) 

com bons desempenhos, sem dificuldades discerniveis no futuro, mas com clarividgncia e 

agressividade suficientes para se langarem na reengenharia, com o intuit0 de aumentar o padrio 

competitivo e dificultar a sobrevivQncia dos seus concorrentes. Esta empresas procuram alterar as 

regras do jog0 obtendo, consequentemente, vantagens competitivas duradoiras. 

Michael Hammer e James Champy recorrem a uma alegoria automobilistica para definir 

os tipos de empresas que adoptaram a reengenharia: 

As do primeiro grupo estso desesperadas; chocaram contra o muro e jazem feridas. 

As empresas do segundo grupo estso em alta velocidade, mas a luz dos farois permite 

vislumbrar algo que se aproxima velozmente. Sera urn rnuro? 

As empresas do terceiro grupo sairam para urn passeio de autom6vel numa tarde 

agradavel, sem qualquer obstaculo a vista. Que dia maravilhoso para parar e construir um 

muro para os outros chocarem. 

Empresas privadas de pequena dimenslo: 

Apesar de o aparecimento da reengenharia estar essencialmente conotado com empresas 

de grande dimensio, ha indicios da crescente aplicagio desta doutrina em empresas de menor 

dimensio. Se bem que seja plausivel estabelecer uma analogia de ideias, de principios, de 

factores criticos de sucesso e de tecnicas entre a reengenharia aplicada numa perspectiva tanto 

de maior como de menor dimensio, 6 indispensavel tomar consciencia das reais diferengas que 

se verificam entre estes dois contextos. Assim, a maior visibilidade a nivel de processos, as 

relagdes mais proximas dos elementos da organizagio e a menor dimensio burocratica 

possibilitam uma maior rapidez no redesenho e implementago da reengenharia. Paralelamente, o 

lider de um project0 de reengenharia de uma organizagio de menor dimensio desempenha um 
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papel de maior relevincia e protagonismo do que o seu homologo de urna organizaflo de maior 

envergadura. A menor dimensio exige frequentemente que o lider desempenhe simultaneamente 

o papel da equipa de gestio da transiflo, de responsavel pelo process0 e ate de elemento da 

equipa de reengenharia. 0 compromisso e a disponibilidade do lider apresentam normalmente 

urna correlagio negativa com a dimensio da organizagio. Apesar de existirem diferengas no 

discurso, no metodo e no estilo, tais diferengas poderio ser consideradas marginais quando 

confrontadas com as semelhangas entre a reengenharia num contexto de menor ou de maior 

dimensio. 

Institui~Bes de utilidade publica: 

A aplicagio da reengenharia a instituigdes consideradas de utilidade publica n io  6 urna 

tema pacifico, quer pelos condicionalismos de varia ordem que apresenta, quer pela ausencia de 

experiencias que legitimam conclusdes objectivas. Apesar de existirem algumas instituig6es que 

se aventuraram pelos trilhos da reengenharia, aspectos como a identificagio e compreensio dos 

clientes, a especificagio clara de medidas de desempenho, os propositos (muitas vezes idealistas 

e excessivamente subjectivos) condicionam (talvez mesmo irremediavelmente) urna iniciativa 

com a dimensio, a profundidade e radicalidade exigida pela reengenharia. Sera, porventura, mais 

pertinente enveredar por iniciativas com exigQncias a nivel de recursos, de compromissos e de 

ambiguidade de menor alcance. 

Organiza~Bes do sector publico: 

Durante muito tempo, a melhoria dos produtos e servips fornecidos pelo estado n io  

constituia um ponto fulcra1 na agenda dos lideres organizacionais. Assistia-se a urna Qnfase 

substancial no desenvolvimento de politicas, mas descurava-se a forma de as implementar, 

temendo deparar com resistgncias inultrapassaveis. No entanto, tQm surgido varias iniciativas 

pioneiras de reengenharia no sector estatal, nomeadamente nos EUA (National Performance 

Review, National Association of State Information Resource Executives) que, embora sem grandes 

resultados praticos, foram considerados suficientemente importantes para aqui serem 

mencionados. 

Teoricamente, todos os principios e ideias anunciados ao longo do presente trabalho s io  

validos nas esferas privada e publica. Contudo, o contexto governamental refreia um pouco os 

inimos mais inovadores, e sustenta a necessidade de aferir diferengas e subsequentes 

implicagdes nos dois sectores. 

A dimensio temporal da lideranga estatal 6 influenciada pelo ciclo eleitoral, afectando 

esforgos de inovagio e reforma, urna vez que poucos politicos estario na disposigio de iniciar um 

programa radical e por vezes doloroso, para depois serem outros a colher os seus frutos. 

Paralelamente, n io  existe unanimidade, nem quanto aos objectivos estrategicos e tacticos a 

estabelecer, nem quanto a forma de os avaliar, variando de ano para ano ao sabor do orgamento, 

de prioridades de curto prazo e da ideologia partidaria (existem forgas politicas que sugerem 
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pactos sectoriais de medio e longo prazo, para evitar esta volatilidade). 0 s  objectivos legislativos 

s io  muitas vezes produtos de compromisso entre forps divergentes, directamente dependentes 

do poder que cada uma apresenta nas negociaqties. A administraqio de politicas, programas e 

recursos de suporte esta normalmente fragmentada entre varios departamentos govemamentais e 

niveis de hierarquia, contribuindo para a proliferaflo de diferentes procedimentos, formas de 

financiamento e autoridade, o que naturalmente constitui um obice a implementaqio da 

reengenharia. 0 frequente poderio dos sindicatos da funqio publica, a legislaqio laboral algo 

rigida e o nlimero de cargos de nomeago politica, coloca serios entraves a seleqio, avaliaqio, 

transferencia e despedimento de funcionarios publicos. A separaqio dos poderes legislative, 

executive e judicial, com as consequentes restrifles legais e formais em certos processos (por 

exemplo, a aquisiqio de bens e serviqos) atrasam e complicam mudanqas que se pretendem 

celeres. A propria identificaflo de clientes do sector pliblico 6 complexa e politicamente 

controversa. 

Embora persistam indicios que legitimam a necessidade de uma mudanqa operacional no 

sector pliblico, as restriqties especificas atras mencionadas, que se traduzem na falta de 

incentivos a inovaqio, em objectivos governamentais vagos e em multiples clientes, n io  advogam 

a adopqio da reengenharia neste sector. E indispensavel que previamente se pondere e 

desenvolva uma perspectiva suficientemente clara face aos objectivos de mudanqa, bem como se 

definam as diferentes iniciativas que permitam alcanqar tais objectivos (com particular Qnfase nos 

programas de melhoria incremental). 

0 sucesso de um programa de reengenharia encontra-se intimamente associado a 

qualidade e estruturago dos intervenientes na iniciativa. Em consonhncia, os melhores elementos 

de uma organizaqio deverio ser impelidos a participar activamente no esforqo, adoptando uma 

estrutura, unanimemente reconhecida e testada, que agrega as seguintes funfles (como se ilustra 

na Figura 3): 

Responsavel Equpa de 
Lider pel0 proms0 R~erFzenhana 
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UDER: Executive de topo, dotado de suficiente prestigio, influencia e carisma para 

transformar urna organizago e persuadir as pessoas a perfilharem as rupturas radicais exigidas 

pela reengenharia. Assume um papel de visionario, ao elaborar e propagar urna visio da 

organizagio que se deseja criar, e de motivador, tendente a unir esforgos e a gerar as energias 

indispensaveis para a "epopeia" da reengenharia. E ainda responsavel pela nomeago dos 

responsaveis pelos processos e pela criago de um ambiente e estado de espirito propicios a 

estreitar distincias entre a visio e a realidade. 

0 papel fulcra1 de um lider na wnsecu@o dos objectivos da reengenharia 6 motivo para 

urna abordagem mais exaustiva, que 6 efectuada no capitulo 4.2.2. 

RESPONSAVEL PELO PROCESSO: Apos a identificago dos processos estrategiws de valor 

acrescentado, o lider deve designar os responsaveis pela reengenharia de cada processo 

especifico. Esta responsabilidade devera recair sobre gestores dotados de prestigio, credibilidade 

e influencia, com urna postura serena em wndigbes adversas, convictamente comprometidos com 

a iniciativa de reengenharia e que saibam conviver w m  a mudang e a ambiguidade. 

A fungo primordial desta incumbbncia wnsiste na formago de urna equipa de 

reengenharia e na criagiio de urna atmosfera propicia ao bom desenvolvimento do esfor~o. Assim, 

devera obter os recursos wnsiderados indispensaveis, eliminar todas as barreiras, suster 

interferencias burocraticas e cooperar w m  outros gestores cujos grupos funcionais estejam 

envolvidos no processo, por forma a isolar a equipa de problemas e propiciar urna total 

concentrago na iniciativa. A sua aqi io  wnsistira tambem em motivar, awnselhar, criticar e 

wordenar todos os elementos sob a sua responsabilidade, atraves da assungo de urna postura 

analoga a de um treinador de urna equipa. 

A actuago do respondvel do processo n io  se restringe temporalmente a iniciativa de 

reengenharia, propagando-se para o funcionamento quotidian0 pos-reengenharia. 

EQUIPA M GESTAO DE TRANSQAO: Conjunto de gestores de topo (incluindo 0s responsaveis 

de processo) presidida pelo lider da organizaMo, que planeia a estrategia global de reengenharia, 

supervisions e assegura coerencia a todo o esfor~o de mudanp. Esta equipa gere tambem 

aspectos operacionais da iniciativa de mudanga, integrando wmo responsabilidades nudeares: 

0 estabelecimento de um context0 para a mudang e orientago associada 

(propagagiio de visiio); 

Estimular o dialogo entre diferentes unidades da organizaMo e a resolugo de 

conflitos; 

Estabelecer a ordem de prioridade dos projectos de reengenharia (nomeadamente 

quanto a sequenciaMo dos processos) e fomecer-lhes os recursos apropriados; 

Coordenar e alinhar diferentes programas; 

Assegurar a congruencia entre mensagens, actividades, politicas e comportamentos; 

Fomecer oportunidades para tomar decisdes e inovar; 
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Antecipar, identificar e resolver problemas das pessoas (0s aspectos comportamentais 

s io  o cerne da mudan~a); 

Preparar a aprendizagem organizacional (educar, treinar e preparar a organiza~io para 

pensar, sentir e agir de forma diferente). 

Esta equipa tem uma actuaflo n io  permanente (ad-hoc), circunscrita no tempo a duraqio 

do programa de reengenharia. 

EQUIPA DE REENGENHARIA: Grupo de pessoas com competencias complementares, que se 

comprometem em tom0 de um project0 de reengenharia de um processo especifico, com o 

objectivo generico de diagnosticar, de redesenhar e de p6r em pratica as respectivas 

modificac$es, adoptando metodos comuns e considerando-se solidariamente responsaveis. A 

equipa de reengenharia 6 directamente coordenada pela equipa de gestio de transiqio que, 

mediante a prioritizaqio dos processos, assegura a coerencia de toda a reengenharia de negocio. 

Esta equipa integra normalmente elementos provenientes de distintas funfles da organizaflo 

(intervenientes internos), dotados de um espirito independente e empreendedor, conhecedores das 

regras, mas com capacidade para as contomar (sio frequentemente conotados com as estrelas 

em ascensio na organizaqio). Contudo, as perspectivas dos intervenientes intemos podem ser 

um pouco estreitas face a magnitude das mutafles, sendo aconselhavel integrar tambem 

elementos extemos a organizagio com capacidades e experiencias distintas. Assim, a 

compreensio do que esta a ser mudado esta associada aos intervenientes intemos, ao passo que 

a sua alteraqio necessita de individuos mais descomprometidos com as mudanps e mais 

propensos a assumir riscos. Por conseguinte, estas caracteristicas adequam-se melhor a 

elementos extemos a organizagio. 

Contudo, a equipa de reengenharia n io  se deve esgotar nestes dois tipos de interventores, 

necessitando de se complementar com um corljunto de especialistas em determinadas disciplinas 

(tecnologias de informagio, recursos humanos, comunicaqio, etc.), pois possuindo competencias 

e informafles especificas podem ser preciosos para a realizaqio de tarefas restritas e com 

elevado grau de especificidade. Paralelamente, os clientes e fornecedores devem estar 

representados na equipa de reengenharia, de mod0 a garantir que as suas perspectivas, 

necessidades e desejos sejam devidamente ponderados e enquadrados na nova organizagio que 

se pretende construir. A peculiar relevincia da equipa de reengenharia justifica uma abordagem 

mais profunda, descrita no capitulo 4.2.3. 

PERITO DE REENGENHARIA: Apesar do programa de reengenharia ser da directa 

responsabilidade do lider, 6 indispensavel o apoio de um perito, com expenencia e proficiencia na 

tematica da reengenharia, que se encarregara da gestio quotidiana da iniciativa. A sua missio 

consistira em patrocinar e auxiliar cada responsavel de processo e equipa de reengenharia, bem 

como em coordenar todas as actividades em curso. Por conseguinte, devera preparar cada 

responsavel recem-nomeado com informagio, tecnicas e metodos, cooperar na selecgio dos 

intervenientes e providenciar elementos extemos adequados. Em paralelo, o perito devera 
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acompanhar os responsaveis do process0 por forma a manter o rum0 planeado, moderar 

possiveis contendas e assegurar as infra-estnrturas indispensaveis para o sucesso do programa 

(mudanps no sistemas de gestio, cargos, valores, etc.). 

Apos o teste dos processos redesenhados, 6 necessaria uma outra estrutura de natureza 

permanente ("gestio de caso") visando integrar os trabalhadores nos novos processos, e que sera 

alvo de uma analise detalhada no capitulo 4.2.7. A equipa de gestio de transiMo e a equipa de 

reengenharia serio desmembradas apos um period0 de qjustamento e supervisio dos processos 

submetidos a reengenharia. Convem ainda realgar que a estnrtura descrita se adequa 

preferencialmente a reengenharia de negocio, constituindo a equipa de gestio de transigio o 

principal elemento diferenciador. A reengenharia de processos apresenta uma menor 

complexidade, pelo que uma estrutura mais flexivel e menos robusta sera mais apropriada para a 

sua aplicaqio. 
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0 legado de Frederic Winslow Taylor e da sua gestio cientifica, aplicado em primeira 

instincia a gestio e execugio do trabalho de natureza fisica, alastrou o seu hmbito aos modelos 

mentais do conhecimento organizacional contemporhneo. Uma das manifestagces mais suis 

generis desta heranga, consiste na persistente tentativa de fragmentar um programa de mudanga 

organizacional em pequenos sub-programas, e na sua posterior gestio. Contudo, o cerne de um 

esforgo de mudan~a n io  se identifica com a abordagem de cada sub-programa de urna forma 

isolada, mas radica nos equilibrios e compromissos de todos os elementos de mudanp, tendentes 

a assegurar a congruencia de toda a iniciativa (Duck [1993D. E assim imperativo compreender as 

interaqdes entre cada parte constituinte do programa (ou seja, determinar como 6 que urna 

alteragio num determinado elemento se propaga a outros e como 6 que estes reagem), bem como 

aferir a influencia do ritmo e sequenciagio de actividades na iniciativa de mudanga. 

No contexto de um programa de reengenharia, tal como ja foi indicado na secgio anterior, 

as organizagties devem recorrer a urna equipa de gestio de transiMo inteiramente comprometida 

com a coordenaMo do programa de mudanp, com o intuit0 de estabelecer um equilibria critico 

entre todos os elementos constituintes da iniciativa. 0 s  alvos primordiais da sua missio 

encontram-se intimamente relacionados com a gestio da comunicaMo entre os responsaveis pela 

mudan~a e os responsaveis pela sua implementaMo, e com a gestio do contexto organizacional e 

emocional no qua1 a mudanp devera emergir. 

A aplicagio da reengenharia provoca urna cascata de transforma@es passive1 de alterar 

praticamente todos os aspectos de urna organizagio. Contudo, esta metamorfose n io  se 

desenvolve caoticamente, mas de acordo com um padrio evolutivo e sequencial alicerpdo em 

determinados elementos de mudan~a que a seguir se descrevem sinteticamente. 

Trabalho 

Estrutura organizacional e Tecnologica 

Sistemas de Gestio 

Cultura organizacional 

0 primeiro impact0 de urna iniciativa de reengenharia traduz-se, geralmente, na alteraMo 

do mod0 de encarar e executar o trabalho atraves do seu reagrupamento em processos. Esta nova 
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perspectiva podera permitir o aparecimento de equipas de processo como unidades de trabalho 

"de facton, em detriment0 dos departamentos funcionais. Esta situaqio ocorre quando o trabalho 6 

executado por varias pessoas dispersas por toda a organizaqio em silos funcionais - 
departamentos, divisties, etc. - sendo, por isso, susceptive1 de induzir ineficiencias avultadas e de 

promover objectivos incongruentes entre os diferentes intewenientes na execuqio desse mesmo 

trabalho. As novas teorias de gestio (Tomasko [1993], Davenport [1993], etc.) sustentam que se 

devera considerar urna abordagem altemativa, cuja essencia radica nas equipas de processo 

orientadas no sentido de integrar organizacionalmente o conjunto de pessoas separadas por 

barreiras funcionais. Esta ideia n io  6 mais do que a transcriqio pratica de um dos principios 

basicos da reengenharia - o reagrupamento de actividades, que Adam Smith [I7761 fragmentou ha 

muito tempo atras, em unidades que se estruturam naturalmente para realizar um trabalho 

completo (processo). 

Este novo paradigma propicia tambem urna modificaqio nos cargos existentes numa 

organizaqio, nomeadamente em dimensties primordiais tais como a autoridade e a 

responsabilidade. Assim, as equipas de processo tenderio a alcanpr um melhor desempenho se, 

devidamente enquadradas nos objectivos e politicas da organizaqio - metas de produtividade, 

prazos, padrties de qualidade, etc. -, estiverem dotadas de autonomia suficiente para se auto 

gerirem. Como consequencia imediata, o corpo de gestio delega nas equipas a responsabilidade 

por todo o processo, concedendo-lhes tambem autoridade para tomarem as decisties necessarias. 

A responsabilizaqio individual por tarefas 6 substituida pela responsabilizaqio colectiva pelos 

resultados de um processo, indiciando urna mutaqio acentuada nos cargos a desempenhar. Por 

conseguinte, cada membro de urna equipa de processo devera ser capaz de executar urna 

variedade de tarefas (o especialista sera progressivamente suplantado pelo generalista), assumir 

urna postura de trabalho multidimensional e deter urna capacidade de visio alargada. 0 s  novos 

cargos induzem um trabalho mais substantivo e satisfatono, motivado pelo acrescimo da sensaqio 

de conclusio e pela percepqio de urna maior significincia dos cargos (Ackoff [1995l). 

Paralelamente, exige-se um desenvolvimento e aprendizagem pessoal capaz de expandir 

capacidades individuais e abarcar todo o espectro de actividades dos processes, o que 

usualmente se traduz num trabalho mais compensador e bem remunerado. 

Apos o esforqo de reengenharia, os trabalhadores experimentario um significativo 

acrescimo no grau de autonomia para tomada de decisties e na responsabilidade de atingir 

objectivos previamente estabelecidos, com a subsequente renuncia a obediencia "cega" de 

procedimentos institucionalizados. lsto so 6 possivel instaurando-se um context0 caracterizado 

pela necessidade de pensar, interagir, julgar e tomar decisties. Implicitamente, o papel do gestor 

deslocar-se-a do triunvirato planeamento-comando-controlo para urna perspectiva de treinador, 

facilitador do trabalho e do desenvolvimento de capacidades individuais e organizacionais. A 

consecuqio de tal proposito implica a adopqio de novas atitudes e competencias interpessoais, 

incitando urna verdadeira reengenharia da gestio (Champy [1995l). 

Alexandre Femandes Pag. 3211 43 



Supostamente, a era pos-reengenharia tera como legado um trabalho mais gratificante e 

humano, mas lanp  um repto que podera n io  estar ao alcance de todas as organizafles. 0 antigo 

paradigma organizacional agregava tarefas elementares executadas por pessoas simples, ao 

passo que a nova conjuntura advoga sewips complexes para pessoas dotadas de varias 

compet9ncias. Cabera entio as organizafles aceitar e transpor este desafio, mediante urna 

transforma@o coerente com as necessidades e oportunidades deste novo contexto. 

0 redesenho radical do trabalho implica alterafles significativas nas estruturas 

organizacionais e tecnologicas que determinam, directa ou indirectamente, a organizaeo do 

trabalho, os mecanismos de control0 e avaliago de desempenho, os canais de comunicaeo e a 

hierarquia da tomada de decido. Numa organizagio tradicional, a unidade basica associa-se ao 

departamento funcional que agrega um conjunto de pessoas executando tarefas similares, ao 

passo que urna organizaeo que se submeteu a urna iniciativa de reengenharia estrutura o 

trabalho em tomo de processos e de equipas que os executam, dotado de canais de comunicaeo 

tendencialmente informais e adoptando urna postura caracterizada pelo auto-controlo. A 

delegaeo de responsabilidades e o assomo de autoridade e de autonomia por parte dos 

trabalhadores (empowennenf), propicia um achatamento e um nivelamento da configuraeo 

organizacional (motivada em grande medida pela diminuiqiio do nlimero de gestores intermedios). 

No imbito da estrutura organizacional, urna das tendkncias mais salientes consiste no 

conceito de rede empresarial (business network), segundo o qua1 os fluxos de bens, informaflo e 

cash flow devem ser conjuntamente geridos pela organizaeo, respectivos fomecedores e clientes. 

Esta postura st5 sera admissivel se forem estabelecidas relafles privilegiadas entre todos oS 

intervenientes, baseadas na confianga mutua, no compromisso e na familiaridade. A chave para o 

sucesso deste genero de iniciativas reside na possibilidade de fragmentar um produto ou sewip  

em componentes e actividades e distribui-10s eficazmente entre a organizaqiio, os fomecedores e 

os clientes, de mod0 a que se eliminem inventarios e fluxos excessivos. Esta abordagem 

conduzira a urna consideravel economia de custos, mas so serh valida se cada entidade que 

intervem no process0 garantir urna execugio perfeita do seu trabalho a primeira tentativa. 

Sintetizando, existe hoje urna forte macro tendencia no sentido de integrar as organizagces em 

redes eficazes e poderosas. 

Apos o redesenho dos processos de urna organizago 6 indispenshvel aferir quais os 

elementos da estrutura que serio alterados (eliminados, criados ou reformulados), ponderar a 

magnitude das mudanps, bem como analisar a aversgo das pessoas a restruturaeo dos cargos, 

ao risco e a mudanga. Somente ap6s o estudo destes factores 6 que sera plausivel propor um 

plano de mudanga das estruturas organizacionais. 

Nos liltimos tempos, varios investigadores t9m-se debrupdo sobre a exequibilidade do 

conceito de organizafles horizontais, nas quais o papel fulcra1 6 consagrado aos processos 
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estrategicos de valor acrescentado (Chung [1994D. Embora existam argumentos academicos que 

sustentam quer a tese das organizafles estruturadas por fun~des, quer a adopgo dos processos 

como conceit0 primordial da estrutura organizacional, algumas empresas desenvolvem esfor~os 

na tentativa de criar organiza~des hibridas, mediante a justaposi@o de uma dimendo processual 

as estruturas funcionais existentes (esta tematica sera desenvolvida com maior profundidade no 

capitulo 4.3.1). 

Apesar de ser possivel obter melhorias em processos estrategicos de valor acrescentado 

sem recorrer a catalisadores tecnologicos, a reengenharia encontra-se invariavelmente associada 

a explorago de oportunidades impulsionadas por tecnologias disponiveis ou emergentes. Estas 

oportunidades deverio ser devidamente integradas no redesenho de processos, induzindo 

transforma~des na infra-estrutura tecnologica de suporte aos processos estrategicos e contribuindo 

substancialmente para o novo paradigma de trabalho nas organizafles. 0 impact0 da 

reengenharia sobre a infra-estrutura tecnologica agrega transformafles nas plataformas de 

hardware e de comunica~io, nas bases de dados, nas aplica~des e nos interfaces com os 

utilizadores, de mod0 a proporcionar um alicerce eficaz e eficiente para os processos 

redesenhados e para todos os membros da organizago. Paralelamente, a nova estrutura 

tecnologica devera possibilitar a rapida prospeqio, aquisigo e explorago de inovafles 

tecnologicas e facilitar a disseminago do conhecimento por toda a organiza~io (as novas 

tecnologias multimedia deverio desempenhar um papel preponderante nos esfor~os de formago 

e desenvolvimento dos membros de uma organizago). 

0 designio de melhor satisfazer os mercados (alguns gestores preferem a expresdo 

"encantar os clientes") conduz ao redesenho do trabalho e a reorganizago das pessoas em 

equipas auto geridas, o que naturalmente se repercute nos sistemas de gestio da organiza~io 

(selec~iolforma~ioldesenvolvimento, aval ia~io de desempenho, cornpensago). 

A inevitabilidade de os membros de uma organizago assumirem perfis multidisciplinares 

e adaptaveis, a necessidade de novas competencias alargadas, a redistribui~io de poder e de 

autoridade (com a subsequente generaliza~io do processo de tomada de decido e assungo de 

responsabilidades), exigem um processo de formago e desenvolvimento continuo. Um programa 

de reengenharia tem de se comprometer a pnon com um intenso esforp global de forma~io e 

desenvolvimento, com o proposito de preparar os trabalhadores para a nova realidade, dota-10s de 

ferramentas, metodos e tecnicas conducentes a um elevado grau de eficigncia e eficacia dos 

processos, alargar o espectro da visio e incrementar o seu nivel de compromisso para com a 

organiza~io. 

A prepara~io de equipas pluridisciplinares deve incluir sessdes de forma~io que incluam 

questdes como a resolu~io de conflitos (cujo aparecimento deve ser esperado e apreciado), a 

cornunica~iio aberta e a confianp, a gestio eficaz das reunides, a selec~io dos membros da 

Alexandre Femandes Pag. 341143 



equipa, o manuseamento de tecnologias de informaqio, etc. Estas equipas pluridisciplinares 

constituem urna conjuntura impar para criar urna comunidade de aprendizagem com horizontes 

latos, pois possibilitam o ensejo de aprender a trabalhar com urna variedade de pessoas diferentes 

e de desenvolver aptidbes interpessoais. Uma abordagem multidisciplinar aos desafios com que 

urna equipa se depara, propicia aos seus membros o desenvolvimento de competQncias para 

solucionar problemas e para estar na vanguarda das organizaqties flexiveis (Pfeffer [ I  994D. 

A relevincia destes aspectos requer urna nova abordagem a problematica da forma@o e 

desenvolvimento, com particular incidQncia em factores como a motivago dos participantes, a 

drastica redu@o temporal do ciclo que integra a aprendizagem e a sua transferencia para o 

trabalho e, numa perspectiva mais abrangente, a aprendizagem organizacional. Froiland [1994], 

Tichy e Sherman [I9931 e Burke [I9951 sustentam que nos encontramos no limiar de urna nova 

era da historia da forrna@o e desenvolvimento que, alicerpda nas novas tecnologias multimedia 

e na crescente consciencializa@o do papel capital dos recursos humanos na cria@o de riqueza de 

urna organizaqio, apresenta indicios crediveis de poder vir a enfrentar os desafios que se Ihe 

deparam. Esta evolu@o baseia-se na integra@o da resolu@o eficaz de problemas de urna 

organiza@o com a aprendizagem sobre o mod0 de trabalhar melhor em equipa. A sintese desta 

perspectiva foi conceptualmente rotulada de action learning, partilhando com a tematica da 

reengenharia a fatalidade de ser facilmente compreensivel, mas de intricada implementa@o ... 

Com a reengenharia, os sistemas tradicionais de avaliaqio de desempenho experimentam 

transformaqties substanciais na sua filosofia, em particular no que se refere aos indicadores de 

desempenho que privilegiam a Qnfase nos resultados em detrimento da actividade. Paralelamente, 

o process0 de avaliago tradicional concentra-se excessivamente no desempenho individual 

aferido pelo nivel hierarquico superior, o que dificilmente se coaduna com o salutar 

desenvolvimento do trabalho em equipa. Por conseguinte, um programa de reengenharia devera 

restruturar o sistema de avaliago, de mod0 a que os criterios de desempenho incorporem o 

trabalho em equipa nas avaliaq8es individuais. A definiqio dos indicadores de desempenho 6 um 

aspecto crucial na iniciativa da reengenharia, pois possibilita constatar a situa@o actual, 

prospectivar o futuro e planear estrategica e tacticamente as acfles a empreender. 0 

estabelecimento destes indicadores consiste, geralmente, na identificaqio dos factores aos quais 

os clientes atribuem mais valor (rapidez, custo, qualidade, etc.) e nos compromissos que estgo 

dispostos a assumir (por exemplo, sacrificar o custo em detrimento da qualidade). 

0 s  sistemas de compensa@o especificamente concebidos para equipas multidisciplinares 

devem motivar, apoiar e recompensar os requisitos de um trabalho em equipa bem sucedido, 

enfatizando aspectos como a coordenaqio de todas as funqbes para alcanpr os objectivos 

estabelecidos, a redu@o de conflitos entre departamentos funcionais e last but not least os 

resultados obtidos (que se constituem como o corolario da integra@o de prioridades diversas). 0 s  

membros das equipas deverio aperceber-se das relaqbes explicitas entre os seus esforqos e as 

recompensas, devendo tambem ser reconhecidos por se destacarem como "jogadores de equipa". 
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Existe ainda urna nitida tendencia para urna maior exploraMo de recompensas n io  monetarias e 

sistemas informais de incentivos. 

A reengenharia incita tambem a reavaliaMo de alguns pressupostos tacitos relacionados 

com a remuneraMo, sendo plausivel considerar que muitos se encontram desactualizados e 

inconsistentes com a sua doutrina. Assim, o pagamento com base em criterios de hierarquia e 

autoridade (numero de subordinados ou montante do orpmento), o pagamento por mero 

comparecimento e a inexistencia de componentes variaveis sob a forma de premios, n io  se 

coadunam inteiramente com os principios ideologicos da reengenharia. Nas organizagces que 

recorrem a reengenharia, o desempenho 6 medido pelo valor criado e a remuneragio 6 a sua 

consequencia 16gica. 

Num context0 pos reengenharia 6 relevante destringar dois conceitos que normalmente se 

encontram bastante interligados - desempenho e promogio (Hammer e Stanton [1995l). 0 

primeiro 6 aferido pelo valor criado e materializado num premio salarial, ao passo que o segundo 6 

baseado nas capacidades individuais, representando n io  um premio mas urna mudanga para um 

novo cargo na organizaMo. Ou seja, devera existir urna separaqio entre a analise de resultados 

(pela qua1 se recompensa financeiramente as pessoas) e o exame do seu desenvolvimento 

(consciencializam-se aqueles que apresentam excelentes resultados para a necessidade de 

crescimento e desenvolvimento). 

A reinvenqio dos processos estrategicos de valor acrescentado introduz transformagces 

na configuraMo estrutural de urna organizaMo e nos seus sistemas de gestio, propiciando a 

alteragio do respectivo sistema de valores (crenps basicas das pessoas relativamente ao seu 

trabalho). No entanto, a adop@o de um corpo de valores que esteja em sintonia com os designios 

estrategicos n io  se restringe a urna pomposa enunciaMo dos mesmos e a profusio de discursos 

relativos a esta tematica, a maior parte dos quais n io  constituindo mais do que urna colectinea de 

lugares comuns passiveis de aumentar o cinismo na organizaMo (Mintzberg [1994l). 

A articula@o dos valores que as modernas organizafles necessitam n io  6 

particularmente dificil, assistindo-se actualmente a urna manifestagio desta tendencia atraves do 

fenomeno, que comega a vulgarizar-se, da declaraMo da visio, missio e valores. Geralmente, 

apos um retiro espiritual, os executivos de top0 enunciam prospectivamente a visio, missio e 

valores desejados. De seguida, distribuem-se memorandos por forma a comunicar os novos 

valores, continua-se com a proliferagio de cartazes e, em fase terminal, distribuem-se cartees a 

todos os membros da organizaMo. 0 objective a atingir com estas declaragces 6, sem duvida, 

nobre, mas fica normalmente comprometido pela ineficacia das acgces, que culminam em 

declarag6es praticamente identicas na forma e conteudo para todas as organizafles. 

Por conseguinte, 6 necessario ir mais alem das declaragces, no sentido de compelir as 

pessoas a interiorizarem determinadas crenps e a aplica-las espontaneamente no decurso das 
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suas vidas profissionais. A tentativa de implementar um processo redesenhado por pessoas cujo 

comportamento se rege por valores desactualizados redundara, muito provavelmente, numa 

situagio ca6tica conducente ao fracasso. 

Neste contexto, Hammer e Stanton [I9951 sustentam a possibilidade de incutir os novos 

valores nas pessoas, mediante a adopgio de uma abordagem que integra cinco medidas 

essenciais, de ardua aplicagio mas legitimada por sucessos comprovados: 

Medida 1 : Assegurar que os novos valores se encontram reflectidos no processo 

redesenhado. 

Medida 2 : 0 s  executivos de top0 devem demonstrar estar comprometidos com os 

novos valores. 0 compromisso devera ser de elevada intensidade, comprovado por 

comunicafles explicitas (sinais), comportamento pessoal (simbolos) e pela avaliagio e 

compensagio (sistemas). 

Medida 3 : Utilizar os novos valores em situaNes dificeis. E geralmente facil uma 

organizagio proclamar a adesio a um conjunto de valores quando tudo come de 

feigio, mas a capacidade de aceitar todas as suas consequ9ncias, particularmente em 

tempos dificeis, 6 que se revela essential na cria@o de um ambiente em que os 

valores sejam partilhados e praticados. 

Medida 4 : lncorporar os novos valores nos sistemas de avaliagio de desempenho e 

compensagio. 

Medida 5 : Articulagio efectiva e comunicagio dos novos valores. 0 s  valores e 

objectives devem ser clara e inequivocamente enunciados e propagados por toda a 

organizagio. Se existir uma congruencia global entre todas as medidas anteriormente 

enunciadas, entio um breve sumario dos valores podera ser extremamente Litil para 

relembrar aspectos primordiais da cultura, na qua1 a organizagio devera alicergar o seu 

modus operandi. 

0 s  sistemas de valores patentes nas organizafles tradicionais modulam o comportamento 

individual dos trabalhadores sendo, por isso, co-responsaveis por muitas das ineficiencias 

constatadas. Na tabela seguinte poder-se-io visualizar os comportamentos tipicos mais 

significativos de uma organizagio ancorada ao velho paradigma, e os valores nos quais se 

baseiam. 
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TABEM 1- Fonte: Hammer e Champy [I9931 

COMPORTAMENTOS T~PICOS 

+ Evitar erros a todo custo 

+ Concentrago no estado de espirito do "chefen 
e no mod0 de o agradar 

+ Tratar os colegas como adversarios e 
renunciar as responsabilidades (passar os 
problemas para outros) 

A analise da tabela permite constatar que o corpo de valores e comportamentos que Ihe 

estio inerentes, n io  estio em sintonia com os principios doutrinais da reengenharia. Assim, 6 

indispensavel transformar e adoptar um conjunto de crenps que proporcione uma base adequada 

para a implementago de um programa de reengenharia. As mutaMes mais significativas deverio 

ocorrer em aspectos fulcrais que a seguir se sintetizam: 

VALORES TRADICIONAIS 

# Assumir riscos 6 inaceitavel 

# N io  falhar prevalece sobre o sucesso 

# Acreditar que o 'chefe" 6 quem, em ultima 
instincia, paga o salario 

# A ascensio na hierarquia resulta de 
favores do "chefen 

# N io  valorizar a responsabilidade e o 
trabalho em equipa 

# Valorizar a actividade em detriment0 dos 
resultados 

ANTIGO PARADIGMA NOVO PARADIGMA 

X Satisfago do "chefen Satisfago do cliente J 

X Desempenho baseado na actividade Desempenho baseado nos resultados J 

X Nio  assumir riscos Privilegiar a inovago e a criago de valor J 

X Evitar assumir responsabilidades Assumir o mhimo de responsabilidades J 

X 0 s  outros trabalhadores s io  0 s  outros trabalhadores s io  colegas de equipa J 
inimigos e concorrentes 

X 0 exit0 individual depende de 0 exit0 individual depende do sucesso da J 
criterios de hierarquia e autoridade equipa de trabalho 

X 0 amanhi sera igual ao presente 0 futuro 6 imprevisivel, sendo necessaria uma J 
aprendizagem constante para o enfrentar 

Se os valores enunciados para o novo paradigma se interiorizarem (na cabep e no 

'corago? das pessoas guiando o comportamento e o trabalho, disp6e-se entio de um ingrediente 

essential para que possa ocorrer a "magia da transforma@on propiciada pela reengenharia. 
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A reengenharia deve ser considerada segundo urna perspectiva de consolidago do 

desenvolvimento estrategico e da optimizaqio operacional. 0 s  novos processes, a adaptaqio da 

infra-estrutura de suporte (sistemas de gestio, configuraqio organizacional e tecnologica) e a 

transformago da cultura organizacional tern um impacto, que se pretende drastico, na 

componente operacional. Contudo, os problemas de longo prazo de urna organizago n io  se 

extinguem com urna abordagem operacional de curto alcance temporal, necessitando de serem 

enquadrados num horizonte mais lato, que contemple a capacidade de urna organizago criar 

riqueza de urna forma sustentada e continua. Hamel e Prahalad [I9941 defendem, no seu best 

seller "Competing for the future", que o processo de criaqio de riqueza agrega tres vectores 

primordiais: a excelencia do desempenho, a capacidade de adaptaqio (antecipar e gerir mudanqas 

estruturais) e a gestio de novas oportunidades. Para que tal seja possivel, 6 indispensavel que os 

executivos de top0 desenvolvam esforps no sentido de prever o futuro de urna industria, 

analisem as oportunidades e ameaqas com que se deparam tentando adaptar as capacidades da 

organizaqio ao contexto ou, em situafles mais ousadas, induzir urna mutaqio de contexto 

mediante a alterago das regras concorrenciais. Esta analise prospectiva devera ser parte 

integrante do processo de desenvolvimento estrategico (ou intenqio estrategica, segundo alguns 

autores) e devera culminar, como ja foi mencionado, com urna definigo clara da visio, missio, 

objectivos, valores culturais e tambem das competkncias necessarias para aproveitar as 

oportunidades e para se precaver contra potenciais ameaps e mutaq6es estruturais (Hamel e 

Prahalad [1994D. 

Em cada momento, o desempenho organizacional depende n io  apenas das condiq6es 

estruturais e conjecturais do sector em que esta integrado mas, essencialmente, dos seus recursos 

(activos) estrategicos escassos que sejam de dificil acesso por parte dos concorrentes (activos 

fisicos unicos e valiosos, inovafles, reputago, competencias, etc.). 

As competQncias, definidas como conjuntos de actividades que urna organizago 

desempenha particularmente bem (altamente rotinadas, executadas com confianp e que 

permitem a criago de valor para o cliente), resultam da articula@o do trabalho de muitas pessoas 

e da interaqio complexa de activos humanos e materiais. Por conseguinte, tendem a ser 

bastante dificeis de reproduzir e, de entre os diferentes recursos estrategicos, s io  as que 

proporcionam maiores vantagens competitivas sustentadas que se perpetuam por consideraveis 

periodos de tempo (Costa [19951). Contrariamente a muitos activos que se podem obter no 

mercado (fabricas, m i o  de obra, equipamentos, etc.), as competencias resultam de um complexo 

processo intemo de acumula~o e disseminago de conhecimento (aprendizagem organizacional). 

0 desenvolvimento de competencias unicas, com o consequente assomo de vantagens 

competitivas e alterafles nos modos de actuago, emergem da criago, aquisiqio e disseminaqio 

interna de conhecimentos (Senge [19931). 
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Previsivelmente, no futuro, o criterio fundamental de sucesso consistira na posse de uma 

carteira de wmpetQncias que, constituindo a base sobre a qua1 se desenvolvera a optimizaMo 

operacional, influenciara o trabalho, as infra-estruturas e os valores da organiza~io. Estes 

elementos sustentario a criaMo de riqueza e incitario ao continuo desenvolvimento de novas 

competQncias (Porter [ I  9851). 

A reengenharia provoca transfomafles em praticamente todos os aspectos de uma 

organiza~io. 0 modelo apresentado neste trabalho (ver Figura 4) prevQ altera~bes, tanto numa 

perspectiva operacional como estrategica (ainda que muitas vezes seja dificil destrinpr a fronteira 

que as delimita). 0 redesenho radical de processes, a al tera~io organizacional e tecnol6gica e a 

restruturagio dos sistemas de gestio induzem a optimiza~io operacional. A sua integra~io com 

um process0 de desenvolvimento estrategico alicerpdo, entre varias medidas, numa nova cultura 

organizacional e no desenvolvimento de competQncias Linicas, potencia a reinvenHo continua de 

uma organizaMo (o nirvana que todas anseiam alcan~ar). 
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A projecqio mediatica inicial da doutrina de reengenharia desencadeou urna onda de 

iniciativas, induzida por promessas de melhorias incomensuraveis, mas descurando a componente 

pratica que se adivinhava complicada. Finda essa epoca de alguma ilusio, os primeiros balanqos 

apontam para urna taxa de sucessos pouco motivante (Hammer e Stanton [ I  9951, Champy [ I  9951 

estimam urna taxa de insucessos da ordem dos 50% a 70% na obtengo dos resultados previstos 

nos projectos de reengenharia). Contudo, esta taxa n i o  deve ser interpretada segundo urna 

perspectiva exclusivamente probabilistica, pressupondo que urna determinada percentagem das 

iniciativas culminara necessariamente em sucesso, sendo a restante votada ao ostracismo 

estatistico (6 curioso aferir o grau de credulidade na reengenharia de varios opinion makers, 

consoante se referem a taxas de sucesso ou a taxas de insucesso). Em consonincia, poder-se-ia 

insinuar que este tipo de programas depende, em grande medida do factor sorte, atenuando 

substancialmente o protagonismo dos seus intervenientes. Impbe-se entio considerar urna 

abordagem de natureza deterministica, advogando que tais percentagens deveriam ser encaradas 

apenas numa perspectiva historica, evitando extrapolaqbes de natureza dlibia para o futuro. 

Parece bastante mais razoavel sustentar a tese de que o seu sucesso deriva inteiramente da 

qualidade, do conhecimento, da experiencia e da intensidade que se dedica ao esforqo. 

Hammer e Champy [I9931 recorrem a urna metafora para elucidar estas ideias, na qua1 se 

tenta estabelecer as diferenqas entre o jog0 da roleta e o do xadrez. Consideram o primeiro como 

um jogo de alto risco, contrariamente ao xadrez, se bem que um jogador possa perder ao xadrez 

t i o  frequentemente como na roleta, que 6 um puro jog0 de azar no qua1 os jogadores n i o  detQm 

qualquer tipo de control0 sobre o resultado. Ao inves, no xadrez, o acaso n io  contribui 

substancialmente para o resultado que depende, praticamente em exclusivo, do talento, da 

estrategia e da perseveranqa. 

Esta alegoria permite estabelecer urna pertinente analogia entre o xadrez e a 

reengenharia. Assim, o sucesso de um programa de reengenharia n i o  depende do destino (tal 

como o xadrez), mas da superago eficiente e eficaz de um conjunto de factores criticos 

subtilmente interligados, que a seguir se sumariam: 

Banir Erros Fatais 

Lideranqa 

Equipa de Reengenharia 

Redesenho lnovador de Processos 

Gestio da Resistencia a Mudanp 

Programa de Comunicaqio 

Execuqio 
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Em conformidade com o que foi mencionado, o sucesso de um programa de reengenharia 

n lo  deve ser directamente imputado a um qualquer acto pessoal heroico, a um extraordinario 

talento ou a urna excepcional dose de sorte. A essQncia do Qxito radica fundamentalmente na 

capacidade de contomar um pequeno nllmero de erros graves, que apresentam urna correlago 

directa com os inlimeros problemas das iniciativas de reengenharia. Sergei Tartakower, campelo 

de xadrez russo, perante um tabuleiro devidamente preparado para urna partida mencionou que 

"0s erros estlo todos ali a espera de serem cometidos". Analogamente, se os responsaveis por um 

project0 de reengenharia tiverem plena consciQncia do tipo de esforqo que pretendem 

implementar, bem como dos erros mais comuns que decorrem da sua opgo, entlo existem 

legitimas raz6es para prognosticar o sucesso do programa de reengenharia. Uma analise 

ponderada de casos praticos e de varias reflexees resultantes de trabalhos de investigago, 

permite enumerar um conjunto de erros, muitas vezes fatais (ressalvando a circunstincia de as 

organizafles terem urna enorme capacidade de encontrar novas formas de errar): 

4.2.1.1 Percepqo errada do conceit0 de reengen haria 

Perante urna alterago de contexto, as organizafles tendem a adoptar programas de 

mudanp organizational, fomentando o aparecimento de um conjunto de ideias e iniciativas, tais 

como o kaizen (Ismai [19863), o downsizing (Tomasko [ I  9933), o alinhamento estrategico (Hamel e 

Prahalad [1994D, etc. Cabe entlo aos gestores de top0 aferir as caracteristicas de cada tip0 de 

programa e decidir pela sua aplica@o consoante os objectivos estabelecidos e restrifles 

existentes. 0 recurso a reengenharia justificar-se-a no caso particular de, estando dispostos a 

suportar urna iniciativa dolorosa e complexa, os gestores pretenderem obter melhorias drasticas. 

Contudo, antes de se enveredar pela reengenharia 6 indispensavel compreende-la cabalmente em 

todas as suas dimensees e, posteriormente, aplid-la em conformidade com os seus principios 

doutnnais, evitando cair na tentago de utilizar o rotulo da reengenharia num qualquer programa 

de melhoria com caracteristicas distintas. 

4.2.1.2 IdentificapTo errada dos processos da organizaqo 

A definigo proposta no presente trabalho mencionava que a reengenharia deveria ter 

como espectro de aplica@o os processos estrategicos de valor acrescentado. No entanto, toda 

esta abordagem debate-se com duas importantes contrariedades susceptiveis de comprometer 

toda a iniciativa: 

dificuldade de raciocinar em termos de processos, pois as pessoas foram educadas e 

organizadas em tom0 de silos funcionais, estando o seu enquadramento mental 

orientado para actividades, departamentos e hierarquias piramidais, em detriment0 de 

processos que abarcam varias funMes; 
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dificuldade em determinar os processos simultaneamente estrategicos e de valor 

acrescentado, tidos como fundamentais para o desempenho presente e 

desenvolvimento futuro de uma organizaqio. 

Hammer e Stanton [I9951 propdem um conjunto de regras que poderio auxiliar os 

responsaveis pela reengenharia a pensar e a decidir em termos de processos, permitindo 

ultrapassar o obice da sua identificaqio erronea: 

Para cada process0 6 indispensavel descrever as respectivas entradas e saidas; 

E impreterivel a concentraqio em objectivos e resultados, em detriment0 das 

actividades e meios; 

0 s  processos, bem como as suas entradas e saidas, devem ser facilmente 

compreendidas por todos os elementos da organizaqio; 

Todos os processos estio intimamente relacionados com os clientes e as suas 

necessidades, quer de um mod0 direct0 quer como contribuintes de outros processos. 

4.2.1.3 Iniciar um programa de reengenharia sem uma lideranga forte e comprometidiz 

Uma lideranp forte e comprometida 6 um requisito vital para se encetar um programa de 

reengenharia, para motivar e empenhar toda a organizaqio na sua consecuqio e para superar 

focos de resistencia que inevitavelmente despontario. 0 lider devera ter uma perfeita 

compreensio da natureza da reengenharia, do seu papel no seio de tal iniciativa e estar dotado de 

uma v ido,  autoridade e responsabilidade que Ihe permita desempenhar cabalmente a sua missio. 

4.2.1.4 Falta da ambigtio e ousadia 

A reengenharia exige repensar o fundamental da organizago com o designio de se 

obterem melhorias drasticas nos resultados, n io  pactuando com acrescimos meramente marginais 

(condena ao descredito ditados como "mais vale um passaro na mio  que dois a voar ..."). Perante 

um consideravel numero de insucessos, existe a convicqio praticamente uninime de que a causa 

reside no espectro limitado na definiqio de processos e na escassa profundidade da iniciativa (nio 

6 muito dificil introduzir modificafles nos processos, mas o nivel de dificuldade aumenta 

substancialmente quando se depara com a estrutura organizational, os sistemas de gestio e os 

valores). Por conseguinte, mediante uma serie de incentivos que recompense ideias radicais e a 

assunqio de riscos, deve ser criado um context0 que f a p  emergir a capacidade de iniciativa e de 

inovaqio dos trabalhadores, n io  penalizando erros que inevitavelmente ocorrerio. So assim 6 que 

6 possivel ser suficientemente ambicioso e ousado, catalisando todo o esforqo de reengenharia. 
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4.2.1.5 Privar a iniciativa de reengenhaiia de uma fase de testes 

ApQ o redesenho dos processos e antes de se optar pela sua implementaqio integral, 6 

necessario efectuar um conjunto de testes que permitam comprovar ou corrigir situa~bes que, 

apesar de no foro teorico serem validas, numa dimensio pragmatica perdem a sua legitimidade. 

lndependentemente da sabedoria e experiQncia dos responsaveis pelos novos processos, 

descobrem-se sempre erros e oportunidades de aperfei~oar o projecto inicial. Por conseguinte, 

justifica-se plenamente desenvolver uma serie de testes com o proposito de refinar e melhorar 

iterativamente o projecto, antes de se tentar implementar pela primeira vez o programa de 

reengenharia. 

4.2.1.6 AplicapZo lenta da reengenhaiia 

A def ini~io de reengenharia proposta neste trabalho pressupee a celeridade da iniciativa 

como requisito vital para o seu Qxito. Se num horizonte temporal de um ano n io  se evidenciarem 

resultados tangiveis, o nivel de ansiedade, de incerteza, de desconforto e de cinismo atingirio 

patamares elevados, comprometendo, muitas vezes irremediavelmente, o seu sucesso. 

4.2.1.7 Znovar apenas a componente processua. 

Tentar implementar processos redesenhados e pactuar com a manutenqio do status quo, 

traduzido na n io  alterago dos sistemas de gestio, da estrutura organizacional, dos valores e das 

crenps, conduz inevitavelmente ao fracasso. A aplicago da reengenharia na sua verdadeira 

acepqio provoca a metamorfose de uma organizago, atraves de uma cascata de transformaMes 

que se propaga pelo trabalho, pela configurago organizacional e tecnologica, pelos sistemas de 

gestio, pela cultura e pelas competgncias. Se algum elo desta cadeia de muta~bes n io  for 

alterado, dificilmente a reengenharia podera ser aplicada em toda a sua plenitude. 

4.2.1.8 Zgnorar o context0 emotional e psicoldgico das pessoas 

Qualquer tentativa seria de mudan~a n io  pode negligenciar as necessidades e as 

expectativas dos individuos que ira afectar. 0 s  gestores de top0 tQm que motivar os trabalhadores 

para que estes aceitem os desafios dos processos redesenhados e apoiem os novos valores e 

crenps por eles exigidos. Consequentemente, os novos processos t9m que oferecer algum 

beneficio para os individuos afectados pela mudanqa radical, e a transi~io dos velhos processos 

para os novos deve ser efectuada com uma grande dose de sensibilidade relativamente aos seus 

sentimentos. 

E usual muitas organiza~bes afirrnarem que o esfor~o de reengenharia 6 restringido a um 

pequeno segment0 de um processo, que normalmente se enquadra entre fronteiras 
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organizacionais. Esta concepqio conduz necessariamente ao fracasso pois condiciona a prjori a 

amplitude e a natureza das mudanps (descura alterafles profundas na estrutura e cultura da 

organiza~Ho), indiciando um estado de espirito da lideran~a que nHo se coaduna com a doutrina 

da reengenharia. 

4.2.1.10 Inexist2ncia de uma metodologia 

Qualquer iniciativa de reengenharia necessita de um guia que, mediante a especifica@o 

de urna sequencia de ac~6es e reflexdes, proporcione urna forma sistematica e clara de atingir os 

seus objectivos. A inexistencia de urna metodologia potencia o aparecimento de erros evitaveis, 

estabelece um ambiente confuso e desorganizado, contribuindo para o recrudescimento da 

incerteza e para o atraso (fatal) do programa. 

4.2.1.11 0 mito da 'ffolha de papel em branco" 

Contrariamente a corrente ideol6gica mais radical (representada por Michael Hammer e 

James Champy) muitos investigadores nHo pactuam com o mito da "folha de papel em branco". 

Na pratica, a "folha de papel em branco" utilizada na fase de redesenho transforma-se, na fase de 

execuqio, num cheque em branco, sendo pouco plausivel acreditar que as organiza~des estejam 

dispostas a abandonar, no limite, tudo (pessoas, equipamentos, instalaMes, etc.). Existe hoje urna 

forte convic~Ho de que na fase de project0 se pode utilizar a filosofia da "folha de papel em 

branco", ao passo que na implementaqio se deve partir do context0 actual (estrutura minima 

existente). De facto, existe sempre um limite miximo para o esforp, acima do qua1 poucas 

organiza~des estHo dispostas a aniscar. 

4.2.1.12 Abordagem top-dawn 

As primeiras aplicaMes da reengenharia executavam o processo de mudanp atraves de 

urna abordagem top-down. Esta abordagem estava intimamente associada a ideia de lideran~a, 

apresentando como principais beneficios urna perspectiva ampla da organizaqio (que 6 exigida 

pela reengenharia) e urna autoridade suficiente para combater a inevitavel resistencia a mudan~a. 

Apesar desta abordagem ser absolutamente indispensavel, 6 pertinente considerar tambem urna 

perspectiva bottom-up, alicer~ada na aprendizagem permitida pelo envolvimento de urna 

multiplicidade de intervenientes com urna enorme diversidade de experiencias e de 

conhecimentos. Esta perspectiva parece ser superior a anterior no que diz respeito a c r i a~ io  de 

oportunidades de introduqio de altera~bes significativas e a forma de pensar e agir, fruto da 

participaqio no proprio processo. Prop6e-se entHo integrar estas duas formas de gerir a mudan~a 

organizacional, atraves da confluencia da definiqio de urna d i rec~ io  clara e esclarecedora com a 

criaqio de um espaGo para o exercicio espontineo do espirito de iniciativa individual. 
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Um dos factores criticos de sucesso num programa de reengenharia, e talvez o mais 

relevante, consiste em contomar habilmente o conjunto de erros aqui enunciados. 

A lideran~a consiste no process0 de c r i a~ io  de urna visio para um conjunto organizado de 

individuos, na utilizago do poder para transformar a visio em realidade e na capacidade de 

manter a realidade satisfazendo os trabalhadores, os accionistas e os clientes de urna 

organiza~io. 

Uma lideran~a experiente, fortemente comprometida e dotada de um elevado nivel de 

conhecimentos relacionados com a tematica da mudan~a organizacional 6 urna condi~ io sine qua 

non de sucesso de um programa de reengenharia. A lideran~a deste tip0 de iniciativas devera 

provir de um alto executivo, com urna perspectiva suficientemente ampla para proporcionar urna 

visio dos processos estrategicos de valor acrescentado, e com autoridade para contrariar o 

fenomeno da resistgncia a mudan~a que se adivinha feroz. Por conseguinte, o lider de um project0 

de reengenharia tera de pertencer ao patamar mais elevado da organizago. 

4.2.2.1 Responsabilidudes de urn lider de reengenharia 

A particular importincia da lideranp no desempenho actual e desenvolvimento futuro de 

urna organizaMo fomentou um conjunto de trabalhos de investigago, quer de indole academic0 

quer de cariz iminentemente pragmatico, que permitiu sumariar as responsabilidades gerais que 

um lider deve assumir (ver, por exemplo, Burns [1978], Bennis e Nanus (19851, Bennis e 

Townsend [I 996D. 

Desenvolvimento estrategico (prioridades, orienta~6es, c r i a ~ i o  de visio, etc.); 

Estabelecimento do enquadramento geral da organiza~io (objectives, valores, etc.); 

Desenvolvimento dos recursos humanos (politicas, aprendizagem organizacional, etc.); 

Estrutura~io da organiza~io (sistemas, estruturas, procedimentos, etc.); 

Estabelecimento de padraes e controlo de desempenhos; 

Motivar, comunicar claramente e atender as frustra~ties e expectativas dos seus 

colaboradores; 

Criago de um bom ambiente de trabalho; 

No context0 de um programa de reengenharia, as responsabilidades gerais enunciadas 

deverio ser acrescidas de um conjunto de deveres suis generis, imprescindiveis para o seu 

sucesso, que de seguida se sintetizam: 

Ser o instiaador da reenaenharia e o responsavel pela decisao de a iniciar. 

Alicer~ado numa visio do futuro da organizago, em incentivos emocionais 
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(entusiasrno corn a rnudanqa) e nurna perspectiva analitica da situaHo (recolha e 

analise de informaHo relevante, aconselhamento com outros rnembros da organizaHo 

de distintos niveis hierarquicos e cuidada ponderaqio), devera ser o lider tornar (ou 

nio) a decisio de encetar um programa de reengenharia e ser a verdadeira alma mater 

da iniciativa. 

lniciar o esfor~o de reengenharia. 0 lider devera nomear a equipa de gestio de 

transiHo e os responsaveis pelos processes, definir os seus objectivos e conceder-lhes 

autoridade, recursos e incentivos. 

Criar um ambiente propicio ao sucesso. A ambigo, o espirito de iniciativa, o 

trabalho em equipa, o desejo de inovar, a assunqio de riscos e o combate aos focos de 

resistencia, devem ser estirnulados no seio de uma organizaHo, corn o objectivo de se 

instituir urn conjunto de valores e atitudes que impulsionern o esforp de reengenharia. 

Actuar como visionario e motivador. Ao elaborar e enunciar a visio do tip0 de 

organizaqio que se pretende erigir, o lider transmite um prop6sito e sentido de missio 

a todos os seus colaboradores. Das convi@es e entusiasmo do lider, a organizago 

retira a energia espiritual que necessita para rnotivar todos na dificil tarefa corn que se 

depara. 

A relevincia das responsabilidades que um verdadeiro lider necessita assurnir exigem 

deterrninadas caracteristicas pessoais sem as quais qualquer esforp de rnudanga podera, rnuito 

provavelmente, sopbrar. Na figura seguinte procura-se ilustrar as caracteristicas que s io  

necessarias para urn lider que se aventure pela reengenharia. 
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PaixBo. 0 lider so conseguira granjear um nlimero suficiente de adeptos se estiver 

absolutamente comprometido com o corpo doutrinal da reengenharia, as suas 

vicissitudes, a sua urgencia e o seu destino. A express20 da paix2o e da seriedade do 

proposito tem que traduzir-se n io  apenas por comunicaq6es explicitas mas, 

essencialmente, por actos inequivocos. 

Carisma. A capacidade de transmitir confianqa, calma e conforto para toda a 

organizaflo e a projecflo de um controlo absoluto da situaqio, d o  elementos cruciais 

num context0 de incertezas, ambiguidades e inseguranp perceptiveis num qualquer 

programa de mudanqa. 

Combina~Bo coerente de pacigncia e impacigncia. Por um lado, um lider devera 

incutir um sentimento de urggncia na consecu@o dos objectivos (rapidez na acqio), 

demonstrar a sua n io  pactuaqio com a manutenqio do status quo. Por outro lado, 

devera ser bastante persistente e nunca abdicar perante os inlimeros obstaculos com 

que se deparara. 

Ambi~Bo. A insatisfaqio com o actual estado da organizaflo e a persistencia com que 

persegue os objectivos s io  caracteristicas fulcrais para um lider, na verdadeira 

acepqio do termo. 

Capacidades visionarias. Um verdadeiro lider tem que possuir uma visio da 

organizaqio, de mod0 a empenhar os seus colaboradores na transiflo do plano real 

para o plano prospectivado. 

Bom Comunicador. A capacidade de comunicar com o intuit0 de compelir os 

individuos de uma organizaqio na obtenqio da sua visio e de dotar de sentido todo o 

esforqo de mudanp, s io  elementos imprescindiveis a qualquer gestor de top0 com 

aspiraq6es a lider de um programa de reengenharia. 

Partilha de Poderes. 0 poder que um lider legitimamente detem n io  pode degenerar 

em tiques de autoritarismo exacerbado, devendo resultar em comportamentos que 

incluam o desenvolvimento dos seus subordinados, na crenp de que uma organizaflo 

mais eficiente se obtem atraves do trabalho em equipa, na delegaq20 de poderes e de 

responsabilidades a um nivel cada vez mais baixo na estrutura da organizaflo. 

Curiosidade Intelectual. 0 conhecimento sumario do que se passa nos varios 

sectores do conhecimento e, mais especificamente, no imbito das tecnologias, 6 de 

grande importincia para a detecflo de novas oportunidades de negocio e para a 

precauflo contra inlimeras ameaps com que a organizaflo se deparara. 
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Mediante a autoridade que dispbe, o lider de urna iniciativa de reengenharia tem que agir 

em consonincia com as responsabilidades acrescidas que Ihe estio imputadas. Hammer e 

Champy [I9931 e Hammer e Stanton [I9951 descrevem de um mod0 sumario tres instrumentos a 

que supostamente os lideres devem recorrer no decurso da sua a q i o ,  e que usualmente 

designam pela sigla "tres Ssn. 

4.2.2.4 Znstrumentos 

Sinais @ ComunicagBes explicitas 

Simbolos @ Comportamento pessoal 

Sistemas @ Avaliagio e cornpensago 

0 s  Sinais s io  comunicag8es explicitas que o lider propaga pela organizagio sobre a 

tematica da reengenharia, de urna forma clara, concisa, persistente e com um conteudo de cariz 

dramatic0 (induzir um sentimento de urgQncia a toda a iniciativa). 

0 s  Simbolos s io  os actos pessoais do lider.destinados a reforpr o conteudo das 

comunicafles e a evidenciar o total compromisso do lider para com o esforp de mudanga radical 

que se pretende implementar. 

0 s  Sistemas de gestio utilizados para avaliar e compensar os membros de urna 

organizagio tem que fortalecer, por acrescimo, as mensagens transmitidas pelos sinais e 

simbolos. Estes sistemas influenciam decisivamente o corpo de valores e os comportamentos dos 

individuos de urna organizago, requisitos indispensaveis para a plena consecugio da 

reengen haria. 

4.2.2.5 Escolha de um Lider 

Na generalidade dos casos n io  se designa um alto executivo para o papel de lider, pois 

trata-se de um cargo que devera emergir de forma praticamente uninime no seio de urna 

organiza~io. 0 entusiasmo que advem da reinvengo da organiza~io consubstanciada por um 

carisma, urna forte personalidade e um espirito de iniciativa patenteado na a@o quotidiana 

(Machiavelli [1513D motivam o aparecimento do lider incontestado da reengenharia. 

A inevitabilidade de o lider assumir autoridade sobre todos os processos estrategicos de 

valor acrescentado seleccionados para a reengenharia e a exigQncia de um adequado suporte a 

todos os departamentos funcionais, apontam para que o director geral deva ser, por inerencia, o 

lider da iniciativa, beneficiando sempre do total apoio da administrago. A selecgio do lider 

podera tambem recair sobre um director geral de urna unidade de negocio, mas nunca sobre um 
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director funcional, pois faltar-lhe-a urna perspectiva e autoridade suficientemente abrangentes que 

Ihe permita resolver conflitos entre distintas unidades funcionais. Considera-se ainda urna norma 

"de facto" n io  incluir o presidente de urna organizagio no rol de hipoteticos candidatos a lider da 

iniciativa, pois a sua fungio pressup6e urna consideravel percentagem de tempo na resolugio de 

problemas n io  directamente relacionados com o funcionamento intemo da organizagio 

(valorizagio das cotagces, control0 de indicadores financeiros, representagio da organizaeo, 

etc.). 

Amiude, os executivos de top0 encontram-se um pouco isolados da realidade, n io  

estando ao corrente da situaeo real da organizaeo. Esta situagio advem da natureza da 

informagio com que analisam o context0 actual e elaboram o seu process0 de tomada de decisio. 

Tipicamente, a informaeo de que disp6em 6 sumariada em vez de pormenorizada, de cariz 

financeiro em vez de operacional e baseada em dados historicos. Nestas condifles, 6 dificil o 

aparecimento de um lider que impulsione um programa de reengenharia. 

0 antidoto para esta mazela organizacional radica em informagio que devera descrever a 

realidade do mundo de negocios, reconhecer o potencial da reengenharia e comprovar a sua 

necessidade. Esta informagio devera ser enquadrada num ambiente de receio e ansiedade. 0 

primeiro factor resultara da demonstragio quantitativa e detalhada das imperfeig6e.s dos 

processos actuais (traduzidos em indicadores como os custos, a rapidez, a qualidade, etc.) e da 

relagio explicita entre estes e os resultados da organizaeo. Muito provavelmente, alguma dose 

de pinico acudira ao estado de espirito da gestio de topo, o que coadjuvado com processos de 

benchmarking (Camp [1989l) tendentes a comprovar a superioridade de alguns concorrentes mais 

afoitos, podera contribuir ainda mais para a sensaeo de medo que convem criar. A ansiedade 6 

tambem um catalizador para o aparecimento de um lider, mediante a comunicagio dos potenciais 

beneficios que poderio advir da reengenharia. 

A concorrQncia de elementos como o medo, a ansiedade e determinadas caracteristicas 

previamente enunciadas potenciam, em grande medida, o despontar de um verdadeiro lider para 

urna iniciativa de reengenharia. 

Em condig6es normais, o desempenho de urna organizagio estruturada em torno de 

equipas de trabalho e substancialmente superior ao desempenho que advem da agregagio dos 

individuos que a comp6em, particularmente quando se integram conhecimentos, experigncias e 

competencias diferentes. 0 desempenho individual continua a ser de importincia crucial 

denotando-se, no entanto, urna crescente tendencia para a gestio ponderar de urna forma mais 

equilibrada o binomio desempenho das equipas - desempenho individual. 

0 conceit0 de equipa encontra-se associado a um numero restrito de pessoas com 

competQncias complementares, que se comprometem em tomo de um mesmo project0 e 

objectivos, que adoptam metodos comuns e que se consideram solidariamente responsaveis. Uma 
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equipa de alto desempenho emerge do desejo de sucesso e do estimulo do desafio, impondo aos 

seus intervenientes um empenho elevado e urna obsessio pelos objectivos estabelecidos (Parker 

[1994D. Um aspect0 fulcra1 em equipas de trabalho 6 a confian~a e, implicitamente, o sentimento 

de solidariedade, de tal mod0 que urna tarefa incumbida a equipa seja assimilada e integrada de 

forma voluntaria pelo conjunto dos seus membros (o sqjeito "nos" deve substituir o "eu"). 

A dist in~io entre grupos de trabalho e equipas n i o  6 apenas urna questio semintica, 

existindo caracteristicas peculiares que permitem consolidar esta diferencia~io e que a seguir se 

sintetizam: 

TABELA 3 - Fonte: Katzenbact e Smith [I9931 

GRUPOS DE TRABALHO 

Responsabilidade individual 

Lideran~a forte 

Aval ia~io indirecta da eficacia do grupo, 

pela sua influencia sobre os outros 

0 grupo discute, decide e delega 

A transformagio de um grupo de pessoas numa equipa 6 urna tarefa ardua que requer 

urna a c ~ i o  disciplinada alicerpda em: 

EQUIPAS 

Responsabilidade individual e solidaria 

Partilha das fun~8es de d i rec~ io  

Desempenho medido directamente pela 

aval ia~io dos resultados do trabalho colectivo 

0 grupo discute, decide e realiza, em 

conjunto, um trabalho real 

La~os  de confian~a solidos entre os diferentes membros; 

Respeito e preocupagio pelo ambiente de trabalho; 

Ambiente n io  monotono, caracterizado pela boa disposi$io e pelo prazer de trabalhar. 

No caso particular da reengenharia, a equipa de trabalho dever-se-a adaptar as 

caracteristicas suis generis de urna iniciativa de cariz radical. Por conseguinte, revela-se 

pertinente sumariar o trabalho dos intervenientes da equipa de reengenharia, em termos do seu 

context0 e conteudo: 

Incerteza; 

Experimenta$io - a reengenharia 6 um process0 iterativo; 

Pressio; 

Risco 

Clima de rapida muta~ io ;  
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Compreensio dos processos existentes, das necessidades e dos 

compromissos dos clientes; 

Redesenhar os novos processos, libertando-os de pressupostos tacitos 

desactualizados ou erroneos; 

Construir os novos processos, detalhando a componente operacional, 

desenvolvendo as implica~6es que se propagam a todas as outras dimensbes 

organizacionais, formando pessoas, etc.; 

'Vender" a nova forma de trabalhar, pensar e agir a toda a organizagio, 

atraves de um programa de marketing pormenorizado. 

A natureza do trabalho de um "reengenheiro" requer um corljunto de capacidades, de 

competQncias e uma personalidade que se coadune com a sua filosofia, induzindo um perfil do 

"reeflgenheiro" marcado pelos seguintes traps caracteristicos: 

Criatividade e espirito de inova~lo - Capacidade de visionar uma nova forrna de 

fazer as coisas e transformar a visio em algo susceptive1 de ser implementado; 

Estilo orientado aos processos e a uma perspectiva holistica- Facilidade em deter 

uma postura que abarque toda a organizaHo e que permita compreender como as 

tarefas se integram em processos e como estes se estruturam na organizaeo; 

Determina~lo- Aptidio de perseguir os objectivos e n io  claudicar perante os 

obstaculos que terio se ser suplantados; 

Optimismo e entusiasmo 

Persistkncia e tacto- Habilidade de continuar a acreditar e motivar os outros, apesar 

das resistgncias inevitaveis e da sensa~io de incerteza e de desconforto existentes; 

Competkncias de comunica~lo, interpessoais e de trabalho em equipa- 

Faculdade de induzir outros individuos a aceitar a reengenharia e as suas 

consequencias, pacigncia em escutar os seus medos, anseios e expectativas e 

capacidade de trabalhar como elemento integrante de um todo. 

Como se pode depreender, 6 extremamente complexo encontrar alguem dotado de todas 

as caracteristicas enunciadas. Contudo, 6 a equipa no seu todo e n io  os seus membros em 

particular, que deve possuir os atributos desejados, pelo que se afigura essential dota-la de 

elementos validos, oriundos quer do interior da organizaeo quer do seu exterior. 0 s  integrantes 

internos s io  geralmente individuos que ja conhecem o process0 e o funcionamento actual da 

organizaeo, que se distinguem dos demais quer pela sua credibilidade, quer pelo seu 
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desempenho quotidiano. Contudo, a proximidade aos procedimentos correntes da organiza~io, os 

beneficios que disp6em com os processos actuais e as perspectivas um pouco estreitas para a 

ampla magnitude das mutafles, poderio impedir o aparecimento de ideias inovadoras, sendo 

mais plausivel que os integrantes intemos se dediquem a recriar, com melhorias marginais, o que 

ja existe. Para compreender o que esta a ser mudado, a equipa de reengenharia necessita de 

intervenientes intemos, mas para alterar radicalmente a situago actual 6 indispensavel recorrer a 

intervenientes externos. 

0 s  intervenientes extemos n io  possuem qualquer tip0 de r e l a ~ i o  corn o processo a 

redesenhar, estando mais propensos a assumir riscos e a alterar o status quo, trazendo ainda urna 

maior objectividade e urna perspectiva diferente para toda a equipa. Normalmente, estes 

individuos devem ser bons comunicadores, dotados de um espirito inovador, com bons 

conhecimentos e experiencias sobre a tematica da reengenharia e com capacidade para assimilar 

rapidamente os processos em que ir io trabalhar. A sua principal missio devera consistir em 

colocar em causa pressupostos tacitamente assumidos e em catalisar o aparecimento de formas 

inovadoras de executar o trabalho. 

Apesar de os elementos intemos e extemos constituirem o nucleo da equipa de 

reengenharia, esta n io  se esgota nestes dois tipos de interventores, sendo complementada por um 

grupo adicional de colaboradores ocasionais que, possuindo competencias e informafles 

especificas, s io  de grande utilidade para a realizago de tarefas que apresentam um elevado grau 

de especificidade (comunicago, tecnologias de informago, recursos humanos, etc.). 

Analogamente e em consonAncia com a macro tendencia que advoga a constitui~io de fortes 

parcerias com fomecedores e clientes, estes devem estar representados na equipa de 

reengenharia com o proposito de garantir que as suas necessidades e perspectivas sejam tomadas 

em considera~io na nova organizago que emergira apos a iniciativa de reengenharia. 

A imagem de um artista que inicia um processo criativo a partir do nada e que 6 guiado 

apenas pela sua in tu i~ io e imagina~io 6 encarado como um ideal romintico e um exercicio de 

narcisismo, destinado muitas vezes a exacerbar o potencial criativo do ser humano. Contudo, o 

fascinio que tal imagem provoca no comum dos mortais juntamente com a necessidade de inovar 

patente em qualquer projecto de reengenharia, induziu o aparecimento de urna politica 

denominada "come~ar do zero" para redesenhar de mod0 inovador os processos de uma 

organizago. 

Apesar de o "comepr do zero" poder ser adaptado a um artista que trabalha isolado da 

realidade, urna iniciativa de reengenharia n io  se coaduna com tal principio, pois ignorar o 

context0 circundante e o proposito de um projecto de reengenharia s io  erros fatais e que urge 

evitar. Por conseguinte, qualquer projecto de reengenharia exige urna metodologia que defina de 

forma clara e concisa urna sequsncia de ac~6es e reflex6es que possibilitem o seu coerente 
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desenvolvimento. No entanto, a essencia da reengenharia 6 a criaqiio, devidamente enquadrada e 

segundo um determinado contexto, pelo que 6 indispensavel assegurar um fluxo de novas ideias 

passiveis de provocar alteraqaes drasticas nos processos existentes. 

A projeqio mediatica das iniciativas de reengenharia potenciou o aparecimento de 

inlimeros autores e investigadores que defendem urna certa radicalidade no redesenho dos 

processos, afirmando mesmo que urna ideia so deve ser aceite num project0 de reengenharia se 

for inicialmente considerada como ridicula e absurda (Hammer e Stanton [1995]). No presente 

trabalho optou-se por urna postura mais prudente, fazendo jus as palavras de Linus Pauling 

(premio Nobel da Quimica) "a melhor forma de ter boas ideias 6 ter muitas ideais e eliminar as 

mas". Consequentemente, o redesenho inovador de processos devera comepr pela ingrata tarefa 

de gerar ideias e, consoante o contexto, a aplicabilidade e o proposito de urna iniciativa de 

reengenharia, rejeitar as mas ideias e aplicar as boas. 

0 assomo de novas ideias 6 um processo complexo e dificil, n io existindo algoritmos ou 

rotinas que garantam um eficaz aparecimento de inovafies passiveis de serem integradas em 

iniciativas de reengenharia. No entanto, o desenvolvimento da reengenharia permitiu o 

aperfeipamento de varias tecnicas susceptiveis de criar, de mod0 sistematico, um fluxo de ideias 

(Manganelli e Klein [1994], Petrouo e Stepper [19941). Tais tecnicas baseiam-se na descoberta e 

na colocaqio em causa de pressupostos tacitos amplamente aceites, respeitantes a forma como 

se executa o trabalho. A exposiflo de tais pressupostos ao contexto organizacional e tecnologico 

actual, possibilita constatar frequentemente a sua inadequaqio e obsoles&ncia, permitindo 

libertar os processos existentes de constrangimentos e potenciando a criaqio de novas 

oportunidades de executar o trabalho. 

Em ultima instincia, s io  os pressupostos que definem os contomos dos processos, 

revelando-se imperativo identifich-los, destrui-10s e substitui-10s por outros mais adequados a 

realidade actual (o acto de destruiqio tem de preceder o da criaMo). Apresenta-se em seguida 

urna forma mais disciplinada de lidar com pressupostos (Hammer e Stanton [19951), que assenta 

na identificaflo de: 

Problema : Mau desempenho especifico do processo que se pretende melhorar (por 

exemplo, os custos elevados); 

Regra : Aspecto particular do processo que causa o problema (por exemplo, ter um 

especialista para cada tarefa); 

Pressuposto : Crenp sobre o contexto que provoca a regra - a regra 6 a 

consequencia funcional do pressuposto (por exemplo, o trabalho 6 complexo). 

0 metodo aqui apresentado baseia-se na identificaflo da triade 

problema/regra/pressuposto, que sendo facil de descrever n io  6 trivial na aplicaflo. 0 problema 6 

geralmente evidente e urna vez identificada a regra, o pressuposto que Ihe esta subjacente 6 

relativamente claro. Contudo, 6 muitas vezes wmplexo partir de um mau desempenho associado 
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com o processo completo (por exemplo, custos excessivos) e determinar qua1 o aspect0 especifico 

do processo (a regra) que o provoca. Hammer e Stanton [I9951 advogam a utilizaqiio de um 

conjunto de questdes, susceptiveis de clarificar as regras que se manifestam pelos maus 

desempenhos, tais como: 

Quem? - Determinar os responsaveis pela execugio do processo e as sua caracteristicas 

fundamentais; 

Quando? - Determinagio do contexto temporal do processo; 

Onde? - Determinagio do contexto espacial (fisico) do processo; 

Em que circunsthncias? - Determinagio das condigdes em que o trabalho se desenrola. 

A utilizagio sistematica destas questbes constitui um metodo de sistematicamente isolar 

urna regra, urna vez constatado um problema e, associa-la a um pressuposto. 

Apos a identificagio de um pressuposto, o passo seguinte consiste na sua ponderagio. Se 

o pressuposto estiver comprovadamente desactualizado, entio a regra que condicionava e 

limitava o desempenho do processo pode ser eliminada, criando oportunidades para o seu 

redesenho. Se o pressuposto for verdadeiro e influenciar negativamente o desempenho de um 

processo 6 necessario analisar a possibilidade de urna intetvengio, com o intuito de alterar o 

contexto e, por inerencia, invalidar o pressuposto. Esta tarefa, de indesmentivel complexidade, 6 

executada recorrendo frequentemente a formagio, a contratagio de recursos humanos mais 

adaptados a nova realidade, a modemizagio de equipamentos, etc. Por ultimo, se um pressuposto 

e assumidamente verdadeiro e n io  6 possivel convertg-lo em falso, entio dever-se-a tentar 

encontrar outro pressuposto subjacente a regra ou repetir toda esta metodologia ate se identificar 

um outro pressuposto susceptive1 de ser rejeitado. 0 mod0 proposto para criar oportunidades de 

redesenhar de forma criativa um processo, baseia-se na identificagio, ponderaqiio e rejeigio de 

pressupostos. 

0 redesenho inovador de processos provocara urna alterago substancial no trabalho, no 

estilo e nas atitudes das pessoas, com efeitos tendencialmente proficuos a nivel organizacional p6s- 

transigio, mas com um percurso acidentado e doloroso para todos os que se aventuram pelos trilhos 

da reengenharia. Testemunhos extraidos de muitos projectos de reengenharia relatam experigncias 

em que se vislumbram sinais inequivocos da dificuldade em modificar o modus vivendi de urna 

organizaqiio, bem como os padecimentos a que todos os envolvidos estio syieitos. Por conseguinte, 

a dificuldade em estabelecer um compromisso equilibrado entre as reacgbes das pessoas numa 

organizagio e a necessidade de urna mudanga radical, fomenta o aparecimento de forgas que, de 

forma consciente ou inconsciente, reagem a causa que lhes deu origem (Terceira Lei de Newton), 

provocando o mais serio obice a consecugio dos objectivos de mudanp. Contudo, e pertinente 

sublinhar que a causa real de grande parte dos insucessos de urna iniciativa de reengenharia n io  6 a 
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resistencia das pessoas a mudanga, mas antes o fracasso da gestio em lidar com este fenomeno 

(Champy [19951). 

A resistencia a mudanga 6 urna expressio demasiado simples para designar t i o  complexo 

fenomeno, de manifestagbes e motivagbes muito variadas (Drucker [19951). Em qualquer iniciativa de  

reengenharia 6 necessario compreender as suas causas, os seus efeitos, bem como prever medidas 

eficazes para o seu combate. A resistencia a mudanga 6 natural e inevitavel, e menosprezar o seu 

aparecimento e as suas consequencias 6 um err0 fatal (Burke [19951). 

A reengenharia como project0 de mudanp de cariz assumidamente radical propicia a genese 

de um movimento contestatario, cujo leitmotiv consiste na crenp de que tudo era melhor nos tempos 

do ancien rdgime. A oposigio manifesta-se quer de urna forma activa e clara, atraves de urna 

pragmatica resistencia e directa desmotivagio, quer de um mod0 passivo e subtil, mediante urn 

discurso pro-reengenharia articulado com urna inercia individual tendente a comprometer a celeridade 

das mudanps. 0 movimento oposicionista agrega distintas motivafles que urge compreender, 

sendo em ultirna instincia os sentimentos (o grau de ansiedade, de medo, as expectativas, etc.) que 

determinam o tipo e a intensidade de resist9ncia, muitas vezes n io  fundamentada em parimetros de 

inequivoca racionalidade. N io  existem processes padrio, teoricamente fundamentados e 

empiricamente legitimados, para enfrentar a resistencia a mudanga, sendo necessario considerar as 

razdes especificas que levam os elementos de urna organizago a resistir e o mod0 em que a 

resistencia se tern vindo a manifestar, antes de ser tomada qualquer tip0 de decisio relativa a forma 

de gerir a mudanp (Duck [ I  9931). 

No entanto, existe um conjunto de tecnicas para lidar com a resistencia e que se baseiam na 

combinago de cinco alicerces basicos (Hammer e Stanton [19951), como se ilustra na Figura 6: 

In fo rma~Io  - A transmissio de informagio para os membros de urna organizago reduz 

consideravelmente a incerteza e os medos, contribui para legitimar a mudanga, bem como 

motiva o empenho de todos na obtengio de um futuro melhor. A informagio tera de fluir 

rapidamente e de urna forma clara e concisa, esclarecendo as pessoas sobre o que se 

esta a passar, sobre os obstaculos previstos e sobre os sucessos alcanpdos (ver 

programa de comunicago, no capitulo 4.2.6). Apesar do papel da informagio ser bastante 

positivo na redugio do grau de ansiedade organizacional, n i o  6 apenas a sua quantidade 

e qualidade que permitem superar todos os focos de resistencia existentes; 

Sistema de Compensa~Zio - Como foi previamente mencionado, o sistema de 

cornpensago devera recompensar todos aqueles que adoptem posturas consentineas 

com a doutrina da reengenharia, bem como penalizar aqueles que sistematicamente 

causam, de urna forma activa ou passiva, entraves a consecu@o dos seus objectivos. 

Devergo ser estabelecidas ligafles explicitas entre os esforgos individuais, os resultados e 

as recompensas, bem como recorrer mais amiude a metodos de compensagio n i o  

monetarios. Normalmente, os incentivos s io  verdadeiramente eficazes quando utilizados 

Alexandre Femandes Pag. 5611 43 



em individuos cqja resistgncia advem de urna percepgo de perda tangivel (poder, salario, 

etc.). No entanto, tentar superar problemas associados ao temor do novo contexto, a 

alterago de imagem individual, a perda de confianqa, atravQ de um qualquer esquema 

de cornpensago 6 urna tarefa frequentemente condenada ao fracasso. 

ParticipaqIo - Envolver os membros de urna organizago na iniciativa de reengenharia 

provoca urna catarse para os sentimentos negativos, fomentando um sentimento de 

cumplicidade que implica criticas intemas mas diminui significativamente resistQncias 

externas. A gestio de problemas internos devidos ao esforqo de reengenharia 6 de menor 

complexidade e susceptive1 de provocar traumatismos de menor dimensio do que a 

resoluqio de conflitos com pessoas exteriores ao projecto. Ha quem defenda urna 

perspectiva segundo a qua1 a equipa de reengenharia deveria ocupar-se da descrigo de 

alto nivel dos processos de trabalho, dos objectives, da estrutura organizational e 

tecnologica. 0 s  elementos responsiveis pela execugo quotidiana deveriam projectar os 

detalhes dos fluxos de trabalhos e das actividades do processo, pois a sua participago 

cria urna maior aderencia ao processo, assim como reduz a alienago resultante da 

separago faylorisfa entre o projecto e a sua execuqio. 

Apoio Individual - Por vezes 6 indispensavel oferecer apoio personalizado a 

determinados individuos na superago do medo e incertezas motivado pelo novo contexto. 

Devido a morosidade e consumo de recursos que Ihe estio associados, este procedimento 

so 6 justificivel para elementos imprescindiveis a organizaqio. 

Marketing lnterno - A criago de urna necessidade e de urn desejo de mudanp numa 

organizaqio 6 um catalisador extremamente poderoso para o esforp de reengenharia. A 

interiorizagiio de urna mensagem relativa a impreteribilidade da reengenharia para a 

sobrevivQncia da organiza@o induz a necessidade de rnudanqa, bem como permite 

tolerar mais facilmente a transiMo e diminuir a intensidade dos obstaculos que 6 

necessario suplantar. 
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A consciencializac$io de que a resistgncia a mudanp 6 um elemento normal em qualquer 

projecto de reengenharia, a compreensio das suas causas e a antecipago das suas consequencias 

possibilitam aos seus responsaveis delinear um plano para superar ou minimizar os efeitos nefastos. 

Apesar de n io  ser assaz complicado descrever as manifesta~bes e as possiveis tecnicas de 

minimiza~io da resistencia a mudanga, a sua apl ica~io pratica 6, muito provavelmente, a fase mais 

dificil e com maior taxa de insucessos numa iniciativa de reengenharia. Por conseguinte, exige-se 

muito ponderaggo, bom senso, sensibilidade e experibncia a todos aqueles que tbm a 

responsabilidade por esta ingrata missio, pois deles depende, seguramente, o sucesso de todo o 

projecto de mudan~a. 

A reengenharia depende em grande medida da promogio e do marketing interno relativo a 

nova forma de encarar o trabalho e, consequentemente, a organizago. Para que seja possivel 6 

necessario transmitir uma mensagem clara que induza os membros de uma organizaMo a 

responderem positivamente aos estimulos fornecidos. Desenvolver um programa de comunica~io 

6 um projecto que tem de considerar as especificidades da organizago e dos seus membros, bem 

como os objectives que se pretendem alcanpr, devendo normalmente integrar principios e 

tecnicas amplamente aceites, tais como (Guiltinan e Paul [1994l). 

Segmentar as audigncias - Dividir as audiencias em segmentos mais pequenos e 

homogeneos, cada um dos quais devera reagir a reengenharia de um mod0 diferente. 

Todas as mensagens deverio ser adaptadas as caracteristicas e requisitos especificos 

de cada segmento, implicando diferentes conteudos, diferentes canais de 

comunica~io, diferentes tempos, etc. Para cada segmento sera necessario equacionar 

varios aspectos, tais como a identificago das caracteristicas comuns e diferenciadoras 

dos seus elementos, as suas motivafles, expectativas, receios, o comportamento que 

se pretende incutir, o mod0 de comunicar mais eficazmente, etc. 

Recorrer a varios canais de comunica~%o - Canais de comunica@o distintos 

atingem pessoas diferentes e influenciam-nas de variadas formas. A reengenharia 

implica um grande esfor~o de comunica~io que devera recorrer a tantos canais quanto 

possivel, de mod0 a evitar rotinas e fomentar o espirito criativo. 

Transmitir a mensagem por intermedio de varias pessoas - 0 recurso a uma unica 

pessoa para divulgar todo o programa de comunica~io corre o risco de identificar a 

iniciativa de reengenharia com essa mesma pessoa ou com determinadas 

caracteristicas que Ihe s io  particulares. Paralelamente, a utilizagio de varios membros 

da organiza~io neste programa permite acrescentar varios pontos de vista, o que 

enriquece a comunica~io. 

Comunicar de forma clara - 0 conteudo da mensagem deve ser claro, objectivo e 

perfeitamente compreensivel, devendo apresentar como seus alicerces basicos: 
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0 prop6sito - a razio de se enveredar pelos trilhos da reengenharia; 

A visiio - o estado qualitativo e quantitativo que se pretende atingir, o mod0 de 

funcionamento e o tip0 de resultados que 6 necessario alcanqar; 

A metodologia - 6 pertinente apresentar os contomos da iniciativa de 

reengenharia, de mod0 a dotar todos os membros da organizaqio de um 

context0 para todos os eventos subsequentes. 

0 s  progressos - manter a organizaqio informada do estado actual da 

reengenharia e um elemento importante na manutenqio do momentum da 

iniciativa. Este fluxo de informaqio devera retratar os problemas que aparecem 

bem como comemorar os sucessos alcanqados. 

Comunicar abundantemente - A chave para um comunicaqio eficaz e eficiente 

consiste em insistir de variadas forrnas, atraves de distintos canais e com diferentes 

pessoas. Frequentemente, subestima-se a necessidade de comunicar e sobrestima-se 

a capacidade de os membros de uma organizago reterem as mensagens. 

Estabelecer uma l iga~ i io  emocional com os destinaarios da comunica~iio - 0 

programa de comunicaqio tem que transcender o mero relato dos acontecimentos e 

devera enveredar, complementarmente, pela constituigo de laqos emocionais com os 

membros da organizago. 

Capacidade de ouvir - A comunicaqio tem de ser efectuada nos dois sentidos, 

envolvendo uma audigio atenta de todos os sinais, de mod0 a ser possivel ter um 

mecanismo de retomo relativo a eficacia do programa de comunica@o, bem como dar 

uma oportunidade para as pessoas manifestarem os seus sentimentos. Pessoas que 

sentem que estio a ser ouvidas, que tgm voz e uma palavra a dizer, posicionam-se 

como participantes e n io  como simples vitimas das circunstincias, sendo plausivel 

que retornem com um comportamento positivo face ao programa de comunicaqio em 

particular, e a iniciativa de reengenharia em geral. 

As doutrinas politicas, economicas e sociais que perduraram durante a era industrial 

induziram as organizaqbes na procura de melhores indices de eficiencia atraves da especializaqio 

do trabalho. Nos tempos actuais, muitas organizages denotam um pendor cada vez mais 

acentuado pelo abandon0 da especializaqio e pela instauraqio da integraqio do trabalho, 

mediante a constituigo de pequenas equipas que executam um conjunto de tarefas 

(tendencialmente um process0 completo), recorrendo aos modernos sistemas de informaqio que 

suportam toda a tomada de decisio. Esta nova perspectiva no mundo do trabalho, esta a ser 

implementada em varias empresas de todo o mundo, com resultados substancialmente positivos 

que estio a despertar a curiosidade e a fomentar boas expectativas quanto ao aumento de 
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produtividade das organiza~bes (como exemplos mais marcantes incluem-se os da Xerox, Dell 

Computer, Bell Atlantic, IBM Credit). 

0 s  pensadores do seculo dezanove sustentavam que um aspecto chave das entio 

modernas teorias apliciveis as organiza~bes era a divisio do trabalho, sendo ainda hoje dificil 

superar a eficigncia de urna organiza~io sequencial e com trabalhos altamente especializados, 

sempre que existam tarefas rotineiras e estruturadas. Contudo, este tip0 de organiza~io n io  se 

adaptava convenientemente a tarefas que requeriam urna coordenaMo entre diferentes fun~8es. 

Cada funMo segmentada criava a necessidade de um buffer fisico e de um interface de 

comunica$io, o que acarretava atrasos significativos no fluxo de informa~io e no fluxo de 

produtos ou servi$os. 0 advent0 de um novo paradigma, em que se confere primazia a satisfa~io 

do cliente (maior diversidade de produtos, melhor informaMo, menor tempo de espera, etc.), 

induziu a crenGa de que este tip0 de organizaMo n io  seria o ideal para suplantar problemas que 

envolvessem urna elevada coordena~io interfuncional e um alto nivel de servi~o ao cliente. 

Com a gestio do processo pretende-se condensar todas as actividades de um processo 

numa f u n ~ i o  integrada e, idealmente, realizada por urna unica pessoa. Contudo, n io  6 

frequentemente exequivel reduzir toda a dimensio de um processo a urna f u n ~ i o  susceptivel de 

ser eficazmente desempenhada por um unico individuo pois, a complexidade, o grau de 

conhecimentos exigiveis para a realiza~io de todo o processo e os condicionalismos de ordem 

geografica n io  s io  compativeis com as capacidades naturais do ser humano. Consequentemente, 

a gestio do processo fica a cargo de urna equipa que tem a incumbgncia de executar um processo 

de trabalho de mod0 a fomecer um produto ou um servi~o a um cliente. A ideia subjacente a esta 

nova realidade do trabalho suscita um conjunto de quest8es relativos aos seguintes aspectos: 

Tomada de Decisiio - Deve ser dado o maior poder possivel, desde que tal n io  seja 

susceptivel de originar problemas em qualquer outro ponto da organiza~io. As equipas 

de processo n io  executario o seu trabalho se n io  existirem condi~bes de autoridade 

que lhes permitam responder as necessidade dos clientes de urna forma criativa e por 

vezes menos ortodoxa. 

Monitoriza~iio das Equipas - 0 senso comum testemunha que em qualquer 

organiza~io devem existir mecanismos de controlo que assegurem um estado de 

normalidade no seu funcionamento. As equipas de processo n io  fogem a regra, mas 

denota-se urna tendencia em privilegiar a responsabiliza@o pelos resultados em 

detriment0 de urna monitoriza$io exacerbada que muitas vezes inibe o espirito de 

iniciativa. 

Satisfa~iio no trabalho - A priori seria legitimo acreditar que o trabalho subjacente a 

urna equipa de processo (ou a um trabalhador numa s i tua~io limite) teria todos os 

argumentos indispensaveis para satisfazer o mais inconsolavel dos colaboradores. 0 

elevado nivel de autonomia e autoridade, a possibilidade de executar tarefas diferentes 

e entrar em contact0 com individuos de diferentes forma~6es e experigncias s io  
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caracteristicas que tornam um trabalho apetecivel e motivador. Contudo, o advent0 das 

tecnologias de inforrnaqio e o seu imparavel desenvolvimento ameaqam reduzir a 

atractividade das equipas de processo, pois a dependencia dos sistemas de informaqio 

exige novas formas de trabalho cada vez mais canalizados para um dialogo homem- 

maquina (computadores, telefones, faxes) em substituiqio das relaqces directas entre 

individuos, o que n io  6 facilmente toleravel por todos. 

Arquitectura de InformaqIo - 0 desenvolvimento de urna infra-estrutura de 

inforrnaqio, que possibilitara apoiar eficazmente a tomada de decisio, 6 um aspecto 

de peculiar importincia no imbito de urna equipa de processo. Em consequencia dos 

menores custos e do aumento da flexibilidade obtida com a evoluqio dos 

computadores pessoais, existe actualmente a tendencia de se optar por redes de bases 

de dados relacionais distribuidas. 

Como regra geral, as organizaqces com processos complexos para fazer chegar o seu 

produto ou servip ao mercado s io  os melhores candidatos para a "gestio de caso" (Davenport e 

Nohria [1994l). Na area industrial, a "gestio de caso" 6 indicada para processos de gestio de 

encomendas que necessitem de urna proxima e frequente interacMo com os clientes, 

nomeadamente quando existem muitos produtos para escolher, quando os produtos d o  

configurados segundo urna especificaqio do cliente, quando se fomece um serviqo em paralelo 

com o fomecimento do produto. Na area dos serviqos, o ambiente mais fiavel para a 'gestio de 

caso" sera aquele em que os serviqos n io  podem ser executados de um mod0 sequencial e linear, 

quer pela necessidade de informar os clientes do estado actual no desenvolvimento do serviqo, 

quer pelos multiplos servips que se fornecem a um cliente, etc. Apesar de existirem conjecturas 

(Stewart [ I  9921) que sustentam a tese de que a estrutura funcional desaparecera se a organizaqio 

for orientada para o processo, parece mais verosimil a opiniio de que mesmo urna extensa 

"gestio de caso" n io  eliminara completamente as funq6es de urna organizaqio (Davenport 

[ I  9941). Sempre que 6 possivel transmitir urna grande quantidade de conhecimentos as equipas de 

"caso" ou a sistemas de informaqio, o resultado traduz-se geralmente numa estrutura 

organizacional que reduz o imbito e poder das funqces, mas n io  as elimina completamente. 

Pequenos grupos de experts funcionais continuario a desempenhar funqces importantes, 

nomeadamente no treino, na formaqio, no desenvolvimento de expert systems para as equipas de 

"caso", bem como na investigaqio e desenvolvimento na sua area, de mod0 a ser possivel 

aumentar o nivel do conhecimento organizacional e adquirir novas vantagens competitivas. 

Das inurneras experikncias e estudos efectuados sobre a reengenharia ressalta que o seu 

sucesso se encontra intimamente associado a qualidade, ao conhecimento, a experiencia e a 

intensidade que se dedica a iniciativa. Numa perspectiva mais pragrnatica 6 necessario identificar 

os factores criticos conducentes ao exit0 (evitar erros fatais, lideranqa, equipa de reengenharia, 

redesenho inovador de processos, gestio da resistencia a mudanqa, programa de comunicaqio, 

execuqio) e arquitectar a@es especificas tendentes a neles atingir a excelencia. 
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4.3 E v o ~ u q A o  DAS ORGANIZAC~ES 

0 proposito de incrementar a eficiencia e eliminar tarefas redundantes nas organizaMes 

potenciou o advent0 dos processos de negocio como unidades organizacionais por excelencia, 

contribuindo para o abandon0 tendencial das unidades funcionais. Existem hoje varias 

investigadores (Tomasko [ 19951 , Chung [ 19941 , etc.) que defendem a ideia de que 6 necessirio 

encarar a estrutura organizacional segundo urna perspectiva horizontal e substituir os 

organigramas (simbolo das estruturas verticais) por fluxogramas que reflictam o fluxo de bens, de 

informa@o e de cash flow. 

A perspectiva tradicional encara urna organizago como um conjunto de departamentos 

verticais ou unidades de negocio, normalmente dispostas em forma piramidal com urna clara 

distingo da hierarquia de poderes existentes. Este tipo de estrutura depara-se com varios 

problemas susceptiveis de inibir a obtengo de niveis de eficiencia e de efic5cia que o novo 

paradigma concorrencial exige. Assim, a criago de limites departamentais invisiveis, motivados 

por jogos de poder n io  muito claros ou licitos, bem como urna definigo de objectivos passive1 de 

causar conflitos departamentais, inibe a cooperago, interawo e comunicago entre membros de 

mesma organizago mas de departamentos distintos. Problemas que eventualmente surjam a um 

nivel baixo da organizago requer a comunica@o ate um nivel de autoridade superior onde exista 

um canal de comunicago, retornando entio ao nivel de onde o problema provem, e so 

posteriormente e que alguma a m o  sera desencadeada para solucionar o problema. Como se 

constata, estes procedimentos traduzem-se em desperdicios de tempo e de recursos, assim como 

a inexistencia de canais e praticas de comunicago contribui para urna certa frustrago e para a 

conflituosidade entre departamentos. Paralelamente, a organizago vertical n io  contem elementos 

considerados chave como o produto/servip, o cliente ou o fluxo de trabalho. 

Uma perspectiva horizontal promove urna visio mais clara de como os produtos e 

servi~os, a informago e o cash flow se propagam de departamento para departamento, facilitando 

urna transigo suave dos produtos e servi~os intermedios para o cliente, mediante a concessio de 

urna maior autoridade, autonomia e responsabilidade ao membros da organizago, melhorando os 

canais de comunicago e eliminado o trabalho que n io  acrescenta valor ao cliente. A forma 

genuina de urna organizago horizontal consiste num grupo de gestio de topo responsavel pelas 

decisrjes estratbicas e por um grupo de colaboradores, com compet6ncias generalistas, 

responsaveis pelos processos e dotados de autoridade suficiente para resolver os seus problemas. 

A informago numa organizago horizontal 6 processada a nivel local pelas equipas de processo, 

possibilitando que os problemas locais sejam prontamente resolvidos, dotando a organizago de 

urna flexibilidade que Ihe permite prosperar num ambiente em constante mutago. E impreterivel 

encontrat um alinhamento perfeito entre as necessidades do mercado, as estrategias e cada um 

dos processos de negbcio, bem como assegurar que todos os processos acrescentam valor na 
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perspectiva do cliente. Uma vez identificados os processos chave, 6 necessario organizar os 

recursos que gravitam na sua orbita, nomeadamente atraves de equipas de processos que 

agregam membros com competQncias complementares. Paralelamente, e indispensavel um novo 

sistema de avaliagio e cornpensagio de desempenho que permita estabelecer relagties explicitas 

entre o desempenho individual, o desempenho das equipas de process0 e os resultados da 

organizagio. A integraggo de todos estes aspectos induz, em tiltima instiincia, urna nova cultura 

organizacional. 

0 advent0 da organizagio do futuro segundo urna perspectiva horizontal 6 um t6pico de 

investigagio e debate ja com varios anos, suscitando desde sempre a questio de saber quantificar 

o tempo que demorara ate ser amplamente institucionalizada. Apesar de existirem empresas que 

utilizam os processos de neg6cio de forma sistematica e como urna dimensio potencial da sua 

estrutura, praticamente n io  existem relatos de organizagties que tenham criado urna estrutura 

formal, unicamente baseada num conjunto de processos. Existem varios investigadores 

(Davenport [1993], Chung [1994], Stewart [1992D que defendem que mesmo urna massiva gestio 

baseada em processos n io  eliminara completamente as fungties de urna organizagio subsistindo 

sempre alguma verticalidade na organizagio. A existencia de membros dotados de um 

conhecimento e de urna experiQncia profunda em factores criticos de sucesso (especialistas), que 

serio responsaveis pela formagio, treino, recrutamento e aquisiqio de novos conhecimentos 

especificos d o  um elemento dificilmente enquadravel numa perspectiva puramente horizontal. 

Em suma, urna das hipoteses mais plausiveis sera considerar a organizagio do futuro 

como urna estrutura hibrida de pendor horizontal, mas onde subsistirio elementos verticais (uma 

organizagio tera sempre que se defrontar com membros possuidores de urna formagio 

generalista que se enquadram na filosofia de processos, e com elementos especialistas em 

competQncias chave que se integram preferencialmente em unidades departamentais). 

4.3.2 UM Novo M m o  DO TRABALHo? 

A convergencia da informatics, das comunicagties, da informaMo e do entretenimento 6 a 

base de um novo paradigma concorrencial, por muitos denominado de economia digital 

(Negroponte [1995], Tapscott [1995], etc.) e que contribui substancialmente para a livre circulagio 

da informagio, dos capitais, dos bens e servigos, das pessoas, das organizaqties. 0 novo context0 

economico tem repercussties a diversos niveis, nomeadamente na necessidade de restruturar as 

organizagties induzindo, numa dimensio mais lata, alterafles significativas no conceit0 de 

trabalho com as consequQncias dai decorrentes. 

Actualmente, estio ja patentes os primeiros indicios de escassez de trabalho numa optica 

estrutural e n io  meramente conjuntural, fruto da multiplicidade e intensidade das mudangas, com 

efeitos nefastos nos sistemas actuais de seguranga social, na distribuigio de riqueza e nas 

relagties humanas. Abordando muito sinteticamente o mundo do trabalho, e porque o seu espectro 

extravasa o iimbito desta tese, constatam-se transformag6es de contornos discerniveis no 
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context0 e no contelido do trabalho, indiciando urna reengenharia do mod0 de vida alicerpda nos 

seguintes pilares: 

Teletrabalho: Em finais de Janeiro de 1996, a Uniio Europeia enquadrou o teletrabalho 

como o "trabalho executado por um teletrabalhador (empregado ou trabalhador por conta propria) 

principalmente, ou em grande parte do tempo, noutro sitio que n io  o tradicional local de trabalho 

para um empregador ou cliente, envolvendo o uso de tecnologias informaticas avanqadas como 

elemento essential e crucial do trabalho". Apesar de ainda n io  existir um quadro regulador 

(especialmente na Europa) susceptive1 de consolidar o teletrabalho atraves de urna alteraqio 

efectiva das estruturas legais e fiscais, da melhoria da infra-estrutura de comunicaqio, e da 

seguranp e confidencialidade da informaqio, tem se verificado um acrescimo significative do 

numero de teletrabalhadores. Segundo o documento comunitario "Telework95 - Actions for 

Stimulation of Transborder Telework and Research Cooperation in Europe" em 1992 existiam 

apenas 345 mil teletrabalhadores, em 1995 existiam entre 8,4 e 9,2 milhbes, estimando-se que 

este numero triplique nos proximos quinze anos. No espaqo europeu devem existir 1,25 milh8es 

de pessoas nestas condiq6es, cabendo ao Reino Unido 45% dos teletrabalhadores europeus. Em 

Portugal n io  existem quaisquer estimativas sobre esta materia. 

As principais raz8es do aparecimento do teletrabalho encontram-se intimamente 

associadas a qualidade, mobilidade e menor preqo dos equipamentos utilizados, o interesse das 

organizaq8es em se centrarem nas suas principais areas de negocio, o crescimento do conteudo 

informacional dos produtos, o desejo de fomentar postos de trabalho com maior grau de 

autonomia e responsabilidade, a diminuiqio dos custos, etc. Do ponto de vista do trabalhador, 6 

defensavel acreditar que podera conseguir urna maior autonomia para combinar tarefas 

domesticas e profissionais, diminui o stress e o tempo despendido em deslocaq8es, contribui para 

urna maior flexibilidade a nivel de horarios e urna maior independkncia. No entanto, o teletrabalho 

podera apresentar tambem efeitos nocivos que urge analisar, tais como a falta de comunicaqio 

interpessoal e o isolamento decorrentes da ausQncia de um ambiente onde se possam trocar 

impress8es integrado num grupo, o conflito entre a esfera dornestica e profissional, o desejo do 

empregador vigiar a distincia e garantir o cumprimento de tarefas, a diminuiMo de forqa da 

actividade sindical, a dificuldade em comprovar situaqbes de baixa, etc. Apesar destes efeitos 

considerados a priori nefastos, o teletrabalho parece tender para a massificaMo, especialmente 

em determinadas profiss8es, o que tera repercussQes substanciais no conceit0 actual de trabalho. 

Auto-Estradas da informaqlo: Apos o advent0 dos computadores pessoais, o que 

implicou a vitoria dos microprocessadores sobre as mainframes e do software sobre o hardware, a 

industria informatica assiste ao nascimento de urna nova era: a das auto-estradas da informa@o, 

da quai a rede global lntemet 6 o ex libris. 0 impact0 da auto-estrada da informaqio na sociedade 

actual tera urna dimensio analoga a transformaqio provocada pela prensa de Gutenberg na ldade 

Media, pois 6 previsivel que, a medio prazo, sem sair de casa, se possam fazer negocios, estudar, 

explorar o mundo e as suas culturas, assistir a grandes espectaculos, bem como ter acesso a 
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pessoas, produtos e se~iqos, a qualquer hora do dia e independentemente da sua localizaqio 

geografica. Num futuro n io  muito distante, um unico cab0 instalado em casa ou nos locais de 

trabalho sera capaz de transmitir todo tipo de informaqbes, bem como personalizar a sua recepqio 

atraves de filtros para telefonemas, documentos multimedia, correio electronico, publicidade, etc. 

As auto-estradas da informaqio coadjuvadas pelas tecnologias interactivas multimedia 

estio a contribuir decisivamente para a construqio de uma nova ordem econornica baseada nas 

redes de inteligencia humana, com transformaqbes a nivel dos processos, do desenvolvimento e 

comercializaqio dos produtos, das estruturas e dos objectivos estrategicos das empresas 

(Tapscott e Cavoukian [ I  9963). 

0 fim do emprego: A ideia de emprego surgiu no inicio do seculo XIX para designar o 

trabalho exercido em unidades fabris e instituiqbes burocraticas em plena revolu~io industrial. 

Contudo, o mundo de trabalho esta a mudar e as condiges que ha duzentos anos contribuiram 

para criar empregos (a produqio em massa e as grandes organizaqbes) estio a desaparecer. As 

novas tecnologias permitem automatizar as linhas de produqio, as grandes organizaqbes onde se 

encontravam os melhores empregos estio a desdobrar as suas actividades e a entrega-las a 

pequenas empresas que criaram ou ocuparam nichos de mercado rentaveis, os se~ iqos  publicos 

estio a ser privatizados, e a burocracia governamental, o ultimo bastiio da seguranqa no emprego 

tem vindo a ser reduzida. Com o fim das condiqbes que criavam empregos, a necessidade de 

rotular o trabalho dessa forma desapareceu. 

Num contexto passado, em que a economia se transformava segundo uma cadencia 

bastante mais lenta, as discrepincias entre as matrizes do emprego e o campo de trabalho podiam 

ser ignoradas. Contudo, numa economia em crescimento acelerado e com caracteristicas em 

rapidas mutaqces, os empregos apresentam-se frequentemente como soluqbes rigidas para um 

problema que pressupbe alguma elasticidade. Paralelamente, constata-se que as grandes 

organizaqbes que tradicionalmente geravam empregos seguros, premiando a fidelidade dos seus 

empregados, estio a reduzir a sua escala de operaqbes e recorrem amiude a tecnicas de 

restruturagio como o downsizing ou o outsourcing. Existem tambem alguns elementos externos a 

organizagio que catalisam a transposiqio do sistema de empregos, nomeadamente as tecnologias 

de informagio, as redes de parceria (networking), as comunicaqbes, etc. 

Actualmente, o conceit0 de emprego esta tendencialmente a cair em desuso, em 

detriment0 do trabalho, entendido como aquilo que necessita ser feito em cada instante numa 

organizaqio. Esta concepgio implica uma flexibilidade e polivalencia sem precedentes, bem como 

uma constante aquisiqio de competencias que se adaptem a transforrnaqio do contexto e do 

conteudo do trabalho. As organizaqbes procuram aproveitar um conjunto de capacidades 

individuais, de forma diferente, consoante as situaqbes apresentadas e os projectos a 

desempenhar (Handy [19953). Em suma, 6 previsivel que o trabalhador de amanhi, liberto das 

limitaqbes impostas pelas hierarquias e pelas fronteiras funcionais, seja mais independente, 

autonomo, responsavel e dotado de uma maior flexibilidade e polivalencia (0s free-lancers 
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dominario em muitas actividades economicas). No entanto, convira n io  esquecer que qualquer 

moeda tem duas faces e neste process0 6 indispensavel ponderar os custos sociais desta 

mudanp e compara-10s com as expectativas de um mundo sem empregos. 

Revolu~Io Multimedia: Apesar de estarmos em plena era da informa~iio, a sua 

distribui~io recorre maioritariamente a uma troca de "atomos" Qornais, revistas, livros, etc.) em 

detriment0 da unidade fundamental da era digital (bits). Negroponte [1995] advoga que os bits, 

como elemento atomic0 do ADN da informa~io, permitem combinar o audio, o video e os dados 

informaticos no que usualmente se denomina de multimedia, com consequQncias que implicam 

uma mudan~a radical no ambiente dos media, nomeadamente com a introdu~io de caracteristicas 

tais como a interactividade. As novas tecnologias transformaram os computadores em muito mais 

do que uma soma de um monitor e de um teclado, tornando-os objectos que nos acompanham em 

cada vez mais tarefas quotidianas. 0 s  desafios actuais n io  limitam o nivel de expectativas a 

possibilidade de oferecer as pessoas ecrans de alta definiMo, melhor qualidade de som ou 

interfaces graficas mais faceis de utilizar. 0 repto consiste em dotar os objectos com os quais 

convivemos diariamente com capacidades de reconhecimento das necessidades individuais, da 

linguagem verbal (a tendencia para a miniaturizaMo vai implicar o desenvolvimento da produ~iio 

e do reconhecimento da voz como a interface dominante em r e l a ~ i o  aos pequenos objectos) e 

n i o  verbal, ou seja, aproximar estes objectos ao ser humano. 

A nossa economia esta a mover-se para uma economia digital em que os bits serio a 

forma mais basica de interacMo humana, com repercuss6es nos metodos de trabalho, nas 

rela~bes comerciais, nas formas de aprendizagem, na comunica$io, no lazer. Em suma, 

revolucionam a forma como tradicionalmente vivemos e trabalhamos. 
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5. IvfEmmm 

5.1 A NECESSIDADE DE UMA METODOLOGIA 

A tomada de consciQncia da necessidade de desenvolver um programa de reengenharia, 

apoiada num forte compromisso de toda urna organizaHo 6 um indicio necessario, 

indubitavelmente promissor, mas insuficiente para coroar de sucesso urna iniciativa com esta 

dimensio. A componente pragmatica (o mod0 de por em pratica um programa de reengenharia) 

assume urna importincia vital e, em Liltima instincia, revela-se responsavel pelo sucesso ou 

fracasso de todo o esforw, pelo que se afigura pertinente ponderar urna possivel aproximagio 

metodologica que atribua alguma probabilidade de Qxito a aplicaHo da reengenharia. 

Varios investigadores e autores de bibliografia relacionados com a tematica da 

reengenharia advogam urna aproximago radical baseada no mito do "comepr tudo de novo", 

contagiados pela ideia romintica da existencia de momentos geniais, infelizmente so ao alcance 

de um Mozart, de um Miguel Ange~o, de um Einstein, etc. Como a reengenharia 6 projectada e 

executada por seres humanos normais, que trabalham em equipa, 6 necessario existir um limite 

definido pela visio partilhada por toda a organizago (ou pela maioria dos seus membros), um 

plano capaz de indicar as varias etapas a percorrer e pontos de controlo que assegurem que todos 

trabalham para o mesmo objectivo. Paralelamente a ideia de "comegar tudo de novon ignora o 

context0 (as praticas de negocio correntes, as tendbncias economicas, politicas e sociais, a 

concorrencia, etc.) e o proposito da reengenharia (que n io  dever ser confundido com a invengio 

de novas formas de geflr um negocio mas com o mod0 de conseguir melhorias drasticas nos 

resultados de urna organizagio), degenerando facilmente na praxis do "cheque em branco". 

A metodologia, considerada numa acepgio sintetica, consiste num guia sistematico, 

claramente definido, para se atingir um determinado objectivo, atraves da especificaHo de urna 

sequQncia de a@es, reflexdes e pontos de controlo. Uma metodologia para a reengenharia 

devera conter atributos especificos que permitam: 

Estabelecer de forma clara e inequivoca os objectivos de urna organizago e as 

estrategias para os atingir, nunca descurando a indispensavel satisfago do cliente; 

Ter um perspectiva orientada para os processos em detriment0 de urna optica 

funcional; 

lnduzir visQes de processos que apresentem melhorias de desempenho conotadas com 

urna mudanga radical e n io  incremental; 

Desenvolver um plano de implementago que especifique as tarefas, os recursos, os 

tempos dos eventos, de mod0 a ser possivel apresentar os primeiros resultados 

satisfatorios num prazo de tempo curto (seis meses); 
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Uma boa metodologia n io  devera consistir num conjunto rigido de regras a serem 

imperativamente seguidas segundo urna deterrninada ordem inflexivel, nem podera inibir o 

pensamento criativo, mas sim criar incentivos para o seu desenvolvimento. Uma metodologia para 

a reengenharia devera ter o proposito de orientar toda a iniciativa, constituindo-se como o limite 

entre a visio que se pretende atingir e urna possivel alucinaqio conducente ao descalabro da 

organizaeo. 

Com o intuito de suplantar a falta de procedimentos proprios para a reengenharia de 

negocio, as organizaqbes devem adoptar urna metodologia que possibilite a gestio dos seus 

projectos, devidamente enquadrada e suportando a concepqio de reengenharia da organizaqio e 

adaptada as suas necessidades especificas. 

A metodologia proposta neste trabalho encontra-se estruturada em seis etapas principais, 

que a seguir se descrevem sumariamente: 

Planeamento de um programa de reengenharia. Esta fase pressupbe a existencia de 

planeamento estrategico que legitime a necessidade da reengenharia. No entanto, 

atendendo a que a sua importincia 6 vital, o planeamento estrategico foi integrado, por 

defeito, nesta etapa. 0 desenvolvimento de urna visio do futuro da organizaqio 

agregado a analise do estado actual dos processos, da tecnologia, da estrutura, das 

pessoas e dos sistemas, proporciona os elementos necessaries para orientar e 

controlar toda a iniciativa. 

Redesenho dos processos. 0 redesenho inicia-se com a analise porrnenorizada dos 

processos da organizaqio atraves de modelos, indicadores objectivos e subjectivos, 

com o intuito de identificar e quantificar lacunas e reconhecer IimitaNes e 

oportunidades. 0 previo desenvolvimento de urna visio do processo, o 

estabelecimento de parimetros de desempenho claros e a analise de um conjunto de 

oportunidades de melhoria confluem para o redesenho inovador dos processos. 

Mudan~a da estrutura organizacional. Esta etapa devera assegurar que a estrutura 

organizacional, os sistemas de gestio e a cultura se enquadram com os novos 

processos redesenhados, mediante urna analise destes elementos, a identificaeo dos 

requisitos de mudanqa e o desenvolvimento de um plano de gestio da mudantp da 

estrutura organizacional. Paralelamente, esta fase dara um importante contributo a fase 

anterior, nomeadamente atraves da identificaqio de lacunas e oportunidades 

susceptiveis de condicionar ou potenciar o redesenho dos processos. 

Mudan~a da estrutura tecnologica. 0 s  processos redesenhados necessitam de 

elementos tecnologicos diferentes, pelo que 6 imperativo estabelecer claramente o 

estado tecnologico actual, as necessidades dos novos processos e gerir a 
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correspondente mudanqa tecnologica. Simultaneamente, 6 necessario prospeccionar 

novas oportunidades (limites) susceptiveis de impulsionar (condicionar) o redesenho 

dos processos. 

Plano de analise econornica e funcional. Apresenta como proposito sintetizar toda a 

informaqio de suporte a tomada de decisio e legitimar ou n io  a execuqio do esforqo 

de reengenharia. 

ExecuqIo do projecto de reengenharia. Esta etapa devera instituir de forrna 

pragmatica todas as iniciativas de melhoria definidas programaticamente nas etapas 

anteriores, integrando actividades como a pre-instalaqio da infra-estrutura tecnologica, 

a instalaqio do projecto de reengenharia e a gestio da mudanqa da estrutura 

organizacional. 

Convira ainda sublinhar que o redesenho dos processos, a mudanp da estrutura 

organizacional e a mudanqa tecnologica deverio decorrer em paralelo pois s io  elementos que 

interactuam entre si, n io  esquecendo que a mudanqa da estrutura organizacional e a mudanp 

tecnologica s io  etapas de suporte ao redesenho de processos (ver Figura 7). 

MLJDANCA DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

REDESENHO 
PLANEAMENTO 

MUDANCA DA ESTRUTURA 
TECNOLOGICA 

METODOLOGIA PARA A REENGENGENHARIA 
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A reengenharia, como qualquer tip0 de projecto, necessita de uma fase de planeamento 

que possibilite identificar os seus objectivos basicos bem como os recursos indispensaveis a sua 

obtenqio. Apos esta fase, o projecto de reengenharia devera estar em consonincia com a 

estrategia da organizaqio, alicerpdo em recursos considerados suficientes, guiados por uma 

visio e sujeitos a objectivos claramente definidos e quantificados. A fase de planeamento perrnite 

que as equipas responsaveis pela reengenharia iniciem o seu trabalho com um perfeito 

conhecimento da sua missio e uma ideia do nivel de desempenho que se pretende atingir, 

integrando as seguintes etapas (representadas na Figura 8): 

Planeamento estrategico 

Planeamento de negbcio anual 

Projecto de melhoria de processos 

Planeamento do programa de comunicagiio 

Definiqo de benelicios 

Analise SWOT 
mapa de processos 
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0 planeamento estrategico 6 o process0 pelo qua1 urna organizago define as suas 

prioridades de longo prazo, a razHo da sua existencia (missio), o seu objectivo primordial (visio), 

as regras que ditam o seu funcionamento (valores, cultura), quem vai servir (clientes, 

trabalhadores e accionistas), que necessidades vai satisfazer (produtos e servigos) e como vai 

avaliar o seu desempenho (objectivos). 0 planeamento estrategico devera agregar as seguintes 

fases: 

5.2.1.1 Desenvolvimento da Vistio, ,Miss&& e Cultura da Organiza@io 

Criar urna visHo poderosa ou urna declaragio de missHo requer urna atitude que 

ultrapasse as meras palavras, pois estes dois elementos s io  essenciais para o sucesso de 

qualquer organizagHo. A visio consiste numa imagem da organizagio que se pretende atingir, 

baseando-se num proposito nobre e numa hip6tese plausivel de sucesso. A missgo descreve a 

razHo de existencia de urna organizaGo bem como o mod0 de se atingir a visio idealizada. 0 s  

valores (e a cultura) sHo a for@ que sustenta todo o modus vivendi, permitindo estabelecer a base 

moral e etica que rege a tomada de decisio em todos os niveis hierarquicos. 

So apos urna definigio clara destes elementos 6 que 6 possivel e legitimo enveredar por 

um programa de melhoria que tera de estar alicergado na missao, guiado pela visHo e enquadrado 

no corpo de valores e crenga da organizagio. 

5.2.1.2 Analise dos requisitos dos ClientesMercados 

A satisfago dos clientes so sera possivel atraves de um conhecimento profundo do 

mercado, dos seus segmentos (e bases de segmentagio) e das suas tendencias. Um plano 

estrategico tem obrigatoriamente de clarificar as linhas de orientago para cada mercado presente 

e potential, assim como a natureza dos seus produtos e servigos em cada mercado. 

Uma analise SWOT (acronimo de Strenghts Weakness Oportunities and Threats) implica 

um estudo detalhado sobre o context0 politico, economico, social, cultural e concorrencial em que 

urna organizagio se enquadra, possibilitando aferir os seus pontos fracos e fortes e as 

oportunidades e ameaws que dai decorrem. 0 s  resultados da analise SWOT sHo utilizados para 

estipular objectivos estrategicos e operacionais relevantes para o programa de reengenharia. 

lntimamente associado a analise SWOT esta a identificago de competgncias da 

organizago (conjuntos de actividades altamente rotinadas que urna organizaGo desempenha 

particularmente bem) que proporcionam vantagens competitivas que se perpetuam por 

consideraveis periodos de tempo. A tomada de conscigncia relativa a estas competgncias 6 
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fulcral, pois permite direccionar os esforgos de melhona no seu sentido, evitando melhonas 

infrutiferas em determinados factores que n io  provocam repercussties de dimensio consideravel. 

5.2.1.4 Benchmarking EstratCgico 

0 benchmarking estrategico, considerado como um processo sistematico e continuo de 

medida e comparagio da praticas e estrategias de urna organizaflo com as lideres mundiais 

tendentes a obter informagties que a possam ajudar a melhorar o seu nivel de desempenho (nio 

confundir com espionagem industrial), constitui a base para a definigio de objectivos de 

desempenho. A conjungio da analise SWOT com o benchmarking estrategico 6 um precioso 

auxiliar na determina@o dos processos e fungdes que contribuem decisivamente para as 

competQncias estrategicas. 

5.2.1.5 Identicagio de Medidas de Desempenho 

A tentativa de estabelecer indicadores representativos do desempenho de urna 

organizagio 6 urna tarefa ingrata, de contornos n io  totalmente objectivos e susceptive1 de criar 

serias clivagens no programa de reengenharia. No Bmbito da presente metodologia optou-se por 

catalogar as medidas de desempenho em: 

Medidas de custo do processo - permitem quantificar a eficiQncia e produtividade 

de um processo; 

Medidas de tempo do processo - medem o tempo de resposta e o ciclo temporal de 

um processo; 

Medidas de conforrnidade - fornecem urna forma de medir aspectos relacionados 

com a qualidade de um produto ou servigo; 

Medidas de adequaqao ao proposito - possibilitam medir a eficiQncia de um produto 

ou servigo relativamente aos interesses de um stackholder. 

No entanto, qualquer urna destas medidas pode ser aplicada a varios stackholders 

(clientes, trabalhadores, fornecedores, accionistas, etc.), com diferentes graus de importincia para 

cada um. Por conseguinte, 6 oportuno construir urna matriz (medidas versus stackholders) que 

desdobre todas as combinagdes possiveis, definir medidas quantificiveis para cada urna e 

ponderar o seu peso relativo, respeitando sempre a filosofia do plano estrategico e da natureza do 

processo. 

5.2.1.6 Documentar, Rever e Aprovar o Plano Estratkgico 

A ultima etapa do plano estrategico consiste na sua formalizagio documental (tendo em 

consideraMo que a sua essQncia 6 a claridade e a substincia e n io  o volume), na revisio de 
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alguns aspectos pontuais e na sua aprova~io por parte da gestio de topo, de mod0 a conferir 

legitimidade a iniciativa de reengenharia e a fomentar a aplicaflo da metodologia. 

0 planeamento estrategico possibilitou delinear os objectivos gerais a alcanpr num 

horizonte temporal de lorrgo prazo, bem como estabeleceu urna orienta~io a ser seguida pela 

organiza~io. No entanto, e apesar da relevincia do processo de formula$io de estrategias, 6 

indispensavel superar a mera coleqio de palavras bonitas e de projectos simpaticos e transpor o 

esfor~o estrategico para um plano de a c ~ i o ,  que se constitui como a traduqio da mensagem 

escrita na linguagem da visio estrategica para a linguagem concreta de resultados e 

responsabilidades. 

0 plano de acflo, com urna periodicidade anual, sera baseado no plano estrategico 

(devidamente comunicado e aceite por toda a organizaflo), nos requisitos dos clientes (Quality 

Function Deployment) e em informa~io complementar relativa ao context0 circundante. 0 plano 

de a q i o  anual tem como proposito definir os objectivos anuais a serem atingidos pelas diferentes 

unidades de negocio e as politicas necessarias a sua obten~io. Numa dimensio mais concreta, o 

plano de ace0 devera concentrar todas as actividades de urna organiza~io no fornecimento de 

produtos e servi$os a urna base pre-estabelecida de clientes, satisfazendo paralelamente os 

requisitos de outros stackholders. Sera ainda necessario especificar o que deve ser feito por cada 

unidade de negocio, atribuir responsabilidades, medir o desempenho, definir prazos de execu~io 

do plano e estabelecer pontos de controlo. 

5.2.2.1 Desenvolver uma Descripio Genbrica dos Processes 

0 plano anual devera tentar descrever, de urna forma global, os principais processos de 

urna organizaMo, especificando nomeadamente os pontos de entrada e de saida, os factores 

criticos de sucesso, as medidas de desempenho existentes (custo, tempo, qualidade, etc.), as 

responsabilidades e deveres da estrutura organizational que interage com o processo, o fluxo de 

informa@o, o fluxo fisico dos produtos e servi$os, a tecnologia envolvida e os objectivos actuais. 

Convem salientar que esta analise deve ser efectuada segundo urna perspectiva geral e encarada 

numa optica processual, sendo provavel que exista urna necessidade de urna forma$io 

relacionada corn a gestio por processos. 

5.2.2.2 Anhlise Detalhada dos Requisitos do Cliente 

Uma analise detalhada dos clientes, apoiada num segmentaflo eficiente, 6 sem dlivida 

um factor critico de sucesso para qualquer organizaflo. Assim, atraves de questionarios, estudos 

de mercado, quality function deployment, benchmarking, e imperativo determinar os clientes, 

conhecer as suas caracteristicas e requisitos, cruzar esta informa~io com os processos da 

organiza~io de mod0 a ser possivel identificar tambem os clientes intemos, estabelecer urna 
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matriz clientes versus produto e serviqo e prognosticar as principais tendbncias de mudanqa da 

base de clientes. 

5.2.2.3 Desenvolver o Plano de Negdcio 

0 plano (eventualmente anual) devera ser desenvolvido segundo uma optica funcional e 

processual. Considerando a perspectiva funcional, 6 necessario definir os objectivos, a estrutura 

organizacional e tecnologica, os orqamentos, o financiamento, as politicas, as praticas, os 

procedimentos, os pontos de controlo e os prazos de execuqio para cada unidade funcional. 

Numa dimensio processual, 6 indispensavel definir previamente quais os processos que 

serio alvo de um programa de melhoria e quais deverio ser mantidos no estado actual. Para 

estes liltimos, dever-se-a desenvolver um plano operacional que integrara a determinaqio de 

objectivos, a atribuiqio de responsabilidades, a definiqio de factores criticos de sucesso, o 

estabelecimento de medidas de desempenho, a instituiqio de planos de contingbncia, etc. 0 s  

processos que carecem de alteraqdes serio agregados num plano de melhoria, que tera como 

intuit0 estipular o que 6 que deve ser realizado (e n io  como faze-lo, o que sera descrito num outra 

etapa da metodologia) de mod0 a atingir os objectivos estrategicos que apresentam alteraqdes 

drasticas. 

0 s  projectos de melhoria de processos podem ser catalogados em quatro classes 

diferentes, consoante a natureza e intensidade do esforqo (ver capitulo 3.1.4). Consequentemente, 

6 necessario fazer opqdes relativas a urgbncia e pertinencia de cada projecto e explicar a toda a 

organizaqio a razio da existbncia de projectos com caracteristicas diferentes, que exigem 

tomadas de posigo distintas. 

0 plano de negocio necessita de ser devidamente documentado e aprovado, pois sera o 

responsavel pelo orientago da organizaqio no curto prazo. 

0 desenvolvimento de um plano estrategiw e de um plano de acgo  (anual) constitui o 

embriio para o projecto de melhoria de processos, patrocinado e com o forte compromisso de 

toda a gestio de top0 e dotado de um sentido de urgencia que o legitime. Este projecto integra os 

seguintes aspectos cuja importincia se considera vital: 

Definiqio dos beneficios a alcanqar com este projecto e a sua rela@o com o plano 

anual (devidamente quantificada) e com o plano estrategiw; 

Selecqio dos actores da reengenharia, nomeadamente o lider, a equipa de gestio de 

transiqio, o responsavel por cada process0 e o(s) perito(s). Esta escolha tera de estar 

perfeitamente enquadrada com a natureza da reengenharia e os caracteristicas 

exigiveis aos seus principais participantes, tal como se encontra mencionado no 

capitulo 3.2.7; 
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Formaqio dos actores da reengenharia; 

Desenvolvimento de um mapa de processos que especifique os pontos de entrada e de 

saida, os fluxos fisicos, as relaqbes com elementos funcionais que suportam os 

processos, as responsabilidades e os objectivos; 

Estabelecimento de prioridades entre os processos e entre os projectos de melhoria; 

Desenvolver uma visio preliminar dos processos, incluindo os objectivos, estrategias e 

atributos; 

Documentar a missio, os objectivos e os recursos dos elementos funcionais; 

Orpmentaqio com plano de atribuiMo de recursos; 

Gestio do projecto com cronogramas bem definidos; 

Documentar, Revere Aprovar o Projecto de Melhoria de Processes 

As especificidades da reengenharia implicam uma comunicaqio frequente, clara e 

motivadora, tendente a justificar toda a iniciativa, a induzir um sentimento de urgencia e a 

empenhar todos os membros de uma organizaqio no seu desenvolvimento. Em consonincia com 

o que foi previamente mencionado, existe uma tendencia para subutilizar e descurar a 

comunicaqio num projecto desta envergadura, o que podera justificar alguns fracassos e o 

sentimento de alguma apreensio sempre que a reengenharia 6 tema de conversa. Durante a fase 

de planeamento e impreterivel projectar todo programa de comunicaqio segundo as directivas 

referidas no capitulo 4.2.6, pois este aspect0 6 sem duvida um factor critic0 de sucesso em 

qualquer programa de melhoria. 
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Na Figura 9 ilustram-se as fases do redesenho dos processos, que se descrevem em 

seguida. 

0 intuit0 primario da analise dos processos de uma organizaqio consiste em estabelecer 

uma base de partida para a iniciativa de melhoria que se pretende implementar. Este estudo 

possibilita constatar o estado actual da organiza@o, o que, coadjuvado pela visio e pelos 

objectivos enunciados na fase de planeamento, perrnite definir varios rumos de orienta@o 

tendentes a transformar o estado presente no futuro idealizado. Consequentemente, a analise dos 

processos devera ter como finalidades basicas a clarifica@o dos seguinte aspectos: 

Estrutura dos processos - actividades desenvolvidas, entradas, saidas, recursos 

consumidos; 

Informa@o - as entidades, os correspondentes atributos e suas interrelaMes; 

Medidas de custo, tempo e qualidade; 

Relafles entre os processos e os elementos funcionais (estrutura organizacional); 
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Estrutura tecnologica existente e sua relagio com os processos; 

A analise de processos devera integrar as seguintes eta pas: 

1. Desenvolvimento de modelos de actividades; 

2. Desenvolvimento de modelos de in forma~lo;  

3. Analise de indicadores de desempenho; 

4. Analise do nivel de sa t is fa~ lo  dos stackholders. 

5.3.1.1 Desenvolvimento de modelos de actividudes 

Um modelo de actividades devera representar todas as actividades que integram o 

processo, bem como as relagbes que se estabelecem entre elas, com o proposito de compreender 

o fluxo de produtos e servigos. 0 modelo descreve o funcionamento do processo, os clientes 

internos e externos do processo, o resultado (produtos elou servips), os recursos necessarios, a 

atribuigio de responsabilidades, os pontos de controlo, as relagbes com os elementos funcionais, 

etc. 

0 modelo de actividades agrega um conjunto hierarquico de diagramas que gradualmente 

apresentam niveis de detalhe crescentes, descrevendo as funfles e actividades e os seus 

interfaces, de mod0 a possibilitar uma compreensio, analise, melhoria ou substituiflo do processo 

em causa. 

5.3.1.2 Desenvolvimento de modelos de in formaqiio 

A modelaflo da informaflo produz normalmente um modelo grafico representando a 

estrutura, as relagbes e a semintica da informaflo num processo, formando uma base solida para 

o planeamento e posterior desenvolvimento de sistemas de informagio que apoiario os processos 

de negocio. 0 s  modelos de informaflo s io  constituidos por entidades que representam pessoas, 

lugares, objectos, ideias, conceitos e eventos relacionados com o processo, sendo normalmente 

apresentadas graficamente com os seus atributos, chaves identificadoras e suas relafles com 

outras entidades. 

5.3.1.3 Anhlise dos Zndicadores de desempenho (custos, tempos e qualidade). 

Custos - Um dos factores mais importantes na analise de processos consiste no 

estabelecimento de um modelo de custos que sintetize os recursos necessarios ao 

fornecimento de um produto ou servigo. Na maior parte dos casos, opta-se por 

desenvolver um custeio baseado na actividade (ABC) em que se pretende determinar 

os elementos de custo necessarios a produzir um produto ou servigo, por forma a 

estabelecer o respectivo custo unitario. A analise ABC inclui ainda a identificagio das 
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fontes de custo de cada actividade do processo, o que podera ser utilizado no projecto 

de melhoria. 

Tempos - A analise de tempos do processo tem o proposito de medir o tempo que 

medeia entre o pedido de um produto elou sewi~o e o seu fornecimento, sendo 

norrnalmente subdividido em: 

Tempo de opera~io - tempo de processamento para produzir uma saida; 

Tempo de atraso - tempo despendido em esperas (falta de recursos); 

Tempo de repara~bes - tempo gasto na descoberta e correcgo de problemas; 

Tempo de inspec~io - tempo necessario para assegurar que os produtos elou 

sewi~os estio em conformidade com os requisitos (ou standards); 

Qualidade - Existem varios indicadores de desempenho (Deming [1981], Deming 

[1982], Deming [1986], lshikawa [1976), lshikawa [1985], Taguchi [1980], Taguchi 

[ I  9883, dos quais podemos salientar: 

lndicadores de satisfa~60; 

lndicadores de desempenho; 

Taxas de re je i~ io (internas e extemas); 

Taxas de defeituosos; 

5.3.1.4 Anrilise do nivel de satisfaqo dos stackholders. 

Qualquer projecto de melhoria implica uma investiga~io cuidada das necessidades, 

interesses e desejos dos mais variados stackholders, enfatizando sempre o cliente como a 

entidade a satisfazer prioritariamente. As entidades responsaveis pelo projecto de melhoria devem 

estar conscientes da existencia de lacunas no desempenho em terrnos da cadeia de valor do 

fornecedor para o consumidor, assim como da cadeia de controlo desde a maxima autoridade ate 

ao fornecedor de recursos. 

0 s  principais polos de analise nesta etapa consistem na: 

Funcionalidade, desempenho, disponibilidade, fiabilidade e seguranGa das entradas e 

saidas do processo 

Grau de confian~a que os stackholders tern no processo e como 6 que os seus 

interesses s io  apoiados pelo processo. 

- 
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5.3.1.5 Documentar, rever e aprovar toda a documentq~o 

A documenta$io consistira numa sintese dos modelos de actividade, de informa$io, na 

analise de indicadores de desempenho, bem como em informa~io n io contida nos modelos 

(problemas existentes, medidas de qualidade, factores organizacionais e tecnologicos, etc.). 

A analise de melhorias tem como proposito identificar e quantificar lacunas existentes na 

satisfa~io das necessidades dos clientes, na qualidade, nos custos e tempos do processo, bem 

como reconhecer limita~ces e oportunidades associadas com a estrutura organizacional e 

tecnologica (atraves da observaqiio das melhores praticas - benchmarking operacional). 

Se o desempenho actual, quando confrontado com os requisitos dos mais variados 

stackholders, apresenta discrepincias negativas, existem condi~6es para legitimar o esfor~o de 

mudan~a. Paralelamente, o grau de discrepincia constitui um elemento indiciador da natureza e 

intensidade do programa de melhoria. 

5.3.2.1 IdentiJicar lacunas em indicadores de desempenho 

Quando se mencionam os indicadores de desempenho 6 tacitamente assumido que os 

aspectos principais a ter em considera$io s io  os custos associados ao processo. No entanto, os 

custos do processo nunca devem ser o foco principal da analise de lacunas no desempenho, pois 

esses custos s io  normalmente motivados por causas tais como a ma qualidade dos 

produtoslservips, excessivo tempo que demora a ser executado um processo, mau conhecimento 

dos requisitos do cliente, etc. Estas fontes de custo d o  por sua vez dependentes de outros 

factores, pelo que se afigura pertinente desdobrar as varias hierarquias de custo ate se 

vislumbrarem as verdadeiras fontes (causas) de um desempenho n io  satisfatorio. Porem, isto n io  

invalida que deterrninado tip0 de custos n io  sejam directamente estudados, pois as suas causas 

podem ser evidentes (remunerac$es demasiado elevadas, excesso de viagens, custos 

administrativos elevados, etc.). 

Partindo do pressuposto que os custos do processo s io  maioritariamente induzidos pela 

ma qualidade, pelo excessivo tempo de execu~io do processo e por um mau conhecimento dos 

requisitos dos stackholders, 6 entio necessario analisar discrepincias em valores de indicadores 

de desempenho actuais e os seus valores desejaveis no futuro, em areas como: 

Produtosl servi~os rejeitados ou obsoletos; 

Queixasdeclienteseoutrosstackholders; 

Custos de garantia; 

Numero de fornecedores certificados; 
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Tempo total do processo 

Tempo atribuido a actividades que n io  acrescentam valor ao cliente; 

Relaqio fornecedor-processo; 

Convem ainda sublinhar que muitos destes topicos terio ainda que ser sujeitos a urna 

analise causa-efeito de mod0 a ser descoberta a verdadeira fonte de diferengs entre os 

indicadores de desempenho actuais e os desejaveis. 

5.3.2.2 Desenvolver oportunidades de melhorias dos processos 

0 objectivo da procura de oportunidades de melhoria consiste na identificagio de areas 

susceptiveis de provocarem mudangs estrategicas, e de oportunidades para alcangar melhorias 

drasticas no desempenho e vantagens competitivas sustentaveis. 0 desenvolvimento de 

oportunidades de melhoria dos processos implica urna previa identificagio de oportunidades e de 

ameaGas existentes na actual infra-estrutura organizacional (novas relagbes com os fornecedores, 

novos sistemas de incentivos, de formagio, novas estruturas organizacionais, etc.) e tecnologica 

(exploragio de novas tecnologias, eliminaflo de sistemas obsoletos, etc.). 

ApQ a identificaflo de oportunidades (novos produtoslservips, melhoria na qualidade, 

menos custos fixos e variaveis, maior rapidez na execuflo do processo, etc.) e necessario 

prioritiza-las e estabelecer objectivos. 

5.3.2.3 Documentar, rever e aprovar o refato'iio de anrilise de mefhorias 

0 relatono de melhorias devera integrar as oportunidades detectadas, a sua 

fundamentaflo baseada no estado actual da organizagio e em factores catalisadores de urna 

mudanga estrategica com impacto nos resultados, bem como urna estimativa dos recursos 

necessaries para explorar a oportunidade e do respectivo retorno do investimento, com urna 

previsio do grau de risco subjacente. 

5.3.3 REDESENHO DOS PROCESSOS 

Esta fase da metodologia tem como finalidade redesenhar de forma inovadora um 

processo, baseado numa visio de como os elementos basicos dos processos, das pessoas, da 

tecnologia e da organizagio podem interagir, de mod0 a alcan~ar urna transformagio de grande 

magnitude. Para que tal seja possivel 6 indispensavel o previo desenvolvimento de urna v i d o  do 

processo, o estabelecimento de parimetros de desempenho claros e a analise de um conjunto de 

oportunidades de melhoria (todos estes elementos estgo disponiveis de fases anteriores da 

metodologia). E tambem importante ter em consideraflo tecnicas de redenho inovador de 

processos, nomeadamente atraves da identificagio, ponderaflo e rejeiflo de pressupostos 

amplamente aceites (ver capitulo 4.2.4). 
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5.3.3.1 Desenvolvimento de iniciativas de melhoria 

Actualmente, uma iniciativa de melhoria consiste numa especificago de project0 que 

indica a natureza e intensidade das melhorias, os limites do processo, atribui responsabilidades e 

estabelece os novos objectivos de desempenho, define e fundamenta quais as oportunidades a 

serem exploradas, bem como os beneficios e riscos potenciais que Ihe estio associados. 

No desenvolvimento de iniciativas de melhoria existe um conjunto de factores que 6 

oportuno ponderar, dos quais sobressaem: 

Vislo do processo (guia geral da iniciativa); 

Caracteristicas actuais do processo (fluxo de produtoslse~i$os e fluxo e informaqlo, 

requisitos dos stackholders, factores de suporte organizacionais e tecnolbgicos); 

Objectivos (indices de desempenho); 

Factores criticos de sucesso (relacionados com as pessoas, a tecnologia, a 

organizago, os produtos, etc.) 

Barreiras potenciais para a implementago das iniciativas (disponibilidade de recursos, 

factores organizacionais, tecnologicos, legais, politicos, culturais, etc.). 

A ponderago destes factores, aliada ao conhecimento pormenorizado dos processos 

actuais e das oportunidades fomentadas por catalisadores organizacionais e tecnologicos e 

complementada pelo espirito de iniciativa conducente a inovago, induzem o aparecimento de 

processos redesenhados. Usualmente, qualquer processo em mudanp sofre do efeito combinado 

de varias elementos organizacionais, tais como: 

Redesenho da infra-estrutura organizacional (tarefas, funNes, sistemas de incentivos, 

de formago, de recrutamento e selecgo, etc.); 

Redesenho da infra-estrutura tecnologica (sistemas de informaqio, de comunicaqio, de 

aquisiMo tecnologica, etc.); 

Redesenho do processo (fluxo de informago e de produtoslse~iqos, parcerias w m  os 

fornecedores, etc.). 

As transforma$6es induzidas por cada um destes elementos tgm urn efeito conjunto que 

necessita ser desenvolvido, validado e documentado. Assim, sera necessario especificar o novo 

processo, desenvolver o novo mapa de processos, quantificar os objectivos atingidos com a 

iniciativa e os custos subjacentes, desenvolver o novo modelo de actividades e de informago, 

analisar os indices de desempenho previstos, descrever as novas rela@es com os sfackholders, 

etc. Paralelamente, as alterafles preconizadas pelas iniciativas de melhoria t6m que ser 
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validadas relativamente a visio do processo, a estrategia delineada, aos requisitos dos 

stackholders e aos objectives de desempenho estabelecidos. 

5.3.3.2 Rever, aprovar e documentar as iniciativas de melhoria 

Apos o desenvolvimento e validagio das melhorias que se pretendem introduzir nos 

processes 6 necessario rever os ultimos detalhes (nomeadamente os conflitos que subsistam), 

aprovar superiormente (gestio de topo) e documentar toda a iniciativa. 
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A aplicagio da reengenharia provoca urna cascata de transformag6es passive1 de alterar 

praticamente todos os aspectos de urna organizaMo, sendo indispensavel aferir quais os 

elementos que serio alterados, ponderar a magnitude das mudangas e analisar o seu impacto. A 

mudanp da estrutura organizacional necessita de ser gerida de mod0 a assegurar que a 

configuragio organizacional, os sistemas de gestio e a cultura se enquadrem com os processos 

redesenhados, possibilitando superar muitos dos obstaculos a mudanga e maximizando o 

potencial de melhoria. 0 s  objectivos fulcrais de urna correcta e eficaz gestio da mudanga da 

estrutura organizacional traduzem-se normalmente nos seguintes aspectos: 

Analise dos novos processos redesenhados e aferigio das mudanps na configuragio, 

nos sistemas de gestio e na cultura de urna organizagio; 

Elaboragio de um plano de mudanp da estrutura organizacional que traduza a analise 

efectuada na etapa anterior; 

AntecipaMo e desenvolvimento de solug6es tendentes a superar a resistencia a 

mudanqa; 

Planeamento e desencadeamento de urna iniciativa de transformaMo cultural de 

medio e longo prazo, em consondncia com os principios subjacentes as melhoria de 

processos; 

Esta fase da metodologia integra essencialmente urna analise do estado actual da 

organizaqio, a identificaMo dos requisitos de mudanp e o desenvolvimento de um plano de 

gestio da mudanga da estrutura organizacional, que sera agregado a toda a iniciativa de melhoria 

(ver Figura 10). E oportuno realgar que durante o redesenho dos processos 6 necessario analisar 

as implicaq6es organizacionais das alteraq6es sugeridas. 
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-ConsistSncia cultural 

-Possibilidade de 

-1ntensidade de 

A determinac$o do estado actual da organiza~io consiste normalmente na descri~io de: 

estrutura organizacional (liga~bes funcionais, def ini~io de funfles, etc.); 

sistemas de incentivos e promogiio; 

sistemas de formaMo, treino e orienta~io; 

sistemas de recrutamento e de selec~io; 

sistemas de avaliagiio de desempenho; 

percep~io das pessoas em r e l a ~ i o  a organiza~io no seu todo e a iniciativa de 

reengenharia; 

Cadeia de valor (horizontal) e cadeia de comando e controlo (vertical); 

Cultura da organiza~io (cren~as basicas). 
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Paralelamente, uma analise bem elaborada da real condigio de uma organizagio podera 

permitir a determinago de competQncias estruturais e culturais susceptiveis de serem 

comunicadas e efectivamente utilizadas no redesenho dos processos de negocio. Como exemplos 

de competencias passiveis de "alavancaf o redesenho de processos indicam-se os sistemas de 

comunicagio, as praticas motivacionais, os sistemas de avaliago e compensagio, os sistemas de 

formago, etc. 

Toda esta informagio tem que ser devidamente enquadrada com outros aspectos da 

organizago (processos, infra-estrutura tecnologica, etc.), permitindo efectuar uma analise SWOT 

com o intuit0 de determinar os seus pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e 

ameagas existentes. Posteriormente, esta informagio devera ser sintetizada e sujeita a uma 

aprovagio pelas mais altas instincias da organizago. 

5.4.2 IDENTIFICACAO DOS REQUISITOS DE MUDANCA 

A definigo de um conjunto de possibilidades de melhoria conduz inevitavelmente a uma 

avaliagio das potenciais implicag6es no estado actual da organizagio e na sua cultura, que 

deverio ser analisadas e classificadas. Assim, cada um dos elementos descritos na etapa anterior 

devera ser reavaliado a luz das propostas de redesenho para cada processo. Convira sublinhar o 

facto de as repercussdes de natureza cultural apresentarem um grau de incerteza e subjectividade 

relativamente elevado, pois qualquer previsio do seu impact0 tera de entrar em considerag20 com 

as ambiguidades proprias do ser humano. 

5.4.2.1 AvaliagEo dos requisitos de mudanga da estrutura organizacional 

Apos a identificagio dos requisitos, 6 indispensavel avaliar a necessidade de iniciativas 

especificas de mudanga da estrutura organizacional directamente associadas as mudanps 

previstas no redesenho dos processos. Esta avaliago integra normalmente aspectos como: 

Determinago da situago especifica nos processos redesenhados que indicia a 

necessidade da mudanp da estrutura organizacional; 

Determinagio dos factores envolvidos na situagio; 

Consistencia cultural e politica da mudanga; 

Possibilidade de conflitos com as politicas ou procedimentos actuais e o grau de 

intensidade subjacente; 

Determinago dos elementos que apoiam e dos que resistem a mudanp e quais as 

suas motivages; 

Ponderago de efeitos laterais provocados pela ruptura no status quo (relages de 

poder, compromissos que 6 necessario assumir, etc.) 
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Assim, para cada iniciativa especifica de mudanp da estrutura organizacional e 

necessario documentar a situago a que se encontra associada, os requisitos de mudanqa, a 

avaliago correspondente, bem como estimar os custos e os prazos para a sua aplicago. Todo 

este esforqo devera apresentar como corolario urna sinopse das iniciativas, com os beneficios e 

custos decorrentes, bem como um conjunto de competQncias da organizago susceptiveis de 

influenciar o desenho final de cada processo em particular. 

5.4.3 PLAN0 DE GESTAO DE MUDANCA DA ESTRUTURA ORGANLZACIONAL 

Ap6s o redesenho do processo e concluida a identificago de um conjunto de iniciativas de 

mudanw da estrutura organizacional, urge desenvolver um plano formal que permita 

institucionalizar as transforrnafles pretendidas. Este plano devera integrar a elaborago de 

estrategias tendentes a superar barreiras estruturais e humanas, assim como urna sintese das 

exigencias a nivel de formaqio, treino e desenvolvimento. 

5.4.3.1 Estrate'grgras para a supmag50 de barreiras estruturais e humanas 

0 redesenho inovador de processos altera substancialmente o trabalho, as atitudes e as 

crenps das pessoas, com efeitos tendencialmente proficuos a nivel organizacional pos transiflo, se 

for possivel resistir aos contestatarios e modificar o modus vivendi de urna organizago. Semelhante 

objectivo exige que se efectue urna analise que possibilite a posterior transposigo de barreiras 

estruturais (impostas pela propria organizago), culturais (ditadas pelas crenps basicas das pessoas) 

e regulamentares (leis, directivas de niveis hierarquicos de topo, etc.). Esta analise reveste-se de 

urna importincia crucial, pois urna ma aferigo dos elementos resistentes podera comprometer toda o 

programa de reengenharia. Existe actualmente um certo consenso relativo aos principais (mas n io  os 

Linicos) focos de resistencia a mudanp, verdadeiros sintomas de enfermidades, tais corno: 

Debil compromisso da gestio de top0 para com a iniciativa de reengenharia; 

Fraca lideranqa; 

Aversio ao risco, a incerteza e a eliminago de postos de trabalho; 

Focalizaqio excessiva nos processos actuais; 

lnexperiencia e falta de competencias na mudanp da estrutura organizacional; 

lnsuficiente financiamento da iniciativa; 

Sistemas de avaliago de desempenho, de cornpensago e de formago desadequados; 

Falta de comunicago e de procedimentos que potenciem a motivago. 

Em consonincia com o que foi previamente mencionado no capitulo 4.2.5, a resistencia a 

mudanp podera ser atenuada recorrendo a um conjunto de tecnicas que se baseiam em: 

Alexandre Femandes Pag. 861143 



l n fo rma~ lo  - A informago reduz substancialmente a incerteza e os medos dos membros 

de urna organizago, contribui para legitimar a mudanqa, bem como motiva o empenho de 

todos. 

Sistema de Compensa~lo - 0 sistema de cornpensago devera premiar todos aqueles 

que adoptem posturas consentineas com a doutrina da reengenharia e, analogamente, 

penalizar aqueles que sistematicamente causam entraves a consecuqio dos seus 

objectivos. 

Par t ic ipa~lo - 0 envolvimento dos membros de urna organizago na iniciativa de 

reengenharia potencia o estabelecimento de um ambiente de camaradagem e 

solidariedade, passive1 de transformar as forqas de resistencia a mudanqa num corljunto 

de criticos internos susceptiveis de prever e evitar situafles erroneas; 

Apoio Individual - A superaqio do medo e das incertezas motivado pelo novo contexto 

implica, frequentemente, um apoio personalizado com o intuito de enquadrar um elemento 

na nova organizaqio e no novo contexto. Este procedimento so devera ser utilizado, 

devido aos seus custos directos e indirectos, em membros que sejam importantes para a 

organizaqio pos reengenharia. 

Marketing lnterno - A criaqio de urna necessidade e de um desejo de mudanqa numa 

organizaqio 6 um catalisador extremamente poderoso para o esforqo de reengenharia. 

A conjunqio destes elementos possibilita a formulaqio de estrategias que se utilizam com 

o intuito de influenciar os membros de urna organizaqio a aceitar e apoiar o esforqo de mudanqa e 

que, usualmente, visam atingir os seguintes objectivos: 

Demonstraqio das imperfeifles dos processos actuais (traduzidos em indicadores 

como os custos, a rapidez, a qualidade, etc.) e da relaqio explicita entre estes e os 

resultados da organizaqio, de mod0 a legitimar a iniciativa de melhoria; 

Demonstrag0 do forte compromisso da gestio de topo, dos beneficios (desvantagens) 

decorrentes do apoio (resistencia) ao programa de melhoria; 

Manutenqio do momentum, da motivaqio e do empenho dos membros da organizaqio 

mediante a atribuiqio de autoridade e responsabilidade, a informagio relativa a todas 

as vitorias alcanqadas, a cornpensago do empenho, o desenvolvimento de urna visio 

atractiva para os membros da organizago. 

Todos estes elementos deverio ter como corolario urna estrategia e um plano que 

antecipe, actue proactivamente e supere os inumeros polos que tentario resistir a qualquer ensejo 

de mudanqa. 
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5.4.3.2 Identificag&o dos requisitos de formago 

Qualquer programa de melhoria devera apresentar uma forte componente de forma~io, 

orienta~io, treino e desenvolvimento, por forma a ajustar comportamentos e atitudes durante a 

fase de project0 e desenvolver capacidades e competQncias aquando da implementa~io do 

programa de melhoria. E entio necessario aferir: 

objectivos da aprendizagem; 

Capacidades necessarias para o novo tip0 de trabalho; 

CompetQncias a desenvolver; 

Atitudes actuais versus atitudes desejaveis; 

Estimativas de custos e prazos; 

Segmenta~io dos potenciais formandos (com base na expenencia, na educaflo, na 

nova fun~ io ,  no desempenho actual, etc.). 

Em suma, 6 imperativo desenvolver um programa de forrna~io consistente com a filosofia 

da iniciativa de mudan~a e com uma componente pragmatica, que possibilite acompanhar todas 

as suas etapas e alcanpr pequenas vitorias num curto espaGo de tempo. 

5.4.3.3 Documentar, rever e aprovar o plano de gest&o de mudanga 

0 plano de gestio de mudan~a devera apresentar os contornos de uma sintese 

documentada e fundamentada de todos os topicos abordados neste sub-capitulo, agregando 

varios aspectos dos quais sobressaem: 

Descri~io dos requisitos de mudan~a; 

Definieo quantitativa e qualitativa dos objectivos a atingir; 

Plano de a c ~ i o  para atingir os objectivos (devidamente enquadrado na estrategias de 

superaeo de obstaculos a mudanp) que devera integrar um pequeno plano de 

resolu~io de conflitos; 

Plano de comunica~io; 

Plano de forma~io; 
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A elevada celeridade com que emergem novos progresses tecnologicos potencia a 

obten@o de melhorias drasticas no desempenho de uma organizagio. A possibilidade de romper 

com pressupostos assumidos relativamente a gestio de negocios e de criar novas perspectivas 

associadas ao modus faciendi e a novos negocios atribuem, no Bmbito de um programa de 

reengenharia, um papel de grande relevincia a tecnologia. Por conseguinte, um dos principais 

elementos catalisadores de iniciativas desta natureza e, indubitavelmente, o progress0 

tecnologico, constituindo a capacidade de o explorar e de o incorporar na organizagio como uma 

importante fonte de vantagens competitivas. Paralelamente, constata-se que existem muitas 

organizagdes que recorrem no seu quotidian0 a tecnologias consideradas obsoletas, criando um 

conjunto n i o  negligenciavel de obstaculos para qualquer programa de reengenharia e provocando 

repercussdes negativas no desempenho da organizaqio. 

A gestio da mudanga tecnologica n i o  pode ser considerada uma actividade isolada, 

necessitando de ser integrada com a gestio da mudanga da estrutura organizational, formando 

um todo coerente com os objectivos subjacentes aos redesenho dos processes. As fases 

associadas a mudanga tecnologica, encontram-se representadas na Figura 11. 

-infra-estruturas 
-recursos humanos 
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Na concep@o da reengenharia, a tecnologia tem corno fungio apoiar os processos 

horizontais acrescentados de valor, na 6ptica do cliente. A sua utilizagio associada aos processos 

redesenhados e a uma nova forma de organiza@o n io  hierarquica com equipas multidisciplinares 

estario na base do aparecimento da organizaMo pos-industrial ou da era do conhecimento 

(Drucker [l993D. 

A analise da estrutura tecnologica de um organiza@o esta normalmente alicergada em 

pilares, tais corno: 

a plataforma de hardware; 

o software; 

as aplicagbes; 

as bases de dados; 

o sistema de comunicagQes. 

Convem sublinhar que a infra-estrutura tecnologica n io  devera ser reduzida ao sistema de 

informagio da organizagio, corno se poderia depreender de urna analise menos rigorosa, 

motivada pela projeqio mediatica dos sistemas de informaqio no context0 actual. Assim, a infra- 

estrutura tecnologica integra n io  apenas os sistemas de informagio, mas tarnbern os 

equipamentos (maquinas CNC, celulas CIM, rnaquinas de soldadura automatica, equipamentos de 

injecgio, inteligencia artificial, etc.), o software e as comunicagi3es necessarias ao seu 

funcionarnento (fibras opticas, cabos coaxiais, etc.), os sisternas de manusearnento e de 

transporte (frotas de veiculos, robots, AGVs, cornbustiveis, etc.), os sisternas de supervisio e 

controlo (transponders, codigo de barras, EDI, etc.), os sistemas de seguranga (visio artificial, 

reconhecimento de voz, etc.), etc. 

0 s  pilares mencionados da infra-estrutura tecnologica perrnitern definir um conjunto de 

elementos catalisadores e de elernentos resistentes a iniciativa de reengenharia. 0 s  primeiros 

constituem-se corno urn suporte indispensavel para os processos redesenhados, sendo 

frequentemente o resultado da adaptagio criativa de tecnologias desenvolvidas para outras areas 

e corn outros designios. 0 s  liltimos representarn barreiras a rnelhoria dos novos processos, 

podendo rnesrno limitar o nivel de rnelhorias que se podern alcanpr sem um investimento 

substancial em novas tecnologias, sendo normalmente urn legado de tecnologias obsoletas que 

ainda contribuern para funqQes de natureza vital para a organizagio. Esta analise devera ainda 

estender-se as capacidades do staff tecnico para suportar e desenvolver as melhorias desejaveis 

bem corno para efectuar a manutengio de sisternas que incorporarn novas tecnologias. 

Em consonincia com o que foi previarnente rnencionado, a capacidade de prospeccionar, 

adquirir, explorar e integrar criativarnente novas tecnologias 6 actualrnente urna das principais 
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fontes de vantagens cornpetitivas. Consequenternente, sera pertinente que urna organizaqio 

esteja dotada corn os recursos indispensaveis para fazer da aquisiqio e exploraqio continua de 

novas tecnologias urna competQncia estrategica. No caso particular de urn prograrna de 

reengenharia, 6 irnperativo determinar que novos desenvolvirnentos na esfera tecnologica d o  

susceptiveis de provocar rnelhorias nos processos de urna organizaqio. Como exemplos das 

tecnologias ernergentes que apresentam argurnentos passiveis de legitirnar rnelhorias em rnuitos 

processos sugerern-se o reconhecirnento de voz, o Electronic Data Interchange, as bases de dados 

relacionais de objectos, a realidade virtual, a sirnulaqio, as cornunicaqdes de alta velocidade e a 

inteligencia artificial (Burrus [ I  9931). 

Ap6s a ponderago destes factores 6 necessario documentar, rever e aprovar o estado 

tecnologico actual da organizaqio, corn particular incidencia nos correspondentes pontos fracos e 

fortes, bem corno na descriqio das tecnologias corn maior potencial de serern aplicadas. 

5.5.2 IDENTIFICACAO DOS REQUISITOS DE MUDANA TECNOLOGICA 

5.5.2.1 Avaliaqrlo dos requisitos de mudanqa tecnoldgica 

As rnliltiplas oportunidades de rnelhoria que decorrern do redesenho dos processos 

estrategicos de valor acrescentado tern, frequenternente, implicaqdes de natureza tecnologica corn 

irnpactos na infra-estrutura (hardware, somare, cornunica~des, base de dados, aplicafles, etc.) e 

nos recursos humanos da organizago (novas cornpetencias, formaqio, recrutarnento, etc.). 

Em paralelo corn a aferiqio do irnpactos na infra-estrutura tecnologica e nos recursos 

hurnanos das rnudanps preconizadas, dever-se-io desenvolver projectos de benchmarking com o 

proposito de analisar, intema ou extemamente, exernplos de assimila@o e utilizago inovadora de 

novas tecnologias. De seguida, a equipa responsavel pela gestio da rnudanqa tecnologica podera 

definir os requisitos e as especificaqdes para potenciais rnelhorias tecnologicas que apoiario os 

objectivos da reengenharia. 

Esta etapa da metodologia consiste basicarnente nas seguintes actividades: 

Consolidaqio da informago relacionada com as rnudanqas tecnologicas propostas; 

Avaliago tecnica do irnpacto de mudanqa na infra-estrutura tecnologica e nas 

cornpetQncias (essencialrnente nas novas necessidades que se vislumbram); 

Investigaqio da aplicago criativa e corn sucesso de novas tecnologias; 

Estirnativa de custos e prazos associados a mudanqa tecnologica. 

Toda esta informago devera ser devidarnente sintetizada, docurnentada e aprovada pelos 

responsaveis do prograrna de reengenharia. 
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Uma vez aferido o impact0 tecnologico subjacente a um programa de reengenharia, 6 

necessario desenvolver um plano formal de gestio de mudanp tecnologica, que devera integrar o 

desenvolvimento de modelos tecnicos, a elaboraqio de estrategias tendentes a superar barreiras 

estruturais e humanas, assim como uma sintese das exigQncias a nivel de formaqio, treino e 

desenvolvimento. 

5.5.3.1 Desenvolvimento de modelos te'cnicos 

A preparaqio de modelos tecnicos, considerados numa perspectiva generalista, possibilita 

o desenvolvimento de solu@es standard constituidas por combinaq8es criativas de varios 

elementos da infra-estrutura tecnologica e que permitam catalisar os esforps de melhoria dos 

processos. 

5.5.3.2 Estrate'gias para a superagio de barreiras estruturais e humanas 

Um dos pressupostos previos a elaboraqio de estrategias de superaqio de barreiras 

consiste na determinaqio dos principais fontes de resistgncia, que na optica da inserqio 

tecnologica (como factor indispensavel de suporte a melhoria de processos) provgm geralmente 

de: 

Tecnologia obsoleta que mantem os processos actuais; 

Nivel de investimento necessario; 

DeficiQncias a nivel de competQncias tecnologicas; 

Plataformas de hardware, de software, de comunicaq8es e de aplicaq6es com 

capacidades abaixo do exigivel; 

CoexistQncia de varios sistemas com baixo nivel de integraqio. 

Cada um destes potenciais focos de resistgncia devera ser avaliado tanto no que diz 

respeito as oportunidades especificas de melhoria que poderio potenciar, como em termos dos 

requisitos tecnicos correspondentes, por forma a permitir a preparaqio de estrategias tendentes a 

minimizar conflitos e a superar resistencias inevitaveis em qualquer project0 de mudanqa. 

Segundo a perspectiva metodologica que se pretende descrever neste capitulo, o mod0 de 

elaborar estrategias para a superaqio de barreiras num contexto tecnologico tem contornos 

similares relativamente a mesma quest20 considerada num contexto organizacional, em 

consonincia com o mencionado no capitulo 5.4.3.1. 
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5.5.3.3 IdentificagiO dos requisitos de formag0 

A identifica~io dos requisitos de formago a nivel tecnologico perfilha das mesmas 

caracteristicas (com distinfles marginais) da mesma identificago efectuada num context0 

organizacional, que foi desenvolvido no capitulo 5.4.3.2. 

5.5.3.4 Docurnentar, rever e aprovar o plano de gestiio de rnudanga 

0 plano de gest5o de mudanw tecnologica devera constituir-se como uma sintese 

documentada relativa aos varios factores tecnologicos abordados, dos quais sobressaem: 

Descrigo dos requisitos de mudanp; 

DefiniqSo quantitativa e qualitativa dos objectivos a atingir; 

Plano de a@o para atingir os objectivos, devidamente enquadrado na estrategias de 

superago obstaculos a mudanp, que devera integrar um pequeno plano de resoluq50 

de conflitos; 

Plano de comunica@o; 

Plano de formaGo. 
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0 plano de analise economica e funcional tem como designio sintetizar toda a inforrnaqio 

de suporte a tomada de decisio, constituindo uma ferramenta de controlo indispensavel na 

metodologia, integrando como elementos essenciais: 

A fundamentaqio que legitime o investimento nas mudanqas dos processos, da 

organizago e da tecnologia; 

A informaqio financeira e n io  financeira disponivel sobre os processos, a organizaflo 

e a tecnologia; 

A avaliaMo dos riscos envolvidos; 

A comunicaqio do estado actual e das alternativas previstas para a melhoria dos 

processos. 

Este plano tem como pontos de partida as recomendaqdes de melhoria dos processos, o 

plano de gestio de mudanqa da estrutura organizacional e o plano de gestio de mudanp 

tecnologica, e a sua elaborago condicionara toda a fase de implementaqio. Convira ainda 

sublinhar que os recursos financeiros necessarios ate esta etapa foram os estritamente 

necessarios para o seu desenvolvimento, o que corresponde a uma parcela marginal quando 

comparados com toda a iniciativa de reengenharia. Consequentemente, a partir desta fase o 

volume de investimento (e de financiamento) aumentara substancialmente, pelo que este plano 

assume uma particular relevhncia para o futuro da iniciativa de reengenharia, representando ainda 

um testemunho do grau de compromisso e de empenho da gestio de top0 para com todo o 

programa. 

A analise economica que 6 imperativo efectuar devera consistir, para cada oportunidade 

de melhoria, na: 

Descriqio clara e concisa de cada oportunidade de melhoria (com os respectivos 

pressupostos e condicionalismos); 

Descrigio de varias alternativas viaveis; 

Custos e beneficios de cada alternativa; 

Analise dos riscos subjacentes a cada altemativa; 

Analise da taxa interna de rentabilidade (TIR) e, preferencialmente, do valor 

actualizado dos cash flows ponderados pelo risco estimado para cada iniciativa de 

melhoria; 
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Determina~io das necessidades de financiamento. 

Apos a aval ia~io destes parimetros, sera pertinente agregar cada uma das alternativas 

escolhidas para as oportunidades de melhoria, de mod0 a ser possivel ter uma visio geral, 

qualitativa e quantitativa, de todo o project0 de reengenharia e de auxiliar uma tomada de decisio, 

que se pretende celere. 
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Ate esta etapa do projecto de reengenharia foram redesenhados os processos estrategicos 

de valor acrescentado (novos modelos de actividades e de informago). A infra-estrutura 

tecnologica de apoio aos processos foi tambem projectada, as transformag6es a nivel 

organizacional (novos metodos de trabalho, sistemas de avaliagio, cornpensagio e formago) 

foram desenvolvidas e aprovadas. No entanto, o desempenho da organizago n io  exibira 

qualquer melhoria substancial nos respectivos indicadores, pois a componente operacional ainda 

n i o  sofreu as transformag6e.s previstas (de cariz tendencialmente radical). Exige-se entio instituir, 

de forma pragmatica, as iniciativas de melhoria definidas programaticamente nas etapas 

anteriores da metodologia, realpndo sempre o grau de risco que esta iniciativa comporta 

(susceptive1 de desequilibrar o normal funcionamento de uma organizago). 

A execugo do programa de reengenharia integra actividades tais como a pre-instalag8o 

da infra-estrutura tecnologica, a instalagio do projecto de reengenharia e a gestio de mudanga da 

estrutura organizacional. Apos estas actividades estarem concluidas dever-se-a progredir para um 

plano de manutengio e de melhoria continua dos processos sujeitos a reengenharia. 

Um elemento fulcra1 na execugo do projecto de reengenharia consiste numa solida base 

teorica e numa vasta experikncia na gestio de projectos, tematica que esta sempre patente em 

toda esta metodologia mas que assume uma maior relevgncia nesta fase. 

Na Figura 12 resumem-se as fases que integram a execugo de um projecto de 

reengenharia. 
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0 conjunto de actividades da metodologia apresentada ate esta etapa ainda n i o  6 

susceptive1 de proporcionar substanciais beneficios a nivel de custos, prazos e qualidade. 

Analogamente, o investimento dedicado a iniciativa n i o  atingiu ainda uma percentagem 

significativa do montante inicialmente previsto para todo o programa. Em contornos muito 

sumarios, ate esta altura, os membros integrantes do esforgo de reengenharia apenas 

identificaram uma serie de potenciais mudangas nos processos, na organizago e na tecnologia 

passiveis de propiciar melhorias drasticas nos resultados da organizago. Contudo, a componente 

operacional e o contexto do negocio n io  foi alterado, pelo que se afigura indispensavel comepr a 

traduzir todo o trabalho desenvolvido em acg6es visiveis e com impacto direct0 em varios 

indicadores de desempenho. A transi~io de um trabalho de recolha e analise de informagio 

(identificagso de possiveis transformag6es) para um trabalho de natureza pragmatica 

(implementago da iniciativa) devera contemplar actividades de especificago, projecto, 

desenvolvimento, teste e integragso de todos os sistemas existentes na organizagio. No contexto 

desta metodologia, o conjunto destas actividades designa-se por "engenharia da organizago". 

A engenharia da organizago tem como pontos de partida os planos de gestio de 

mudanga tecnologica e organizacional, as recomendaqijes de melhoria de processos devidamente 

enquadrados como o plano de analise econornica e funcional. 

0 plano de gestio de mudanga tecnologica coadjuvado pelo plano de analise econornica e 

funcional permite estabelecer um projecto em que as diferentes actividades s i o  calendarizadas e 

s i o  previstos os custos e os riscos associados a cada actividade. Salienta-se ainda que as 

actividades desta etapa (de indole essencialmente tecnologica) deverio ser devidamente 

coordenadas com as equipas de gestio da mudanga tecnologica e de processos e com os 

elementos funcionais, de mod0 a ser possivel preparar alterag6es a nivel de politicas, de 

procedimentos, de sistemas de avaliago, cornpensago e formago, etc. 

Convem realpr que apesar da infra-estrutura tecnologica n io  se esgotar nos sistemas de 

informagio, estes d o ,  provavelmente, a componente essential que protagoniza um maior 

impacto na organizago e onde se vislumbram maiores deficigncias estruturais. Em consonincia, 

o projecto da infra-estrutura tecnologica (no contexto da metodologia proposta) confere particular 

Qnfase aos sistemas de informagso e assume a informagio como recurso crucial para o sucesso 

das iniciativas de reengenharia, englobando, como actividades centrais, projectar os requisitos de 

hardware, de comunica@o e do software. 

Projectar os requisitos de hardware. E necessario entrar em consideragso com 

aspectos como a distribuigo geografica, a utilizago do hardware existente na 

organizago, os standards actuais e futuros, a capacidade e desempenho pretendidos, 
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a partilha de recursos, os custos associados, a manutengo, o apoio tecnico, a 

evolu@o tecnologica, etc. 

Projectar os requisitos de comunicaqlo. A reengenharia enwntra-se intimamente 

associada ao trabalho em equipa, pelo que 6 indispensavel existir urna infra-estrutura 

de wmunicago que propicie canais de comunicaqio eficientes entre os membros da 

organizago, baseadas em redes locais, sistemas moveis e aplicaqbes cliente-servidor. 

0 s  principais t6picos de ponderaqio residem nos standards existentes, no acesso e 

rewlha de informago, no trabalho woperativo, na compatibilidade, na formago, etc. 

Projectar os requisitos de soffware de sistema. 0 software de sistema wntrola os 

sistemas de hardware e de wmunicago, bem como estabelece o wntexto de interface 

w m  o utilizador. As principais questbes a debater wnsistem na escolha do sistema 

operativo (Dos, Windows, Unix ...), nos programas de wntrolo de comunicaqio 

(TCPIIP, SNA, RS-485, CAN...), nas linguagens de programago (Cobol, Assembly, C, 

CNC ...), nos standards, etc. 

5.7.1.2 Desenvolvimento da infia-estrutura tecnoldgica 

Desenvolvimento de aplicaq6es. Esta etapa requer a identificago previa das 

aplicages existentes na organizago, wmplementada com a avaliago do seu 

desempenho e da sua adequa@o a nova realidade ditada pela reengenharia. Apos a 

aferigo das lacunas, 6 necessario iniciar um process0 interactivo, envolvendo os 

utilizadores finais e os responsaveis tecniws pelo desenvolvimento de novas 

aplicaqbes, de mod0 a estabelecer um wmpromisso entre as exigencias a nivel 

funcional e as possibilidades a nivel tecnologiw e econ6miw. Para que tal seja 

possivel rewrre-se a urna rapida prototipagem da aplica@o (por exemplo, utilizando 

ferramentas CASE, acronimo de Computer Aided Somare Engineering) que, atraves 

de modelos, de objectos e de modules pre-wncebidos, possibilitam obter prototipos de 

urna aplicago de urna forma rapida e w m  custos n io  muito elevados. Logo que surja 

um prototipo que satisfaga as exigQncias prescritas pelo pessoal funcional e seja 

avalizado pelo pessoal tecnico desenvolve-se tecnicamente toda a aplica@o (escrita 

do ujdigo, wmpilaqio, interligago dos modulos e dos objectos, etc.), testam-se todos 

os modulos individualmente e todo o sistema, e documenta-se todo o desenvolvimento 

das aplicaqbes (existem ferramentas informaticas que permitem gerar 

automaticamente a documentago em paralelo com o desenvolvimento das 

aplicafles). Este estagio da metodologia devera ter em considerago os principios de 

qualidade no desenvolvimento de software. 

Desenvolvimento das estruturas de base de dados. A informaqio constante nas 

bases de dados de urna organizago 6 urna activo que necessita de ser partilhado por 

todas as unidades organizacionais que tenham legitimidade para tal. Uma vez definidos 
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os modelos de actividades e de informaqio, 6 necessario assegurar que a base de 

dados contempla toda a informaqio exigida, bem como 6 necessario determinar qua1 a 

visio da base de dados que cada aplicaflo devera ter (uma vez que cada aplicaqio 

n io  necessita nem devera ter acesso a todos os elementos de informaqio de base de 

dados, e imperativo definir os requisitos de informaqio que satisfap cada aplicaqio). 

Esta fase da metodologia integra tambem actividades especificas como a estruturaflo 

dos dados (definiqio de entidades, atributos e relaqces), a distribuiqio das base de 

dados, a normalizaflo de regras que evitem a redundincia de informaqio, a definiflo 

dos requisitos de armazenamento de dados, as regras de seguranqa, o desempenho da 

base de dados (rapidez, custos, etc.), a documentaflo, os testes com varias 

aplicages, etc. 

Pre-instala~lo dos sistemas de informa~lo. Apos o desenvolvimento das aplicaq6es 

e das base de dados 6 necessario agregar tudo num sistema de informaqio 

operacional. Neste contexto, todos os modulos, objectos e aplicafles devem ser 

testados numa plataforma de hardware e de comunicaqio similar a que ira ser utilizada 

pela organizaqio, devem ser integrados em subsistemas, e posteriormente em 

sistemas. Estes sistemas devem ser testados com a base de dados e em condiq6es de 

funcionamento real. Durante toda esta fase deverio ser corrigidas e revistas todas as 

situages anomalas, bem como ser contempladas alternativas susceptiveis de 

melhorar o desempenho dos sistemas. Do mesmo modo, revela-se indispensavel 

formalizar um plano destinado a suprir lacunas de informaqio na base de dados e a 

suportar eficazmente todas as aplicages que interactuam com ela. 

Pre-instala~lo da restante plataforma tecnologica. ApQ os sistemas de informaqio 

terem sido pre-instalados, 6 necessario integra-10s com os restantes elementos da 

infra-estrutura tecnologica (equipamentos de produqio, de supervisio e controlo, de 

comunicaflo, de transporte e manuseamento, de seguranp, etc.), testar todo o 

conjunto e corrigir situages anomalas. 

Paralelamente, a equipa responsavel pela gestio da mudanqa da estrutura organizacional 

deveri permanecer atenta a fase de pre-instalagio, de mod0 a acomodar alteraq6es na 

organizaqio (novos cargos, novas responsabilidades, novos fluxos de informago e de bens, 

novos sistemas de incentivo e de avaliaqio, novas relaq6es com os fornecedores e com os 

clientes, etc.). Um topico de peculiar relevincia neste tematica 6 o sistema de formaflo, que 

devera apetrechar os membros da organizaqio com competQncias que possibilitem a exploraflo 

eficaz e eficiente da nova infra-estrutura tecnologica de apoio a reengenharia de processos. 

Uma vez que uma organizaqio numa fase pre-reengenharia tem uma determinada infra- 

estrutura tecnologica, coloca-se oportunamente o complexo problema de integrar a nova infra- 

estrutura com a existente, satisfazendo simultaneamente os objectivos do programa de 

reengenharia. Convem ainda sublinhar que existem frequentemente problemas de compatibilidade 
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e de interligaMo entre sistemas com tecnologias e com graus de obsolescQncia distintos. Por 

conseguinte, 6 oportuno estabelecer um plano de integragio a nivel de toda a plataforma 

tecnologica. 

0 projecto de instalagio agrega um conjunto de actividades interrelacionadas (seguindo 

uma determinada sequencia ou em paralelo), que incluem elementos tais como a data de inicio, a 

duragio, os custos, a atribuiMo de recursos e os resultados perfeitarnente definidos, bem como 

pontos de controlo para a supervisio do estado do projecto. Em essgncia, o projecto de instalaMo 

6 dividido em varias tarefas de menor complexidade e mais facilmente geridas atraves de pacotes 

de software de gestio de projectos (recorrendo por exemplo a graficos PERT, acronimo de Project 

Evaluation and Repolfing Technique). 

Baseado no plano estrategico e de negocio da organizagio, no plano de gestio de 

mudanga da infra-estrutura tecnologica, no plano de gestio de mudanga da estrutura 

organizacional, e apos consultas e debates com membros das equipas de reengenharia, a equipa 

de gestio de transiMo desenvolvera um plano de instalagio que devera integrar: 

0 conjunto de actividades devidamente estruturado que necessitam de ser 

completadas durante a fase de instalagio. E ainda indispensavel atribuir prioridades e 

ordenar as actividades, de mod0 a ser possivel determinar quais s io  susceptiveis de 

comprometer os prazos da instalagio ("caminho critico"); 

A cronografia (definieo de datas de inicio e prazos) e os pontos de controlo do 

projecto; 

A atribuigio de recursos atraves de uma matriz que evidencia quais os recursos 

requeridos para cada actividade, resolvendo potenciais conflitos atraves do 

estabelecimento de prioridades e possibilitando adquirir recursos n io  existentes; 

A def ini~io da estrutura de custos de cada actividade, o que permite determinar as 

necessidades de financiamento e a atribuiMo de custos para o sistemas de 

contabilidade analitica; 

0 desenvolvimento de planos de contingencia para as actividades mais importantes da 

instala~io, de mod0 a n io  comprometer toda a iniciativa (bastante importante para 

projectos de alto risco); 

A definigio de uma estrategia de comunicagio de mod0 a manter a motivaMo e o 

empenho dos membros da organizagio, o credit0 de toda a iniciativa e anunciar as 

vitorias que se v i o  progressivamente conquistando (0s projectos s io  em essencia 

exercicios de comunica~io e coordenagio). 
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Apos a aprovagio do projecto de instalaqio 6 recomendavel iniciar a sua execu~io com a 

maior brevidade possivel e segundo os contomos definidos. A equipa de gestio de transiqio 

necessita, para alem da manuten~io da motiva~io, da resoluqio de conflitos e da recompensa 

(puni~io) por comportamentos consonantes (antagonicos) com a filosofia da reengenharia, de: 

Acompanhar e controlar todo o projecto. E necessario acompanhar de perto os 

indicadores de prazos, custos e qualidade das actividades e corrigir os desvios 

mediante medidas pontuais correctivas ou planos de contingencia, dependendo da 

natureza (estrutural ou conjuntural) e da intensidade dos desvios; 

Reportar o estado actual e as tendencias do projecto de reengenharia a varias 

instsncias da organizaqio (gestio de topo, accionistas, trabalhadores, parceiros, etc.); 

Assegurar a qualidade de informa~io relativa a evolu~io de todo o projecto 

(inspemes, reunides de planeamento e coordenaqio, etc.); 

Aferir qualitativamente o impact0 da reengenharia em todas as vertentes da 

organizaqio. 

5.7.3 GESTAO DA MLTDAWA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A mudanga da estrutura organizational 6, powentura, a etapa mais problematica no 

contexto da reengenharia, pois as idiossincrasias dos membros de uma organiza~io conferem-lhe 

caracteristicas de subjectividade e de imprevisibilidade. Por conseguinte, esta etapa devera ser 

acompanhada com o mk imo  cuidado e devidamente orientada por especialistas em questdes de 

natureza psicossociologica. 

Esta fase integra como actividades de maior relevincia a aplicagio do plano de transigio 

e a monitorizagiio da mudanga. 

5.7.3.1 Aplicapio do plano de transipio 

0 periodo de tempo que medeia entre a introdugio do novo contexto operational 

(processos, tecnologia e organizaqio) e o terrnino do antigo paradigma de funcionamento 6 

usualmente denominado por "periodo de transigio". Durante este interval0 de tempo, 6 

indispensavel ter em considera~io que as actividades quotidianas, bem como as expectativas 

pessoais, sofrerio varias perturbagdes, contribuindo para o acrescimo do stress da organizagio. 

Consequentemente, o comportamento dos membros de uma organizaqio devera ser 

continuamente monitorado, com o intuit0 de desencadear acgdes que tentem debelar os principais 

focos de resistencia a mudanga, sem nunca descurar o tratamento de situagdes pessoais com 

sensibilidade (e confidencialidade). 

Uma vez preparado proactivamente o contexto da transi~io, inicia-se a execugiio do plano 

de transiqio, que agrega as ac~des, os prazos, os custos, a atribuigio de recursos, os pontos de 

Alexandre Femandes Pag. 1fi1143 



controlo e de coordenagio. Uma das primeiras actividades a desenvolver consiste na formagio e 

treino dos gestores e do restante staff envolvido no novo modelo organizacional. 

A mudanp da estrutura organizacional devera ser devidamente sintonizada com as 

transforma~des dos processos e da tecnologia, devendo ser particularmente enfatizada a 

velocidade com que as pessoas compreendem e assimilam as transformagdes que afectam o seu 

modus vivendi e a sua interamo com os outros membros da organizaqio. 

ApQ o periodo de transigio, a estrutura organizacional, a estrutura tecnologica, os 

procedimentos, os metodos de trabalho, as novas fungdes, os sistemas de avaliagio, de 

cornpensagio e de formagio, devem estar em funcionamento, completando o realinhamento 

organizacional. Convem realgar que o ajuste das pessoas ao novo ambiente de trabalho n io  6 

imediato (dependendo da natureza e intensidade do programa de reengenharia, aponta-se para 

um periodo de aproximadamente seis meses). Durante este espap temporal, toda a componente 

operacional e cultural devera ser alvo de um acompanhamento sistematico, com auscultagio 

directa das expectativas e apreensdes de todos os elementos envolvidos. Uma vez deconidos 

aproximadamente seis meses devera ser preparado um relatorio final do plano de transigio, com 

incidencia em factores objectivos como os indices de desempenho relativos a custos, prazos, 

qualidade dos produtos/se~igos, etc. Posteriormente, termina-se formalmente a fase de transigio 

organizacional, transitando a responsabilidade pelo desempenho e a autoridade da equipa de 

gestio de transi~io para as equipas de gestio quotidiana da organizago. 

Nesta etapa da metodologia presume-se que as melhorias drasticas em indicadores de 

desempenho relativos ao custo, qualidade e prazos, preconizadas pela reengenharia foram ja 

alcanpdas. Por conseguinte, 6 necessario manter os objectivos ja atingidos e assegurar que os 

novos processos, a nova organizagio e os seus membros n io  degeneram em termos dos 

indicadores de desempenho previamente definidos. Este designio exige uma gestio de processos 

activa, rigorosa e continua que devera abranger: 

Avalia~iio e acompanhamento do desempenho - Esta actividade implica uma 

atengio redobrada relativa a eventos excepcionais que perturbem o normal 

desempenho da organizaqio e a padrdes de deterioragio de desempenho cuja origem 

podera ser de natureza estrutural e que urge debelar; 

Avalia~iio e acompanhamento dos fluxos de bens/servi~os e de informa~iio - 
Baseado nos modelos de actividades e de informaqio 6 possivel aferir o 

comportamento dos fluxos relativamente ao planeado e verificar a necessidade de 

aplicar medidas correctivas; 

Avalia~iio e acompanhamento dos requisitos dos clientes - Em consonincia com 

os principios da reengenharia, uma organizago deve aferir sistematicamente quais as 
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necessidades e desejos dos seus actuais clientes, descortinar as suas principais 

tendencias e procurar oportunidades de atingir potenciais novos clientes; 

Avalia~iio e acompanhamento de conflitos entre fun~6es e processos - Uma 

grande maioria das contendas numa organizago radicam de conflitos entre unidades 

funcionais que interactuam com um mesmo processo e em jogos de poder que 

eventualmente possam existir. Cabera entio ao responsavel pelo processo 

acompanhar de perto estas situa@es que envolvem mais do que urna unidade 

funcional e tomar medidas susceptiveis de eliminar os conflitos sem prejuizo para a 

organizaqio no seu todo; 

Avalia~iio e acompanhamento dos anseios e apreens8es dos membros da 

organiza~iio - Ja foi muito mencionada a importincia de motivar, empenhar os 

membros de urna organizago, assim como a superago dos principais focos de 

resistencia a mudanp, pelo que a monitoriza@o dos estado das pessoas 6 urna 

condigo sine qua non para a manuten~io das conquistas da reengenharia; 

Ausculta~iio dos stackholders dos processos - E oportuno ouvir periodicamente os 

fornecedores, outras organizagBes com as quais existam parcerias (empresas de 

consultoria, entidades de investigago e desenvolvimento, universidades), 

administrago pQblica, etc. 

Estabelecer urna politica de forma~iio e desenvolvimento continuo - A obtengo 

de niveis superiores de desempenho s6 6 possivel com pessoas motivadas, com 

competencias e com experiencias multidisciplinares, pelo que a formago formal ou 

informal tem um papel relevante; 

Informa~Io regular - Uma gestio efectiva de processos necessita de um sistema de 

comunica@o eficaz que propicie estabelecer urna relago entre o estado dos 

processos, organizago e tecnologia e os niveis de desempenho actuais. 

5.7.4 MELHORIA C O N T ~ A  DOS PROCESSOS 

ApQ terem sido obtidas melhorias substanciais de desempenho com a iniciativa de 

reengenharia, 6 pertinente encetar um programa de melhoria continua de processos, de mod0 a 

antecipar eventuais problemas e procurar proactivamente solu@es antes de os seus efeitos se 

manifestarem. 0 s  programas de melhoria continua apresentam, usualmente, um horizonte 

temporal de longo prazo e t9m como objectivo principal o estabelecimento de urna cultura de 

excelencia e superior desempenho, com particular incidencia na antecipago e na satisfago das 

necessidades dos clientes. 

Um programa de melhoria continua devera ser caracterizado pelos seguintes aspectos: 

Lideran~a empenhada e comprometida na iniciativa; 
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Compromisso, envolvimento e participaqlo dos membros da organizaqlo. Estes 

deverio trabalhar em equipa, partilhar conhecimentos e experibncias, e estarem 

motivados para assumir riscos com o intuito de melhorar a organizaqio, os seus 

produtos e serviqos. 

Orientaqlo clara para os clientes. Num ambiente de melhoria continua esta 

explicitamente assumido que o proposito capital de uma organizaqio consiste na 

satisfaqio das necessidades e desejos dos clientes. No context0 da missio, os 

processos deverio ser optimizados para servir os clientes. 

Cultura de melhoria continua. A melhoria de desempenho devera ser uma palavra 

chave, alicerqada num conjunto de tecnicas de recolha e analise de desempenho em 

tempo real, de mod0 a ser possivel identificar e quantificar oportunidades de melhoria. 

0 s  trabalhadores deverio ser formados de mod0 a antecipar problemas e ter 

autonomia e responsabilidade que lhes possibilite agir positivamente sobre eles. 

Paralelamente, sistemas de avaliaflo e de compensaqio deverio ser alterados de 

mod0 a integrarem o trabalho desenvolvido em equipa com a componente individual. 

Programas de formaqlo e treino continuos, que visam atingir, no limite, o conceit0 

de learning organization. 

Criaqlo de relaq8es de parceria com os fornecedores. 

0 s  programas de melhoria continua deverio proporcionar uma inserqio continuada de 

energia nos processos de uma organizaqio, com o designio de melhorar o seu desempenho e 

satisfazer os interesses dos diversos stakeholders, com particular incidQncia nos clientes. Estes 

programas potenciam o desenvolvimento de uma cultura de excelbncia com repercuss6es 

positivas nos resultados. 
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Na Figura 13 representa-se, de uma forma esquematica, um resumo da metodologia 

proposta. 

Redesenho dos Processos Mudanqa Tecnologica 

-Andise dos Processes -Andise da Organizaq%o I I -Andise da Infra-estrutura 
Tecnologica 

-Analise de Melhorias -1dentificac50 dos Requisites 

1 I d e - ~ u d a n ~ a  I I -Identijica$io dos Requisitos 
-Redesenho dos Processos de Mudanqa Tecnologica - Plano de G e d o  de 

Plano de G e d o  de Mudanqa 
, 1 1 Mu2:L,fz,"" 1 1 Tmol,, 

Plano Economico e Funcional 
I I 
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6 A R E I ~ G I ~ A I U A N U M  CONWCJDNACIONAL 

6.1 A PERCEPC~O DA REENGENHAFUA NOS EUA 

A reengenharia 6 frequentemente considerada como uma tecnica de gestio com 

contornos que se adaptam preferencialmente a cultura norte-americana e cuja genese, 

desenvolvimento e aplicagio pratica assumiu maior protagonismo nos EUA. 

A publicagio, em Setembro de 1990 na Harvard Business Review, do artigo "Reenginering 

Work: Don't Automate Obliterate" de Michael Hammer, teve a virtude de despertar os gestores 

para um novo conceito, que foi posteriormente desenvolvido com a publica@io do livro 

"Reengineering The Corporation" de Michael Hammer e James Champy. Paralelamente, o numero 

de artigos e de livros publicados sobre a reengenharia nos EUA cresceu exponencialmente e o 

proprio termo foi-se transformando de um simples neologismo para um standard no lexico 

empresarial. 

Segundo estudos conduzidos separadamente por duas das maiores empresas americanas 

de consultoria em finais de 1994, e que apresentaram resultados similares, 75% a 80% das 

maiores empresas americanas ja tinham iniciado projectos de reengenharia. Ainda em finais de 

1994, a CSC Index desenvolveu um estudo intitulado "The State of Reengineering Report", 

baseado num questionario extensive respondido por aproximadamente 660 grandes empresas 

americanas, e que indicava que 69% das empresas ja tinham iniciado projectos de reengenharia e 

que metade das restantes estava a ponderar a sua aplicagio. 

Paralelamente, foram desenvolvidos outros estudos com o designio de aferir o impact0 da 

reengenharia no universo norte-americano e que proporcionaram ilafles analogas, tais como: 

A reengenharia tornou-se no conceito de gestio mais popular nos EUA nos liltimos tres 

anos; 

0 nlimero de obras e artigos versando a tematica da reengenharia supera a de 

qualquer outro conceito de gestio; 

Praticamente todas as grandes empresas iniciaram projectos de reengenharia (ou 

pseudo-reengenharia); 

A industria de consultoria canalizou inumeros recursos para a divulga@io, formago e 

aplicaMo da reengenharia, sendo talvez o seu segment0 de mercado mais lucrativo; 

0 volume de investimentos em consultoria, sistemas e tecnologias de informa@io 

decorrentes de iniciativas de reengenharia aumentou substancialmente; 

0 s  projectos de reengenharia s io  usualmente motivados por pressdes concorrenciais 

ou pela necessidade de satisfazer requisitos de clientes cada vez mais sofisticados, 
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denotando uma particular Qnfase em processos que interactuem directamente com os 

clientes; 

Apesar de existirem varios casos comprovados de sucesso, os estudos analisados no 

imbito deste trabalho, indiciam que entre 60% a 70% dos resultados de iniciativas de 

reengenharia n io  alcanpm os objectivos a que inicialmente se propuseram, com 

desvios normalmente superiores a 30%; 

A reengenharia 6 actualmente a iniciativa preferida pelos gestores norte-americanos 

como meio de alcanpr objectivos estrategicos; 

A reengenharia e considerada como um conceito de natureza funcional. 

Apesar de todos os estudos realizados permitirem aferir, na sua globalidade, o panorama 

de reengenharia nos EUA, 6 prudente salvaguardar algumas reservas quanto a legitimidade de se 

extrairem conclusdes de facto baseadas em resultados algo dubios. Assim, alguns destes estudos 

apresentam taxas de respostas baixas, podendo-se argumentar que quem respondeu aos 

inqueritos foram, na sua maioria, quem conhecia (ou julgava conhecer) o conceito e quem o esta 

ou pensa aplicar. 

Simultaneamente, existe alguma ambiguidade na interpretaMo que os gestores fazem do 

conceito de reengenharia, sendo comum utilizar a reengenharia como rotulo para iniciativas sem 

caracteristicas que legitimem a denomina~io, desvirtuando um pouco as conclusdes que se 

poderiam extrair dos referidos estudos. 

Contudo, a f o r p  destes argumentos n5o 6 suficientemente poderosa para n io  ser legitima 

a constataMo do grande impacto da reengenharia no context0 empresarial norte-americano, 

induzindo varios opinion-makers a atribuirem-lhe o epiteto de "conceito de gestio que marcou a 

decadan (Kleiner [I 9961, Rodrigues [1 9971). 
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6.2 A REENGENHARIA NO CONTEXT0 EUROPEU 

ApQ o mediatico impact0 da reengenharia nos EUA, a sua generalizagio ao contexto 

europeu tem-se desenvolvido a um ritmo comparativamente menor. Um sintoma desta situago 6 

a escassez de informagio fiavel sabre esta tematica, o que invalida a quantificago, ainda que 

aproximada, da adopgio da reengenharia por organizafles europeias, e impossibilita identificar 

variaveis importantes na analise destes projectos, para efeitos de avaliago estatistica. Por 

conseguinte, o panorama da reengenharia na Europa devera ser aferido mediante uma analise 

tendencialmente qualitativa, alicerpda em indicadores indirectos (artigos, case studies, inqueritos, 

tendgncias em outras areas, etc.). 

Contrastando com os EUA, a difusio europeia de um conceito como a reengenharia e 

substancialmente mais complexa, essencialmente motivada pela falta de uma linguagem e de um 

enquadramento das relafles industriais que sejam comuns a todos os paises europeus. 

Paralelamente, existe ainda uma clara divergencia de opinides associadas ao process0 de 

aculturago do conceito e do seu corpo doutrinal na Europa. Por um lado, ha quem defenda que o 

conceito 6 de aplicago universal e que as diferenqas que subsistem entre o tecido industrial 

europeu e o americano n io  d o  susceptiveis de impedir a aplicagio dos conceitos e tecnicas de 

reengenharia desenvolvidos nos EUA B realidade europeia. Por outro lado, ha quem se oponha a 

esta concep@o e reivindique que o conceito 6 um produto da cultura empresarial norte-americana, 

com caracteristicas que Ihe s io  peculiares, e que necessita de ser alterado de varias formas, de 

mod0 a incorporar factores culturais, politicos, economicos e sociais especificos de cada pais. De 

facto, na 6nsia de se atingirem os resultados prometidos, muitos exercicios de reengenharia 

efectuados fora dos Estados Unidos n io  tern satisfeito as expectativas. 

A consciencia de que existem inumeras opinibes contrastantes sobre esta tematica, levou 

a necessidade de se examinar com alguma minucia a situago actual da reengenharia (e de outras 

formas de restruturaqio) na Europa. Neste contexto, a Comissio Europeia lanqou um projecto 

denominado COBRA, acronimo de _Constraints and mportunities in Business ~estructuring and 

,jnalysis. Este projecto consistiu na analise do panorama actual da reengenharia na Europa, 

efectuado por mais de 20 consultores govemamentais de cinco paises da Uniio Europeia, 

complementada pela apreciagio de mais de 100 exemplos de projectos de reengenharia na 

Europa e pela analise minuciosa de 21 case studies. Como corolario, este projecto apresentou as 

seguintes conclusdes (ver relatdrio COBRA): 

A maior parte das iniciativas de reengenharia tendem a melhorar os processes e 

procuram oMer reduqbes de custo e de tempo no curto prazo, envolvendo redu@es 

consideraveis nos empregos existentes; 

Poucos projectos envolvem novas formas de trabalho e de aprender, e resultam no 

desenvolvimento de competencias e de capacidades estrategicas; 
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Em grande parte dos casos constata-se a n io  existencia de urna relagio explicita entre 

a visio estrategica e o projecto; 

E bastante frequente as empresas enveredarem pela reengenharia quando o seu 

estado ja n io  permite qualquer hipotese de viabilizagio; 

Existe urna diferenqa substancial entre os resultados obtidos e as expectativas 

formuladas. Neste estudo, apenas em 30% dos case studies analisados ao pormenor 

se verificaram redugbes de custo superiores a 15%; 

0 s  paises em que se denota um maior impact0 na aplicaeo da reengenharia sio, por 

ordem decrescente, a Inglaterra, a Alemanha e a Franga, apresentando cada qua1 as 

suas idiossincrasias, apesar dos esforgos das filiais norte-americanas de empresas de 

consultoria que procuram uniformizar a sua aplicagio. 

As conclusbes deste estudo denotam algumas preocupagbes para a Comissio Europeia, 

com implicages por vezes nefastas para a politica de emprego na Europa. Actualmente, n io  

existe ainda urna quantificaeo precisa relativamente aos efeitos de um process0 de mudanp da 

estrutura organizacional (quer se apelide de reengenharia, TQM, Downsizing, etc.) no emprego 

mas, face ao numero de mudanps evidenciadas nos ultimos tempos na Europa, e aos objectivos 

de redueo de custos patente nos processos de mudanp, parece ser plausivel depreender que os 

efeitos a nivel de emprego poderio ser perniciosos. No entanto, parece pouco legitimo atribuir o 

desemprego, quer de natureza estrutural quer conjuntural, a processos de restruturaeo, que 

muitas vezes s io  o efeito de causas dificilmente controlaveis e que se encontram intimamente 

associadas com a mudanp do paradigma macro-economico a que hoje se assiste. 

A um nivel micro-economico, constata-se que a redueo de pessoal nas organizag.6es 

europeias depende das motivagbes subjacentes a um projecto de mudanp (reengenharia no caso 

do presente trabalho). Se a intengio primordial consistir na competigio pelo prep, atraves da 

redugio de custo e no fomecimento do mesmo produto ou servigo, entio a ope0  passara de 

forrna quase inevitavel pela redueo de postos de trabalho. Se a inteneo primaria for a 

diferenciaMo, mediante o fornecimento de um produtolservigo de qualidade superior, entio 

pessoas que foram libertas das suas tarefas tradicionais poderio ser aproveitadas para outras 

actividades que criem valor para os clientes ou que se destinem a aproveitar novas oportunidades 

de negocio. 

As diferentes motivages derivam da pressio a que urna organizaeo esta sujeita para 

reduzir os seus custos (ou orpmento). Se a pressio for intensa, urna organizagio podera sentir-se 

compelida a sacrificar urna vantagem de longo prazo, de mod0 a usufruir, no curto prazo de 

redugbes no seus custos. Se a reengenharia proporcionar a diferenciagio positiva de urna 

organizagio e melhorar o seu posicionamento competitivo, entio urna das consequgncias de 

longo prazo podera ser o aumento de empregos em determinadas areas. 
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As dificuldades intrinsecas a aplicagio da reengenharia s io  reforpdas quando se 

justapdem problemas de natureza especificamente europeia, tais como os direitos sociais 

adquiridos, o nacionalismo residual e a cultura empresarial. No primeiro caso, constata-se que os 

paises membros da UniHo Europeia apresentam uma taxa de desemprego media superior a lo%, 

o que coadjuvada pela importante pressgo dos sindicatos na tomada de decido (especialmente na 

Alemanha e Holanda) com posigdes "conservadorasn relativas ao emprego e pelos indicios claros 

de interferencias governamentais no mercado para salvaguardar falencias de grandes empresas, 

suscita dificuldades acrescidas na implantagio da reengenharia. 

0 nacionalismo residual impede a centralizagio (tal como existe nos EUA), sendo mesmo 

considerado prudente ter alguns gestores em cada pais, de mod0 a estar devidamente inserido no 

quadro legislativo e legal de cada um, bem como ter contactos preferenciais com politicos locais. 

Este aspecto apresenta sinais evidentes quando existem mudangas (transferencias ou 

encerramentos) de grandes fabricas (Renault em Portugal, transferencia da fabrica da Hoover de 

Difen para Glasgow, etc.), ou quando se trata de canalizar investimentos para um determinado 

pais Europeu. 

De facto, a cultura organizacional europeia (se 6 que existe ...) 6 bastante diferente da 

norte-americana, nomeadamente na forma de gerir, na educagio, no treino, na concepgio do 

emprego, etc. Seria um err0 adoptar a reengenharia na sua acepgio original (tipicamente 

americana), descurando par6metros sociais, economicos, politicos e culturais que divergem para 

cada pais da Uniio Europeia. 

Em suma, a implantagio da reengenharia apresenta dificuldades acrescidas na Europa, o 

que tem motivado algumas reservas dos gestores e politicos europeus. No entanto, ha quem 

defenda que superadas as idiossincrasias dos varios paises europeus, "a reengenharia quando 

inspirada numa visio para o futuro, usada nas circunstincias adequadas e aplicada com um 

pouco mais de reflexio, imaginagio e empenho, podera ser a ferramenta que faltava para 

efectuar uma transformagio empresarial inovadora e bem sucedida" (Rodrigues [ I  995D. 
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6.3 A REALIDAIDE NACIONAL 

A realidade da aplicago da reengenharia no tecido empresarial portugues 6 dificil de 

aferir, pois n io  existem elementos quantitativos suficientes para se retirarem ilag6es com alguma 

fiabilidade. Por conseguinte, a analise aqui efectuada sera de natureza tendencialmente qualitativa 

e baseada num estudo de Delloite & Touche [1995], complementado por um conjunto de 

entrevistas a diversos intervenientes em projectos de reengenharia desenvolvidos em Portugal 

(Ver Anexo I). 

6.3.1 ~IQ&RITO AS 500 MAIORES EMPRESAS NACIONAIS 

0 inquerito efectuado pela Delloite & Touche sobre a reengenharia no tecido empresarial 

portugues n io  devera ser interpretado como um levantamento exaustivo, mas antes como uma 

panorimica global do context0 nacional da reengenharia, e que devera ser acrescido de um 

sentido critico e sensibilidade sobre os elementos quantitativos mencionados. 

A principal objecgo aos resultados obtidos consiste na taxa de resposta de 10% num 

universo das 500 maiores empresas listadas pela revista EXAME (segundo a respectiva ficha 

tecnica), o que relan~a algumas dlividas sobre a fiabilidade dos resultados. Paralelamente, e ainda 

plausivel argumentar que podem ter respondido ao inquerito os que ja conheciam o conceito (no 

entanto, qualquer estudo deste tipo que implique a devolu~io de respostas come esse risco, sendo 

talvez uma condicionante e n5o um erro). 

Apesar das obices previamente mencionados, 6 pertinente mencionar algumas ideias 

chave extraidas do inquerito, ressalvando a necessidade de ter sentido critico relativamente aos 

numeros evidenciados, pois sera talvez o linico levantamento existente ate a data em Portugal. 

Revela-se ainda oportuno sublinhar que este inquerito foi tambem submetido as 500 maiores 

empresas norte-americanas, apresentando taxas de resposta similares, o que possibilita a 

cornparago de resultados. De seguida s5o mencionadas as principais ideias deste inquerito, 

evidenciando-se entre parentesis os valores obtidos nos EUA: 

Conhecimento do conceito - 84% dos que responderam ao questionario definiram a 

reengenharia como uma restrutura~io dos principais processes da empresa, sendo 

relevante o facto de nHo se ter associado o conceito as melhorias de desempenho de 

areas funcionais; 

Aplica~Io pratica - Cerca de 43% dos inquiridos ja implementaram programas de 

reengenharia e 55% t9m programas em curso tendo, em 1994, sido iniciados 2,4 (3,2) 

projectos por empresa; 

Utiliza~Io futura - Aproximadamente 62% (88%) das empresas tencionavam iniciar 

novos projectos de reengenharia; 
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Motivos - As principais razdes para as empresas enveredarem pela reengenharia 

consistiram nos custos demasiado elevados, na perda de competitividade e na 

diminui~ho dos lucros; 

Processos seleccionados - Apenas 20% dos inquiridos referiram que pretendiam 

abarcar toda a organizaMo na iniciativa da reengenharia, preferindo enfatizar os 

processos de natureza operacional, como as vendas, marketing e produ~io, relegando 

os processos financeiros e de suporte para a categoria de n io  prioritarios. As 

preferencias das empresas norte-americanas contrastam com a realidade portuguesa, 

pois os processos financeiros, de gestio de encomendas e de servi~o ao cliente s io  os 

alvos maioritarios das iniciativas de reengenharia; 

Resultados - 68% (68%) das empresas portuguesas declararam-se satisfeitos com os 

resultados e apenas 8% (5%) manifestaram a sua insatisfa~io. Existe no entanto uma 

disparidade entre os beneficios esperados e os reais, pois enquanto as expectativas 

foram ultrapassadas quanto ao aumento das receitas e da qualidade, verificou-se que a 

redu~ho de custos e a melhoria do servi~o n io  correspondem as expectativas iniciais; 

Dificuldades - 0 s  principais entraves a plena consecuMo dos objectivos da 

reengenharia, segundo os inquiridos, sho a resistencia a mudanp, as expectativas 

irrealistas e a limitaqiio dos sistemas informaticos, o que coincide com a opiniiio dos 

gestores americanos que responderam ao mesmo inquerito; 

ImpoWncia estraggica - Entre as empresas que responderam ao inquerito existe a 

percepMo de uma grande importincia estrategica da reengenharia como factor de 

competitividade (numa escala de 1 a 5 foi atribuida um pontuaMo media de 4,65); 

Const i tu i~Io das equipas - Aproximadamente 56% dos projectos foram 

desenvolvidos por equipas mistas de consultores extemos e intervenientes intemos, 

36% recorrem apenas a quadros intemos e 8% utilizaram recursos externos 

exclusivamente. 

De acordo com este estudo, uma parte dos gestores portugueses encontram-se 

familiarizados com o conceit0 e dispostos a aplica-lo, como meio para reduzir custos e melhorar o 

seu posicionamento cornpetitivo. 0 s  resultados obtidos t6m satisfeito os gestores nacionais que 

aplicaram a reengenharia, apesar das dificuldades sentidas com a resistencia a mudan~a e com a 

escolha de processos de caracter operacional, mas contando frequentemente com o auxilio de 

consultores externos no desenvolvimento destas iniciativas. 

6.3.2 OPINI~ES (ENTREVISTAS COM INTERVENIENTES EM PROCESSOS DE 

0 levantamento anteriomente descrito apresenta algumas limita~des, se bem que se Ihe 

reconhe~am virtudes na def in i~ io de um quadro global da situaMo de reengenharia em Portugal. 
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Tais limitaqbes poderio ser superadas atraves do contacto com intewenientes na aplicaqio da 

reengenharia em Portugal. Neste contexto, foi delineado um inquerito base (ver Anexo I) com o 

intuit0 de orientar um conjunto de entrevistas a elementos que interagiram com processos de 

reengenharia, e que adoptaram posturas diferentes no seio destes projectos. Assim, com a 

perspectiva de auscultar visbes, motivaNes e prhticas distintas, muitas vezes complementares, da 

reengenharia, optou-se por inquirir elementos de: 

empresas de consultoria; 

empresas que desenvolveram intemamente projectos de reengenharia; 

empresas de tecnologias de informaqio; 

instituiqbes universitarias elou de utilidade publica. 

Uma vez aferidas as diferentes perspectivas que se poderio apresentar a um 

inteweniente num projecto de reengenharia num contexto portugubs, complementado com o 

levantamento previamente apresentado, sera possivel ter uma opiniio mais clara e fiavel sobre a 

realidade da reengenharia em Portugal. 

6.3.2.1 Empresas de consultoria 

0 primeiro contacto com a reengenharia teve a sua origem em iniciativas e em diversas 

publicaqbes da empresa mie, que posteriormente informou e formou elementos das subsidiarias 

nacionais. A reengenharia 6 considerada como uma sintese de varias tecnicas de gestio, sem 

elementos particularmente inovadores, masque foi object0 de um forte projeqio mediatica que a 

catapultou para as luzes da ribalta. Consequentemente, praticamente toda as empresas clientes 

tbm uma nogo  do conceit0 de reengenharia, bem como de outras iniciativas de melhoria com 

caracteristicas e contextos de aplicago distintos, sendo usualmente a empresa de consultoria que 

propbe o tipo e a natureza do projecto a desenvolver, em consonincia com os objectivos definidos 

e o estado actual da organizago. 

Qualquer iniciativa de melhoria requer um posicionamento estrategico que indique a sua 

necessidade, bem como uma lideranqa forte e seriamente comprometida, sendo ainda oportuno 

conferir urgbncia ao inicio do projecto. 0 s  objectivos, quer sejam de natureza tecnica ou 

financeira, deverio ser alcanpdos num horizonte temporal inferior a dois anos e poderio ser 

negativamente influenciados por entraves problematicos como a fraca lideranp e a resistbncia a 

mudanp. 

As empresas de consultoria sublinham que actualmente ja existe know-how e experibncia 

suficientes neste dominio para gerir as mudanps a nivel de processos, tecnologia, organizagiio, 

sistemas de gestio e cultura organizacional (se bem que estes dois ultimos apresentam um certo 

desfasamento temporal). A reengenharia de negocio foi aplicada num numero restrito de 

empresas, recorrendo-se preferencialmente a reengenharia de processos, o que compromete a 

@on a obtenqio de resultados expressivos na iniciativa de melhoria. 
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Foi ainda realgado que as empresas que enveredaram pela reengenharia em Portugal 

obtiveram resultados promissores, n io  existindo uma resistencia a mudanp t i o  forte como consta 

nos manuais, devido ao esforgo de comunicagio, formaflo e treino e a lideranga fortemente 

comprometida. Consideram ainda a reengenharia como um nicho de mercado em Portugal, sem a 

express60 que apresenta nos EUA, e com um abrandamento progressivo da sua popularidade. 

Paralelamente, realgaram que muitas empresas recorrem ao rotulo de reengenharia para 

denominarem um qualquer outro tip0 de iniciativa, muitas vezes sem formagio nem experiencia 

para tal proposito, o que muito contribui para denegrir a sua imagem (quer a nivel de resultados, 

quer a nivel de filosofia de gestio). 

6.3.2.2 Empresas que desenvolveram in ternamente projectos de reengenharia 

A reengenharia foi introduzida atraves de iniciativas da empresa mie, inicialmente 

aplicada aos sistemas informaticos e com posterior alastramento ao planeamento estrategico, a 

produgio e aos processos administrativos. E encarada como uma sintese de varias tecnicas, mas 

apresentando tambem elementos inovadores tais como o modelo de processos da empresa e o 

posicionamento estrategico criado pelo programa de reengenharia. 

A reengenharia foi aplicada com o proposito de enfrentar problemas competitivos, 

nomeadamente a diminuiflo de custos, apresentando como factores criticos de sucesso o 

planeamento estrategico e o compromisso da lideranp. 0 s  resultados obtidos foram satisfatorios 

(uma das empresas apresentou aumentos de produtividade de 30% e diminuiflo de custos de 

produflo na ordem dos 20% em dois anos, outra passou de um volume de facturaflo de 19,6 

milhdes de contos em 1993 para 36,3 milhdes em 1995), existindo uma correlagio entre os 

resultados tecnicos e de negocio. 

Segundo a opiniio dos intewenientes destas empresas, a reengenharia de negocio 6 

conseguida atraves de varias reengenharias de processo. A integraflo das mudangas a nivel de 

processos, organizaflo, tecnologia e cultura foi faseada temporalmente (dois anos), de mod0 a 

evitar falhas na produgio normal e uma excessiva resistencia a mudanp. Tal resistencia n io  

atingiu patamares elevados, salvo em algumas situafles de clara desadaptagio ao novo context0 

e que se traduziram em despedimentos. Segundo a opiniio dos entrevistados, o imperativo de 

melhorar eliminou a motivagio para resistir (se bem que persistam focos de resistencia n io  

assumidos entre aqueles que perderam poder). 

A escolha do lider recaiu sobre o director geral (administrador), que foi normalmente 

sujeito a formagio sobre o conceit0 e caracteristicas da reengenharia, apresentando ainda uma 

experiencia significativa em outros projectos de restruturaflo. A selecqiio dos elementos das 

equipas de reengenharia (usualmente formadas por consultores externos e intewenientes internos) 

foi directamente efectuada pelo lider, segundo criterios n io  muito bem definidos. 

Constata-se ainda o sentimento de que muitas iniciativas denominadas de reengenharia 

n io  perfilham das caracteristicas essenciais para legitimarem semelhante denominaflo, existindo 
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ainda acordo de opini6es relativas ao menor sucesso da reengenharia em Portugal, quando 

comparado com os EUA, e ao abrandamento da sua popularidade. 

6.3.2.3 Empresas de tecnologias de in formagio 

0 contact0 com a reengenharia teve origem em informaq6es provenientes das sedes, 

nomeadamente sobre a forma de case studies, pacotes de somare, manuais, etc. A reengenharia 

6 assumida como urna sintese de varias tecnicas conhecidas, acrescida de alguns pormenores 

inovadores, sendo o seu sucesso justificado pela ampla projecqio mediatica fomentada pela 

industria de consultoria. 

Este tipo de empresas dedica-se a componente tecnologica do projecto, bem como a 

analise, simulaqio e redesenho de process0 atraves de somare especifico, estando os seus 

membros normalmente integrados em equipas de trabalho mistas. A sua actividade desenvolve-se 

apos a quantificaqio clara dos objectivos tecnicos a atingir, n i o  sendo exequivel esperar obter 

melhorias substanciais num horizonte temporal inferior a um ano. 

No que respeita as mudanps, os programas de reengenharia que foram desenvolvidos 

n i o  assumiram grande radicalidade nem urna elevada dimensio, pelo que n i o  existe actualmente 

urna fronteira bem delimitada que possibilite discernir urna iniciativa de reengenharia de outra com 

propriedades distintas. A moda nas tecnicas de gestio levou a generalizago da denominago 

"reengenharia", muitas vezes sem as caracteristicas que Ihe s i o  exigiveis. 

A resistencia a mudanqa 6, por ventura, o principal condicionalismo que afecta o 

desenvolvimento da reengenharia, que podera ser minimizado com a integraqio de elementos 

resistentes em equipas mistas. Paralelamente, apos a aplicago da reengenharia existe alguma 

dificuldade na utilizago dos processes redesenhados, com particular Qnfase no sector publico. 

A componente tecnologica de um projecto de reengenharia abarca a aquisigo de 

hardware e somare (por vezes o desenvolvimento intemo de aplicaq6es). a sua configuraflo e a 

forma@o dos destinatarios dos equipamentos, com prazos de execugo superiores a seis meses. 

Em Portugal a reengenharia 6 um pequeno nicho de mercado, que n i o  atinge niveis de 

popularidade analogos aos EUA, e que apresenta indicios de abrandamento na sua popularidade. 

6.3.2.4 Znstituig6es universitcirias / Znstituig6es de utilidade p i  blica 

A reengenharia foi aparecendo em Portugal atraves de varias obras e artigos, sendo 

encarada como urna importago de ideias americanas, aproveitando a mistica que a rodeava, n i o  

sendo mais do que urna sintese de varias tecnicas de gestio, sobreavaliada pela industria de 

consultoria e pelas empresas de tecnologia de informago. 

0 sucesso inicial da reengenharia nos EUA deveu-se a convergQncia de urna sene de 

factores, tais como a recessio econornica, as promessas de grandes e rapidas melhorias, e 

estonteante evolugo tecnologica, a campanha das empresas de consultoria, etc. A reengenharia 
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no contexto portugues e europeu n io  teve um impact0 similar, quer a nivel de resultados, quer a 

nivel do project0 em si (as alterag8es raramente s io  de grande envergadura), pois 

condicionalismos como o caracter radical da mudanp, os direitos sociais, a questio dos 

despedimentos, o conservadorismo da gestio e a cultura empresarial europeia formaram 

anticorpos que refrearam a sua expansio. 

Em Portugal, as empresas recorrem a reengenharia como forma de melhorar a sua 

posiflo competitiva, necessitando para isso do empenho total da gestio de top0 e de disseminar 

um sentimento de urgencia por toda a organizagio. 0 s  resultados atingidos s io normalmente de 

natureza tecnica, pois s io  raros os exemplos de iniciativas de grande dimensio (reengenharia de 

negocio). A resistencia a mudanga e o entrave de resolugio mais complexa, devendo-se recorrer 

a mecanismos como a comunicagio exaustiva, a cornpensagio de ac@es positivas, a lideranga 

forte e comprometida, etc., para a sua gestio eficaz e eficiente. Actualmente, a integragio dos 

fomecedores e dos clientes numa cadeia de valor alargado e com espirito de parceria 6 um must 

que devera ser interiorizado pelas organizag8es. 

A popularidade da reengenharia esta a esgotar-se e a ser progressivamente substituida 

por urna vaga menos efemera, mais duradoura, e que se presume com maior valor acrescentado 

para as organizag8es, associada aos processos sistematicos de aprendizagem e de disseminagio 

de con heci mento (learning organization). 

Em suma, o contact0 com intervenientes na aplicagio da reengenharia em Portugal 

permitiu extrair algumas ilag8es que d o  praticamente comuns a todos os elementos 

entrevistados: 

Utilizagio abusiva do rotulo da reengenharia para denominar inumeros programas que 

n io  detem as caracteristicas para ostentar tal designagio; 

A reenger~haria 6 normalmente conotada com o redesenho de processos sem a 

dimensio e a intensidade radical que advem da acepgio original do termo. 

Consequentemente, as repercuss8es a nivel de resultados n io  s io  muito substanciais; 

A reengenharia 6 urna sintese inteligente de varias tecnicas de gestio, 

preferencialmente adaptada ao contexto norte-americano e que beneficiou de urna 

grande campanha promotional da industria de consultoria e de tecnologias de 

informaflo; 

A reengenharia, assumida como urna mudanga profunda e radical, so devera ser 

utilizada em situag8es que coloquem em causa a propria sobrevivencia da 

organizagio, pois a dimensio das altera@es provocara abalos e conflitos de dificil 

resolugio; 

Constata-se ainda urna diminuigio da popularidade no conceit0 de reengenharia, sendo 

previsivel que seja substituido por urna outra tecnica sucedinea. 
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Nos ultimos tempos, o context0 empresarial sofreu uma profunda alteraqio (ha mesmo 

quem parafraseie subtilmente o termo caos ...) induzido pela conjunMo de forqas como a 

globalizaqio das economias, as novas tendQncias socio-politicas, a estonteante evoluqio 

tecnologica e a crescente sofisticaqio dos clientes. A mudanp do paradigma concorrencial 

desactualizou as bases em que legitimamente se alicerpvam as organizaqbes (principios de 

Adam Smith, Henry Ford, Alfred Sloan, etc.) conferindo visibilidade a ineficiencias n io  detectadas 

ate a altura. 0 imperativo de transfigurar o modelo de Adam Smith para um paradigma sintonizado 

com as necessidades organizacionais do momento, propiciou o aparecimento de uma vasta 

panoplia de iniciativas (.llT, TQM, TBC, Downsizing, etc.) teoricamente susceptiveis de debelar 

toda e qualquer mazela organizacional, de entre as quais sobressaiu a reengenharia como a nova 

coqueluche dos profissionais da gestio. A grande mediatizaMo do conceito e as promessas de se 

alcanqar rapida e eficazmente o nirvana prometido desencadearam a proliferago abusiva de 

projectos de pseudo-reengenharia que se afastaram do seu corpo doutrinal, redundando numa 

vaga de fracassos e aumentando o cepticismo relativo as suas virtualidades. Por conseguinte, 

revela-se pertinente aferir as caracteristicas dos varios programas de melhoria e recorrer a sua 

aplicago consoante os objectivos e restriqbes existentes, evitando cair na tentaqio de utilizar o 

rotulo da reengenharia como sinonimo (por vezes eufemismo) de iniciativas com caracteristicas 

muito dispares. 

0 conceito original de reengenharia, cuja genese formal e atribuida a Michael Hammer e 

James Champy, sofreu desenvolvimentos substanciais nos liltimos anos e, mediante a 

contribuiqio de investigadores (academicos ou nio) e de profissionais responsaveis pela sua 

pragmatizaqio, foi possivel sintetizar varias ideias num corpo doutrinal. Assim, a reengenharia 

consiste numa pondera~iio fundamental da organiza~iio, no redesenho rapido e radical dos 

processos estrat6gicos de valor acrescentado, bem como de toda a infraestrutura 

circundante, com o proposito de se obterem melhorias drasticas em indicadores de 

desempenho de processo e, em ultima instfincia, de negocio. 

0 conceito original de Michael Hammer e James Champy suscitou inflamadas contendas 

e potenciou a genese de duas categorias principais de iniciativas de reengenharia. A primeira e a 

mais banal 6 a reengenharia de processo, cuja gnfase consiste na identificaMo de um ou mais 

processos relevantes para a organizaMo, na sua analise e no posterior redesenho radical e 

execuqio. Esta aproximaqio apresenta como objeqbes a dificuldade de gerir os compromissos 

entre os processos redesenhados e outras areas da organizaq30 que se mantiveram inalteradas 

(sistemas de avaliaqio de desempenho, cornpensago, estrutura, cargos, etc.), culminando em 

melhorias n io  substanciais para a organizaqio no seu todo, sendo ainda susceptive1 de frustar 

expectativas e de comprometer futuros programas de melhoria radical. 
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A segunda categoria, sobre a qua1 se centra o presente trabalho e a que apresenta um 

maior indice de dificuldade de aplicaeo, 6 a denominada reengenharia de negocio. Este genero 

de iniciativa envolve a reavaliaMo estrategica e redesenho de toda a organizaMo, segundo um 

perspectiva do top0 para a base (top-down). 

0 modelo apresentado neste trabalho apresenta alterafles tanto numa perspectiva 

operacional como estrategica, ainda que muitas vezes seja dificil destrin~ar a fronteira que as 

delimita. Contudo, esta metamorfose n io  se desenvolve caoticamente, apresentando antes um 

padrio evolutivo e sequencial que se inicia com a alteraMo no mod0 de encarar e executar o 

trabalho e se propaga para a estrutura organizacional e tecnologica, os sistemas de gestio 

(avaliaMo de desempenho, compensaMo, forma@o, etc.), a cultura organizacional e as 

competQncias susceptiveis de proporcionarem vantagens competitivas de longo prazo (o objectivo 

final que todas organizafles anseiam alcanpr). 

A vasta dimensio das mudanps preconizadas pela reengenharia de negocio induzem, no 

limite, a transforma@o da organizaeo. Neste contexto, 6 indispensavel que se consolidem, de 

urna forma sistemica e sinergetica, as opticas de desenvolvimento estrategico e de optimiza@o 

operacional. Prop6e-se assim urna abordagem abrangente da tematica da reengenharia, 

devidamente enquadrada num process0 de mudan~a tendente a transformar urna organizaMo 

(processos, sistemas, estruturas, cultura). 

Tal como a estrategia tenta optimizar a resposta da organizaeo a mudanp, a 

reengenharia instiga a compreensio das necessidades e desejos dos mercados (integrando 

clientes e n io  clientes), e a consequente estruturaMo operacional de mod0 a consubstanciar a 

estrategia. E assim necessario prospectivar um plano de mudanq que incorpore estes conceitos, 

e que devera apresentar como alicerces essenciais, a clarifica~io e comunica$io da estrategia, a 

aprendizagem organizacional, o redesenho dos processos estrategicos, a redefiniMo das infra- 

estruturas de apoio aos processos, a elaboraMo de um plano de gestio de mudanp, (que integre 

a gestio da resistencia a mudanp com a motivaMo e o empenho dos trabalhadores na iniciativa 

de reengenharia). 

Apesar da dificuldade na aplicago um conceit0 t i o  radical como a reengenharia de 

negocio, existe urna forte conviqio de que a elevada taxa de fracassos historicos se deve a n io  

acepMo da reengenharia em todas as suas dimensdes. A reengenharia foi assumida como um 

programa de cariz iminentemente tactico, sendo considerada mais urna ilha num vasto 

aquipelago de iniciativas de melhoria, que inclui a gestio da qualidade total, a restruturagiio do 

portfolio de negocios, o outsourcing, o benchmarking, etc. Conotada como um entre muitos 

programas segregados e por vezes contraditorios, a reengenharia n io  consegue, inevitavelmente, 

proporcionar resultados substantives a nivel de urna organizaeo. Para tal, tera de apresentar urna 

dimendo estrategica e ser suportada pelas mais altas instincias da organiza@o. 
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A reengenharia suscitou o aparecimento de urna legiio de acCIrrimos defensores que 

advogavam a sua superioridade na obtenqio de melhorias drasticas nos resultados, condigio sine 

qua non para a sobrevivencia no paradigma actual, que n io  pactua com ineficiencias estruturais. 

Esta tese, subscrita por Michael Hammer e James Champy, suscitou o aparecimento de urna 

antitese que reduzia a reengenharia a urna mera tecnica de gestio sem qualquer valor 

acrescentado, alicerpda em conceitos ja conhecidos e praticados, e que beneficiou de urna 

campanha mediatica sem precedentes cujo verdadeiro leifmotiv se deve a explicita alianp entre 

as industrias de consultoria e de tecnologias de informaqio, na insia de conquistarem novos 

mercados e expandirem os seus negocios. A alternincia de movimentos de sentido inverso (tese- 

antitese) possibilitou elaborar urna sintese sobre o movimento da reengenharia e que se alicerqa 

na analise, na reflexio e nas experiencias mencionadas nesta dissertagio. 

A genese da reengenharia nos inicios dos anos noventa provocou um forte impact0 no 

universo da gestio, com maiores repercussdes no campo editorial, mas com reflexos n io  

negligenciaveis na sua aplicaqio pratica (especialmente nos EUA). 0 sucesso inicial da 

reengenharia foi devido a convergencia de urna sene de factores, tais como a recessio 

econornica, as promessas de grandes e rapidas melhorias, a estonteante evolu@o tecnologica, a 

crescente sofisticagio dos clientes e, porventura o verdadeiro germen da sua popularidade, a forte 

campanha da industria de consultoria e de tecnologias de informagio. 

0 conceit0 de reengenharia aparenta ser um caso classico de diferenciagio de produtos 

da industria de consultoria que evangelizou inumeros gestores (principalmente norte-americanos) 

tentados por urna metafora que integra os principais topicos de gestio da actualidade, com 

fundamentos suficientemente conhecidos e praticados, e que promete alcanpr o nirvana 

prometido. 0 que a reengenharia realmente apresenta em termos de inovagio 6 o facto das varias 

ideias que constituem o seu corpo doutrinal serem inteligentemente agrupadas numa nova sintese, 

possibilitando equaciona-las de urna forma integrada e sistemica. Paralelamente, o grande 

irnpacto mediatico que encontrou entre gestores propiciou, porventura, as energias necessarias 

para um esforqo de real mudanqa nunca antes conseguido. 

0 caracter radical da reengenharia pressupde a disponibilidade para comepr tudo de 

novo e encetar urna cascata de alterafles de grande extensio, abarcando toda a organizaqio, 

susceptive1 de transformar os valores essenciais do comportamento organizacional. No entanto, 

esta pretensio apresenta contornos de alguma retorica, em particular no que respeita a dificuldade 

da sua transiqio para um plano pratico, que poderia redundar numa politica de cheque em branco. 

A dimensio das mudanqas preconizadas pelos defensores da reengenharia 6 de tal ordem e exige 

tantos compromissos, que raramente 6 possivel ser colocada em pratica sem provocar graves 

anomalias no funcionamento normal de urna organizaqio e incertezas no seu subconsciente. Por 

conseguinte, so sera oportuno encetar um programa de reengenharia de negocio em organizaqiies 

que clara e objectivamente denotem ineficiencias graves no seu posicionamento competitivo, e 
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cuja linica soluflo tera de consistir em melhorar drasticamente o seu desempenho, sob pena de 

comprometer inapelavelmente a sua existencia. A reengenharia, enquanto programa de melhoria 

radical utilizado em condi~bes de sobrevivQncia de uma organizaMo, requer um posicionamento 

estrategico previo bem como a supera~io de um conjunto de factores criticos conducentes ao 

(in)sucesso, de onde sobressai o imperativo de uma lideranp forte e seriamente comprometida e 

a capacidade de gerir a intensa resistencia a mudan~a. 

0 tempo de euforia editorial esta a esgotar-se, assistindo-se actualmente a ressaca dos 

resultados que se quedaram muito aquem das expectativas, mesmo considerando a circunstincia 

de o rotulo da reengenharia ser abusivamente utilizado como sinonimo (por vezes eufemismo) de 

inlimeras iniciativas de melhoria que n io  relinem condi~6es para ostentar semelhante designa~io. 

Estudos desenvolvidos nos EUA indiciam que entre 60% a 70% dos resultados de programas de 

reengenharia n io  atingem os objectivos a que se propuseram, com desvios normalmente 

supenores a 30%. 0 s  casos estudados de organiza~6es que comprovadamente beneficiaram de 

melhorias substanciais no seu desempenho, evidenciam que so em casos esporadicos se alteram 

simultaneamente os processes, a infra-estrutura organizacional e tecnologica e os sistemas de 

gestio, optando-se por fasear temporalmente as mudan~as e comprometendo o caracter radical 

que se pretenderia incutir com a reengenharia. Simultaneamente, s io  poucos os casos em que as 

alterafles abarcam toda a organiza~io e atirrgem os seus valores mais elementares. A 

reengenharia 6 um processo que pode contribuir positivamente para uma transformaMo 

organizacional, mas n io  deve ser confundida com a propria transformaMo que tera de ser algo 

mais profundo e abrangente, alterando a propria cultura organizacional, e com um horizonte 

temporal bastante mais lato. 

Na Europa, os direitos sociais adquiridos, o espectro de altas taxas de desemprego, o 

nacionalismo residual e a cultura empresarial local s io  obices suplementares que se justap6em as 

dificuldades intrinsecas da aplica@o da reengenharia e que justificam a sua menor popularidade. 

0 processo de aculturaMo do conceito na Europa descaracterizou um pouco o conceito original 

americano, devido a necessidade de incorporar factores culturais, politicos, sociais e economicos 

especificos de cada pais, por forma a tentar ultrapassar as suas idiossincrasias. 

Em Portugal, os contornos basicos da filosofia da reengenharia, em geral, s io  do 

conhecimento dos gestores, mas a sua aplicaMo 6 muito diminuta, sendo as iniciativas de 

reengenharia consideradas como um pequeno nicho no mercado pelas empresas de consultoria. 

Denotam-se ainda indicios de utilizaMo abusiva do rotulo de reengenharia em outros programas 

de melhoria, n io  sendo conhecidos muitos casos de uma verdadeira reengenharia de negocio. 

A popularidade da reengenharia da claros sinais de abrandamento, assistindo-se a sua 

progressiva integraMo no movimento da qualidade, posicionando-se como um tip0 de iniciativas 

que enfatiza as actividades de melhoria em grande escala. Paralelamente, constata-se o 

aparecimento de uma vaga, que se presume mais duradoura e menos efemera, e que se encontra 

conotada com a denominada learning organization. Subsiste hoje a crenGa de que existe um filio 
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por explorar nas organiza~ces e que esta associado aos conhecimentos n i o  aproveitados dos 

seus membros. Este potencial que existe e 6 desperdi~ado, devera ser extraido atraves de 

processes sistematicos de aprendizagem e de dissemina@o de conhecimento, recorrendo as 

novas tecnologias multimedia e a competQncias proprias que tQm necessariamente de ser 

desenvolvidas. 
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Um dos principais entraves a consecuqiio do presente trabalho consistiu na 

impossibilidade de aceder a informa~iio quantitativa fiavel que possibilitasse caracterizar de mod0 

objectivo o panorama da reengenharia em Portugal. A supera~io deste entrave teria de passar por 

um inquerito adequado, a submeter a uma amostra de organizaNes suficientemente alargada e 

representativa, o que acarretaria custos significativos e prazos dilatados que n i o  se coadunam 

com os recursos disponiveis para esta disserta~io. Por conseguinte, optou-se por uma analise 

qualitativa, recorrendo a diversas entrevistas corn varios inte~enientes em iniciativas de 

reengenharia (ou pseudo reengenharia), opinion makers na area da gestiio, publica~ties 

academicas e sectoriais e outras fontes de inforrna~io. 

No caso particular das entrevistas efectuadas a elementos que interagiram corn processos 

de reengenharia, foi desenvolvido um inquerito orientador que incidiu sobre os principais pontos 

desta tematica. Paralelamente, optou-se por entrevistar elementos que adoptaram posturas 

diferentes no seio destes projectos e que, por conseguinte, apresentaram visdes, motiva~des e 

praticas distintas. As entrevistas recairam sobre cinco elementos provenientes de: 

empresas de consultoria; 

empresas que desenvolveram internamente projectos de reengenharia; 

empresas de tecnologias de inforrna~io; 

institui~des universitarias elou de utilidade p~iblica. 

Apos efectuadas as entrevistas e no context0 do inquerito desenvolvido, foram 

sintetizados e confrontados os diversos pontos de vista (capitulo 6.3.2) e extraidas algumas 

conclusdes para o presente trabalho. As principais questties que integram o questionario 

orientador s i o  as seguintes: 

Existe um posicionamento estrategico (vis50, missio, pontos fortes e fracos, analise de 

mercados e da concorrencia, etc.) que indique a necessidade da reengenharia? 

0 que 6 para si a reengenharia? Quais as suas principais caracteristicas e componentes 

basicos? 

Alexandre Fernandes Pag. 13011 43 



Sera a reengenharia urna sintese inteligente de varias tecnicas de gestio? Sera mais um 

produto da industria de consultoria e auditoria? 

No context0 de urna transformaqio da organizaqiio, onde enquadra a reengenharia (mudanqa 

operacional, posicionamento estrategico, etc.)? 

Quais s io  os factores criticos de sucesso da reengenharia e quais as principais barreiras e 

condicionalismos que afectam o seu desenvolvimento? 

As empresas estio conscientes da natureza e do esfor~o que envolve urna iniciativa de 

reengenharia? Existe urna noqio clara das caracteristicas deste tipo de programas e dos 

riscos subjacentes? 

As empresas ja desenvolveram outro tipo de iniciativas? Quais os principais resultados? 

Ao fim de quanto tempo se devem comeqar a denotar melhorias substanciais nos resultados? 

Quais os indicadores de desempenho utilizados para o estabelecimento e controlo da 

reengenharia? Existe urna interligaqio entre resultados tecnicos e de negocio (lucro)? 

Reengenharia de Processo vs. de Negocio (comentarios). 

Acredita na reengenharia dos processos de decisio? E na reerrgenharia para o crescimento? 

PROSPECCAO DE OPORTUNIDADES 

As empresas tQm a noqiio das oportunidades que podem ser aproveitadas? Existe algum 

process0 sistematico de prospec~io de novas oportunidades? 

Existe urna quantificaqio clara dos objectivos relativamente as oportunidades constatadas? 

As oportunidades detectadas s io  unicamente tecnologicas? 

Como 6 que as empresas estgo a deterrninar as necessidades, desejos e compromissos dos 

seus clientes? 

As organizaqbes recorrem frequentemente a processos de benchmarking? 

Existe alguma sensibilidade dos gestores para a gest5o por processos? 

Como 6 que ocorre a aprendizagem organizacional? 

Estgo as empresas conscientes dos custos das praticas actuais de trabalho e qua1 sera o 

beneficio liquid0 pos reengenharia? 

Qual o impact0 que o movimento da qualidade teve nas organizafles (resultados, 

procedimentos, indicadores de desempenho, etc.)? 
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REDESENHO INOVADOR DOS PROCESSOS 

Como 6 que os elementos de urna organizaqio definem os seus processos estrategicos? 

Como se desenvolve o redesenho inovador de processos? 

Como s io  programadas as alteraqdes nas outras dimensdes da organizaqio (infra-estrutura 

tecnologica e organizacional ...) ? 

Quais as principais motivaq6es para as pessoas resistirem as iniciativas de reengenharia? 

Como gerir a resistencia a mudanqa? Quais os mecanismos, ferramentas e utensilios 

disponiveis para "combater" os focos de resistencia? 

0 s  trabalhadores s io  consultados quanto a decisio de enveredar pela reengenharia? 

Quais as responsabilidades sociais das organiza~des ao submeterem os seus membros a um 

elevado grau de incerteza, ansiedade e que podera ter efeitos n io  totalmente claros? 

Sera a reengenharia um eufemismo para uma grande vaga de despedimentos? 

Como reagira a organizagio pos-reengenharia? Existira uma diminuigo dos niveis de 

confianp e de empenho para com a organizago? 

Ex~cu~Ao DO PROGRAMA DE REENGENHARIA 

Como integrar todas as mudanqas a nivel de processos, organizago, tecnologia e cultura? 

Como conjugar a instalagio da infra-estrutura organizacional e tecnologica? 

Que medidas tomar se os primeiros resultados forem inferiores aos esperados, contribuindo 

para aumentar as suspeitas de fracasso? 

Como 6 que os fomecedores e os clientes se poderiio integrar da organizago pos- 

reengenharia? 

Existe alguem com formaqio e experiencia suficiente para liderar um project0 de 

reengenharia? 

Como se escolhe o elenco de urna iniciativa de reengenharia (qualidades necessarias e 

defeitos a evitar), nomeadamente o lider, o responsavel pelo processo, a equipa de 

reengenharia, a equipa de gestio de transigo? Como lidar com os que n io  s io  escolhidos? 

0 s  membros de uma organizaqio estio normalmente informados, wmprometidos, envolvidos 

com a reengenharia? TQm competencias e formaqio para tal? 
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Quais os beneficios de se participar na iniciativa de reengenharia (principalmente na fase de 

projecto), que funcionam como contrapartida do abandon0 das funfles que estavam a 

desempenhar? 

Existem mecanismos de control0 destinados a monitorar o desenvolvimento da reengenharia 

e especialmente os seus resultados? 

0 s  resultados s io  normalmente comunicados? 

Existe um plano de contingencias? 

Podera a reengenharia ser utilizada para a criaqio de novos negocios? 

Quais as tecnologias e os elementos organizacionais actuais mais relevantes para a 

reengen ha ria? 

Qual o espectro de aplicaqio (empresas de pequena e grande dimensio, entidades publicas, 

etc.) da reengenharia? 

Dicotomia sucesso editorial - relativo insucesso pratico (comentarios). 

Tera a reengenharia uma adesio na Europa (e em Portugal) com contornos similares aos 

EUA? 

Assiste-se actualmente a um abrandamento da reengenharia? 
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ANExo I1 

0 s  exemplos seguintes foram retirados de bibliografia publicada e tem como proposito 

evidenciar as caracteristicas de um programa de reengenharia e as suas principais etapas 

metodologicas. 

Exemplo 1 - IBM Credif (Hammer e Champy [1993D. 

A IBM Credif Corporation 6 uma subsidiaria totalmente controlada pela IBM e que, se 

fosse independente, estaria entre as 100 maiores empresas de sewips da revista Fortune. A IBM 

Credit actua na area de financiamento de computadores, software e sewips, oferecidos pela IBM 

Corporation. E um negocio com o qua1 a IBM esta muito satisfeita, pois financiar as compras dos 

clientes 6 uma actividade altamente rentavel. 

Nos primeiros anos de funcionamento, a IBM Credif assemelhava-se positivamente a uma 

empresa de um romance de Charles Dickens. Um vendedor da IBM, ao telefonar para um pedido 

de financiamento era atendido por uma das 14 pessoas sentadas em tom0 de uma mesa de 

conferencias, que se situava em Old Greenwich, Connecticut. 0 receptor do pedido registava a 

proposta numa folha de papel. Esse era o passo um. 

No passo dois, a folha de papel subia ate ao departamento de credito, onde um 

especialista introduzia a informagio num computador e consultava o limite de credito do cliente. 0 

especialista anotava o resultado da verificagio do credito na folha de papel, despachando-a para o 

proximo elo da cadeia, que era o departamento de praticas comerciais. 

0 departamento de praticas comerciais - passo tres - estava incumbido de adaptar as 

clausulas padrgo dos acordos de emprestimo a solicitagio especifica do cliente. 0 departamento 

possuia o seu proprio sistema computadorizado. Feito isto, um funcionario do departamento 

anexava os termos especiais ao documento de solicita@o. 

A seguir, o pedido passava para um analista de preGos - passo quatro - que digitava os 

dados numa folha de calculo de um computador pessoal, para determinar a taxa de juro 

apropriada a cobrar ao cliente. 0 analista de preGos anotava a taxa numa folha de papel que, com 

os demais papeis, era encaminhada para um grupo de administrativos - passo cinco. Ai, um 

funcionario transformava todas estas informa~8es numa carta de cota~io,  a ser entregue pelo 

Federal Express ao representante de vendas. 

0 process0 completo consumia em media seis dias, ainda que as vezes chegasse a levar 

duas semanas. Do ponto de vista do representante de vendas, este triimite era excessivamente 

demorado, ja que dava ao cliente seis dias para encontrar outra fonte de financiamento, ser 

seduzido por outro vendedor de computadores ou, simplesmente, desistir do negocio. Assim, o 
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representante n io  parava de telefonar, perguntando: "Em que pe esta o meu pedido, quando 6 

que vo&s mo entregam?" Naturalmente, ninguem fazia ideia, pois o pedido estava perdido em 

algum ponto da cadeia. 

Na sua tentativa para melhorar este processo, a IBM Credit tentou varias solut$5es. Por 

exemplo, decidiu instalar uma mesa de controlo, para poder informar os seus representantes sobre 

o andamento dos pedidos. Ou seja, em vez de cada departamento passar o pedido de credito ao 

elo seguinte da cadeia, este retornava a mesa de controlo que recebia as chamadas originais. Ali, 

um administrativo registava o fim de cada etapa, antes de encaminhar novamente o documento. 

Esta providgncia realmente solucionou um problema: a mesa de controlo sabia a posit$io de cada 

pedido no labirinto, podendo fomecer ao representante a informa~io solicitada. Infelizmente, a 

disponibiliza~io desta informa~io teve um preGo: o aumento do tempo de tramita~io. 

Finalmente, dois altos gestores da IBM Credit tiveram uma ideia brilhante. Pegaram num 

pedido de financiamento e percorreram ambos todas as cinco etapas, solicitando ao pessoal de 

cada sala que interrompesse a sua actividade e processasse normalmente o pedido, apenas sem o 

tempo de espera do documento sobre a mesa. A expenencia mostrou que a realiza~io do trabalho 

real n io  ultrapassava noventa minutos - uma hora e meia. 0 resto - nesta altura, mais de sete dias 

em media - era consumido pelos trimites do forrnulario de um departamento para o outro. A 

gestio tinha come~ado a examinar o imago do problema: o processo global de concessio de 

credito. Alias, se por um passe de rnagica, a empresa conseguisse dupiicar a produtividade de 

cada empregado, o tempo total de tramitaHo reduzir-se-ia a apenas 45 minutos. 0 problema n io  

estava nas tarefas e nos seus executantes, mas na estrutura do proprio processo. Por outras 

palavras, era o processo que tinha de mudar, n io  as etapas individuais. 

No final, a IBM Credit substituiu os seus especialistas - os verificadores de credito, os 

analistas de preGos, etc.- por generalistas. Assim, em vez do pedido transitar de sala para sala, um 

funcionario intitulado "estruturador de negociosn passou a processar todo o pedido do principio ao 

fim. 

Como p6de um generalista substituir quatro especialistas? A estrutura do antigo processo 

baseava-se, na verdade, numa suposi~io profundamente arreigada (e profundamente escondida): 

de que cada pedido de credito era unico e de dificil processamento, requerendo assim a 

interven~io de quatro especialistas muito bem treinados. Na realidade, esta suposi~io era falsa; a 

maior parte dos pedidos era simples e directa. 0 antigo processo tinha sido superconcebido para 

as mais dificeis solicitafles imaginadas pela gestio. Quando os gestores de top0 da IBM Credit 

examinaram de perto o trabalho dos especialistas, descobriram que a maior parte consistia em 

tarefas administrativas: pesquisar um limite de credito numa base de dados, acrescentar numeros 

a um modelo padrio, copiar de um ficheiro clausulas padronizadas. Estas tarefas podiam ser 

realizadas por um unico empregado, se apoiado por um sistema computorizado de facil uso e que 

desse acesso a todos os dados e instrumentos que os especialistas usavam. 
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A IBM Credit tambem desenvolveu um novo e sofisticado sistema de informagio para 

auxiliar os "estruturadores de negocios". Na maioria das situagbes, o sistema fomece ao 

estruturador todas as orientafles sobre como proceder. Nas situagces realmente complexas, ele 

pode pedir ajuda a um pequeno grupo de verdadeiros especialistas - em verificagio de credito, 

analise de preps, etc. Mesmo aqui, a transmissio de tarefas desapareceu, pois o "estruturador de 

negocios" e os especialistas consultados trabalham em equipa. 

A melhoria no desempenho resultante desta mudanga foi extraordinaria. A IBM Credit 

reduziu o seu processo de sete dias para quatro horas, e isto sem aumentar o efectivo - pelo 

contrario, houve ate uma pequena redugio do pessoal. Ao mesmo tempo, o numero de pedidos 

processados aumentou cem vezes. N io  100%, mas cem vezes. 

Exemplo 2 - Reengenharia na AT&T(Hall, Rosenthal e Wade [1993D. 

Desde meados de 1980 que o comite executivo da AT&T vinha tentando melhorar o 

desempenho da unidade de negocios de sistemas globais de comunicag6es empresariais, que era 

responsavel pela venda de 4 bili8es de dolares de centrais telefonicas (PBXs). Em 1989 a 

frustragio atingiu esta unidade de negocios, pois apesar de se terem verificado algumas 

melhorias, tal n io  era suficiente para cumprir os objectives definidos pelo comite executivo. 

0 presidente desta unidade de negocios, Jack Bucter, acreditando que so uma mudanga 

radical seria susceptive1 de melhorar drasticamente o desempenho, decidiu formar varias equipas 

para redesenhar os processos criticos do negocio. Glenn Hazard, um veterano na AT&T conhecido 

por ter construido uma unidade de vendas de alto desempenho a partir do "nada", foi designado 

para lider do projecto de reengenharia de venda e instalagio de PBXs. Bucter designou ainda 

elementos provenientes de varias funfles (vendas, gestio de projecto, produgio, gestio de 

matenais, sistemas de informagio, recrutamento, etc.) para a equipa de reengenharia, com 

ocupagio em full-time. 

Esta equipa, seguindo uma perspectiva global do processo, analisou todas as actividades 

do processo, desde o contact0 inicial com o cliente ate a cobranga, os sistemas existentes, as 

areas geograficas onde actuavam e os varios tipos de clientes. Atraves de entrevistas com os 

empregados e os clientes e seguindo os fluxos de servigo e informagio, a equipa reconstruiu 24 

casos, que formaram a base para o diagnostico. De seguida, estes casos foram analisados, as 

pessoas, as suas actividades e o tempo despendido foram identificados. 

A equipa de reengenharia encontrou varias areas susceptiveis de melhorias. Em primeiro 

lugar, constatou-se o problema da repetigio de actividades, pois muitos compromissos entre 

fung8es e a falta de fung8es e responsabilidades claramente definidas resultavam em ineficigncias 

significativas. Um vendedor negociava a venda; um consultor de sistemas determinava as 

especificag6es do sistema; um tecnico instalava o hardware. No total, 16 actividades eram 

necessarias para completar o sistema, n io  existindo nenhuma entidade responsavel por toda a 
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transaqio. 0 ciclo de produgo e distribuigio tambem gerava repetigo de actividades. Uma vez 

negociada a venda, a instalago final demorava meses e, paralelamente, as necessidades dos 

clientes eram progressivamente mais sofisticadas, o que acarretava niveis elevados de clientes 

n lo  satisfeitos e de contratos rescindidos. 

Adicionalmente, a equipa ve~ificou que os trabalhadores de "primeira linhan eram 

insensiveis a rentabilidade, uma vez que existia um grande deficif de informa@o. 0 marketing 

enfatizava frequentemente os clientes menos lucrativos, enquanto as unidades de vendas se 

concentravam em maximizar as receitas, muitas vezes em detriment0 da rentabilidade dos 

acordos negociados. 

Finalmente, as despesas indirectas eram excessivas. 0 s  casos estudados revelaram que 

a sede e os grupos de suporte centralizados n lo  eram criticos para a venda e a instalagio da 

maior parte dos sistemas, mas os seus sewips eram utilizados em virtualmente todos os 

sistemas. 

As fun~6es operacionais criticas - vendas e produgio - n6o reportavam a sede da unidade 

de negocios. Nessa altura, a AT&T tinha uma unica forga de vendas que vendia PBXs, sewips de 

comunicago de longa distincia e outros produtos para grandes organizafles, o que implicava 

uma relativa negligencia nos negocios de PBXs mais pequenos. Paralelamente, devido a grande 

variedade e complexidade dos produtos vendidos, os vendedores conheciam apenas 

superficialmente os produtos que vendiam, enquanto os clientes esperavam interlocutores com um 

profundo conhecimento tecnico desses produtos. A concorrencia da AT&T, com fortys de venda 

especializadas num dnico produto, podia fomecer aos seus clientes um alto nivel de 

conhecimentos tecnicos. 

Bucter estava seguro de que criar uma forga de vendas dedicada aos PBXs era essential 

para o sucesso e s6 a partir desse momento 6 que o redesenho poderia ser suficientemente 

abrangente para incluir todas as actividades criticas a venda e instalago de PBXs. Contudo, esta 

tarefa ia para alem do Qmbito do projecto original e n lo  podia ser iniciada sem o compromisso 

inequivoco do comite executivo da ATBT. Afortunadamente, as outras unidades de negocio que 

partilhavam a mesma forty de vendas estavam a chegar a mesma conclusio. 

0 comite executivo concordou com a autonomia da forga de vendas e delegou em Pat 

Russo, um veterano com nove anos na AT&T em varias unidades de venda, a responsabilidade de 

char e desenvolver a nova forty de vendas de PBX. Um objectivo chave consistia na minimizago 

de tempo entre a venda e a instalaMo final. A equipa de reengenharia diminuiu o numero de 

compromissos de 12 para 3 e criou uma nova fungo (gestor de projecto) que supe~isionava as 

transames de venda, desde a prospeqiio ate a celebrag0 de contrato. As actividades de venda 

e de instalaeo foram integradas a nivel local e o apoio centralizado foi significativamente 

diminuido. A equipa de reengenharia, simulou em computador os efeitos do redesenho dos 

processes, a nivel de custos, tempos e taxas de erros. As previsaes eram auspiciosas: para um 
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pequeno sistema standard, o tempo da venda a instalagio reduzia-se de trgs meses para tres 

semanas; os custos totais diminuiam 33% e os erros eram praticamente nulos. 

A equipa de reengenharia focalizou entio as suas atenqdes nas ramificafles 

organizacionais do redesenho. As diferentes responsabilidades e competencias impunham um 

grande desafio para todos os colaboradores. 0 staff iria necessitar de forrnaqio e treino para 

compreender as novas fun~des e a nova focalizaqio nos clientes e na rentabilidade. Antes do 

redesenho, por exemplo, os vendedores incidiam preferencialmente na criaqio de uma boa 

relaqio com o cliente, em detriment0 da cornpetencia tecnica, para vender o seu produto. A 

equipa de redesenho concebeu um programa que ensinava aos vendedores os conhecimentos 

necessarios, enquanto os consciencializava de que a melhoria do know how tecnico contribuia 

para melhorar o seu desempenho como vendedores. 

Simultaneamente, a equipa de reengenharia comeqou a modificar os sistemas 

tecnologicos de apoio ao redesenho. Utilizando PCs e um novo sohare, os sistemas existentes 

foram simplificados e novos sistemas foram projectados para reduzir o tempo total do processo e 

fomecer uma estimativa precisa da situaqio actual e da rentabilidade. Apos esta fase, todo o 

projecto foi alvo de testes piloto e os resultados foram praticamente similares as previsdes 

efectuadas. 

Durante a fase de implementagio, com o acumular de experiencias praticas houve alguns 

reajustamentos, culminando em melhorias substanciais nos resultados. Assim, a tendencia para 

voltar a comprar PBXs da AT&T aumentou de 53% para 82%; as alterafles aos contratos diminuiu 

de 4% para 0.6% das vendas; as facturas pagas no prazo de 30 dias ap6s a instalaqio 

aumentaram de 31% para 71%; 88% dos clientes classificaram a gestio de projecto do sistema de 

vendas e de instalagio como "excelente", notando-se ainda uma progressiva focalizagio no 

cliente e na rentabilidade. 

Exemplo 3 - A expenencia GTE (Hammer e Stanton[1995D. 

A GTE e o maior fornecedor do serviqo de telefonico local nos Estados Unidos, com os 

seus principais clientes situados na California, Florida e Texas. Em finais de 1995, a GTE estava 

empenhada num intenso esfor~o de reengenharia de mod0 a reinventar praticamente toda a 

empresa, em resposta as novas tecnologias, a um novo ambiente legislative e a uma concorrencia 

sempre em mutagio. Uma das areas onde ja se sentia um forte impact0 motivado pela 

reengenharia, consistia no processo de reparagio e manutenqio. Sempre que um cliente tem um 

problema num telefone, normalmente contacta a companhia e transmite qua1 6 o seu problema. 

Antes da iniciativa de reengenharia, os clientes entravam em contact0 com um administrativo que 

registava a informaqio, mas n io  detinha conhecimentos tecnicos, ferramentas e autorizaqdes 

para resolver qualquer problema. A inforrnaMo era transmitida para um funcionario (line tester), 

que verificava se existia algum problema na central da GTE ou nas suas linhas. Se existia alguma 
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anomalia, o line tester informava um administrativo da central que, por sua vez, incumbia um 

tecnico de servip de reparar o(s) equipamento(s). 

Do ponto de vista do cliente, este processo n io  era satisfatorio devido ao elevado grau de 

incerteza, pois quando o telefone n io  funciona a primeira coisa que se pretende saber 6 quando 6 

que estara novamente disponivel. 

A GTE decidiu efectuar a reengenharia deste processo e, actualmente, a manuten~io e 

repara~io 6 tratada, do inicio ate ao fim, por uma unica pessoa denominada "advogado do 

cliente". Quando se iiga para comunicar um problema, o "advogado do cliente" 6 o interlocutor que 

detem a capacidade e as ferramentas para testar a linha, alterar o software da central da GTE ou 

localizar o problema na rede - tudo isto enquanto fala com o cliente. Em muitos casos, 6 possivel 

ao "advogado" diagnosticar e resolver o problema enquanto se esta a falar ao telefone. No caso de 

n i o  ser possivel solucionar a anomalia, o "advogado" actua como um administrativo, verificando a 

disponibiiidade dos servips tecnicos e informando da data e hora da desloca~io, a casa do 

cliente, de uma equipa tecnica. 

0 desempenho melhorou drasticamente. Repara~bes que demoravam horas s io  agora 

resolvidas em minutos. Colocando-se na perspectiva do cliente, a GTE compreendeu que uma 

medida crucial do grau de satisfa~io do cliente consistia na percentagem de problemas resolvidos 

pela pessoa com o qua1 o cliente falou. Segundo o antigo processo, esta percentagem era de 

0.5%, ao passo que com o novo processo o "advogado do cliente" consegue resolver 40% dos 

problemas enquanto o cliente ainda esta em linha. A GTE espera atingir o objectivo de resolver 

70% das situa~bes anomalas, durante o primeiro contacto. 

Exemplo 4 - A reengenharia dos estaleiros regionais de apoio de uma empresa de 

constru~io civil e obras publicas (Lopes [ I  995D. 

Em meados de 1993, a administraMo da empresa em causa decidiu dar inicio a um 

programa de reengenharia das suas opera~bes, para tornar a empresa mais competitiva atraves 

da introdugo de mudan~as significativas nos seus processos. 

A data, a empresa estava dotada de dois estaleiros, de grande dimensio, que tinham sido 

criados com o objectivo especifico de apoiar as diversas obras em curso na sua proximidade: um 

estaleiro central na regiio da grande Lisboa e outro numa cidade da regiio norte do pais, situado 

num terreno anexo a delegago da empresa naquela cidade. 

0 estaleiro da regiio de Lisboa, o mais antigo, tinha sido criado com o objectivo especifico 

de proporcionar um parque de estacionamento temporario aos equipamentos da empresa, sempre 

que estes n io  fossem necessarios as obras em curso, sendo nesses periodos de imobiliza~io 

realizados diversos servips de manutengo dos mesmos e, nomeadamente, realizadas as 

grandes repara~bes de que careciam os equipamentos apos prolongados periodos de uso. Por 

esta razio, era tambem neste estaleiro que se mantinham os stocks de peps de reserva que se 
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tornavam necessarias com mais frequencia, sendo normalmente encomendadas as restantes em 

funqio das necessidades pontuais detectadas. 0 estaleiro de Lisboa servia ainda de deposit0 

temporario de materiais diversos necessarios as obras em curso em todo o pais, servindo como 

ponto de passagem dos materiais ai entregues pelos seus fornecedores, que depois eram 

encaminhados para as obras pelos serviqos de logistica central, aproveitando-se os mesmos 

meios de transportes utilizados para proceder a entrega dos equipamentos, logo que se 

encontravam terminadas as reparaq6es efectuadas. 

0 estaleiro da regiio norte tinha sido criado inicialmente com urna vocaqio diferente. 

Tratava-se de um estaleiro que tinha sido criado para apoiar urna obra de grande envergadura, e 

que deveria ter sido desmontado apos a conclusio da mesma. N io  o foi, no entanto, de imediato. 

Com o evoluir do tempo, a tipologia das obras naquela regiio passou a distinguir-se sobretudo por 

obras mais pequenas, caracterizadas por urna menor utilizaqio de equipamentos pesados. 0 

estaleiro foi assim mantido com o objectivo de proporcionar apoio administrativo e logistico as 

obras situadas na regiio norte, assim como afirmar a presenp institucional da empresa naquela 

regiio, aspect0 que se afigurava sobretudo importante para a angariaqio das pequenas obras a 

que a empresa concorria naquele periodo. 

Dada assim, na fase inicial, a reduzida dimensio das obras angariadas pela empresa 

naquela regiio, foram-se progressivamente criando serviqos de apoio diverso (como por exemplo 

urna carpintaria para cofragens, urna oficina de manutenMo mecinica e electrica dos 

equipamentos, etc.) com a perspectiva de que se conseguiriam obter enormes sinergias e 

economias de escala, na medida em que a existencia destes servips na delegaqio da regiio do 

norte tornaria dispensavel a sua existencia nas proprias obras. 

Em poucos anos o estaleiro da regiio norte cresceu de forma significativa, tendo na sua 

fase final chegado a ocupar 22 000 m2 numa zona industrial muito valorizada, e a "empregar" 

cerca de oitenta pessoas, entre engenheiros (4), administrativos (5), encarregados e operarios. 

Esta infra-estrutura representava um encargo para a empresa de quase 500 000 contoslano, 

sendo mais de 200 000 contos em encargos fixos. Por outro lado, os "directores de obra" das obras 

da regiio comepram a questionar a necessidade de recorrer aos serviqos prestados pelo estaleiro 

da regiio norte, dado que se viam confrontados com "preqos intemosn francamente superiores aos 

praticados por diversas empresas da regiio, que estes preferiam, compreensivelmente, 

subcontratar, para beneficiar o resultado final das obras pelas quais eram responsaveis. Estes 

preqos eram "preqos de custom, sem qualquer margem, que eram ainda assim superiores aos 

preqos oferecidos por aquelas empresas (com margem incluida, portanto), por duas raz6es: 

Porque aquelas empresas tinham urna estrutura de custos emagrecida; 

Porque os recursos do estaleiro n io  eram utilizados na sua plena capacidade sendo, 

portanto, os serviqos prestados onerados com as ineficiencias de ociosidade ou 

subaproveitamento dos recursos do estaleiro. 
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Como consequQncia, o estaleiro encerrava anualmente as suas contas com um prejuizo 

medio superior a 100 000 contos e n io  com "lucro zero", que era o objectivo fixado. A s i tua~ io  

agravou-se a partir do final dos anos 80 (principios de 90) por se ter verificado uma mudanqa 

substancial na tipologia das obras que forma adjudicadas a empresa naquela regiio: 

grandes obras publicas de engenharia em vez de medias obras de construgo civil; 

muitas das obras situadas em locais distantes, muitas vezes a centenas de quilometros 

do estaleiro da regiio notte. 

As obras grandes tomavam necessaria a criaqio de servigos de apoio oficinal nas proprias 

obras e a distincia a que as mesmas se encontravam do estaleiro tomava impeditivo o uso de 

diversos dos servi~os (de carpintaria, etc.) que este poderia prestar. 

A administra~io da empresa pretendia, compreensivelmente, rentabilizar a uti l iza~io 

daquela infra-estrutura de apoio e eliminar os prejuizos resultantes da sua subutiliza~io. Foram 

assim equacionadas diversas solu~bes: 

Poder-se-ia instituir uma politica de "preGos intemos" competitivos com o mercado. 

Admitia-se que no inicio essa politica pudesse agravar os prejuizos do estaleiro, mas a 

longo prazo iria gerar uma maior apetiincia por parte dos "directores da obra" das obras 

da regiio, na uti l iza~io do estaleiro, sendo tendencialmente de esperar uma utilizaqio 

em plena capacidade e, deste modo, a consecugo do almejado objectivo de "lucro 

zero"; 

Poder-se-iam desenvolver novos sistemas de infomaqio que, tirando partido de linhas 

de telecomunicago, criassem um "ambiente de proximidade" virtual entre as obras da 

regiio e o estaleiro, permitindo a este conhecer com maior antecediincia as 

necessidades das obras e, consequentemente, adquirir maior protagonismo e pro- 

actividade na "venda" e presta~io dos seus servi~os; 

Seria ainda admissivel "emagrecer" a estrutura do estaleiro e especializar o mesmo na 

presta~io de apenas alguns dos servips que prestava ate entio, para Ihe permitir 

adquirir a massa critica necessaria a obten~io de outros niveis de produtividade e 

servi~o as obras; 

Poder-se-ia apostar na transforma~io do estaleiro numa empresa autonoma de 

presta~io de diversos servi~os, cottando-se o "cordio umbilical" com a empresa mie, 

para incentivar os responsaveis do estaleiro a procurar opottunidades de prestaqio de 

servi~os como (empresa) subcontratada de outras empresas de constru~io com obras 

na regiio; 

etc. (foram diversas as altemativas equacionadas). 

Apos inumeros debates e analises diversas (sobre a estrutura de custos, a capacidade dos 

seus recursos, etc.), com o objectivo de determinar a melhor forma de rentabilizar aquela infra- 
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estrutura, a equipa de project0 sugeriu a "solu@o" mais radical: desmantelar, pura e 

simplesmente, o estaleiro da regiio norte e rentabilizar o terreno para outros fins. 0 s  

equipamentos, o pessoal operario qualificado (e com bom desempenho) e os artigos 

armazenados, foram transferidos para as obras emergentes na regiio e para o estaleiro de Lisboa. 

0 s  equipamentos e artigos obsoletos foram abatidos e os trabalhadores excedentes foram 

dispensados. 
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