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Introdução

2 Nosso propósito é indicar os pontos chave para transformações com foco na gestão de 
processos, neste período de covid-19, enfocando o cenário atual e alternativas pós-crise, para 
o “novo normal” . Abaixo estão as afirmativas mais importantes descritas nas páginas a seguir.  

1. Já está sendo lugar comum afirmar que após esta crise nada vai retornar ao normal. Portanto, a hora de 

começar a transformação é agora e – grave bem esta informação - o novo processo definido hoje pode 

ser referência para o momento da retomada. Além disso, independentemente de porte e setor, todas 

as empresas vão precisar rever o seu funcionamento e os seus processos. Mais assertivos e rápidos.

2. Já está evidente que os processos agora adotados produzem mais efetividade, menor custo e melhor 

resultado. Como exemplo podemos citar: home office com mais eficácia e menor custo que várias 

atividades presenciais in company; e-commerce tomando lugar de relevante percentagem das vendas 

em lojas físicas; reuniões com utilização de plataformas de comunicação remota reduzindo 

deslocamentos, gastos de tempo e despesas de viagem. É hora de se atualizar com essas práticas.

3. Já se sabe que a interação social reduzida e as regras rígidas de higiene continuarão em vigor por um 

tempo ainda indefinido e vão transformar as formas de relações humanas, os modelos e estruturas dos 

negócios. É necessário trabalho competente para obter resultados compensadores.

4. A simplificação é agora a ação mais recomendada porque, na gestão de processos, eliminar um 

processo ou grupo de atividades produz: resultados claros para o negócio; elevado grau de satisfação 

para o cliente; e condições que facilitam a retomada com sucesso no momento oportuno.

5. As melhores recomendações para enfrentar esta situação de crise incluem: decidir pelo  redesenho dos 

processos chave do negócio; incluir neste trabalho de transformação profissionais que possam 

efetivamente contribuir para dar respostas adequadas aos problemas; ir ao encontro das soluções 

tomando ações imediatas; planejar e aplicar planos de contingência e indicadores de resultados.

Se este resumo produziu mobilização para a mudança, ótimo! Siga direto para a página 7. Caso 
prefira ter informações mais detalhadas, faça a leitura do texto na sequência normal.
E bom proveito! 
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Como foi citado na introdução, muito se fala sobre trabalhar com foco na gestão de processos, 

mas pouco se faz. Equipes com pessoal interno ou de consultoria contratada têm, 

historicamente, obtido resultados modestos diante do que seria razoável esperar.

Na maior parte das vezes, mesmo com colaboradores competentes ou consultores 

experientes, pouco se produz porque a alta direção não consegue perceber os ganhos com a 

melhoria dos processos ou não quer tomar decisões que desagradem seus gerentes e 

supervisores - ou ambas as alternativas combinadas - já que para essas lideranças a melhoria 

de processos é frequentemente percebida como ação disruptiva, cara, demorada ou ineficaz. 

Afirmativas que são a ponta do iceberg da resistência à mudança.

Embora todos afirmem saber que a eliminação de fluxos de trabalho desnecessários é a 

maneira mais inteligente de produzir ganhos verdadeiros nos resultados da empresa, uma 

visão panorâmica da realidade de mercado registra que decisões neste sentido são 

frequentemente adiadas ou rejeitadas.

O que deveria ocorrer a todo tempo – gestão de processos - passa a ser feito apenas em 

momentos críticos e urgências extremas.

Gestão de processos
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E o que ocorre em geral? Quando o mercado está entrando em crise os empresários e 

executivos pensam na diminuição de custos, no corte de pessoal e passam a programar essas 

ações no tempo. Este caminho acaba demonstrando não ser o melhor porque reduzir pessoal 

traz despesas – que não são baixas - e a diminuição de custos requer estudos que, não raro, 

consomem tempo em simulação de orçamentos e provocam desgaste em negociações. 

O que se verifica são resultados pouco efetivos nos momentos mais difíceis e, o pior, uma 

corporação com estruturas encolhidas e enfraquecidas para o momento de retomada, 

produzindo uma necessidade constante de gerenciamento de crises frente ao sobe-e-desce 

de mercado. Com ciclos repetitivos de apagar incêndios nas finanças da empresa.

Atualmente estamos vivenciando uma  crise que se aprofundou de repente e ainda não tem 

um horizonte de tempo previsto para terminar. Coisas como interação social reduzida e 

regras rígidas de higiene continuarão comuns por um tempo ainda não determinado, com 

risco de aprofundar as bruscas e drásticas reduções nos fluxos de caixa, implicando em novas 

formas de relações humanas e transformação nos modelos e estruturas dos negócios.

Por que podemos afirmar que a melhoria de processos é a ação mais recomendada neste 

momento?
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Primeiramente porque a eliminação de um processo ou de um grupo de atividades dentro de um 

grande processo pode produzir evidências claras no seu resultado, como a redução do tempo de 

ciclo, entregas mais rápidas de bens e serviços, redução de custos e maior racionalidade nos 

recursos aplicados.

Em seguida porque ações efetivas de simplificação ou redução de processos geram elevado grau 

de satisfação para o cliente (interno ou externo), face à retirada de atividades de baixo ou 

nenhum valor agregado, nas quais frequentemente se encontram erros e atrasos com impacto 

negativo nas entregas e prejuízos aos resultados. 

E também porque a gestão de processos permite a redução de custos com tomadas de decisões 

que considerem a reorganização das empresas enfocando um campo de análise mais amplo e 

levando em conta ações que assegurem estruturas com capacidade para garantir o êxito da 

retomada no momento oportuno. 
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Eliminando ou simplificando fluxos de trabalho existentes – sendo esta meta mais 

frequentemente alcançada - a eficiência da gestão de processos é aumentada e as perspectivas 

de ganho, ou, pelo menos, de redução das perdas, ficam mais evidentes. 

Considerando, como foi citado anteriormente, que ainda não se tem um horizonte para o final 

dessa crise, passa a ser importante o desenho de novos processos e o controle dos resultados 

com foco na possibilidade da sua adoção definitiva, face às novas formas de relacionamento 

humano e à transformação nos modelos e estruturas dos negócios citadas anteriormente.

Como estamos tratando de uma crise é decisivo: tomar consciência das prioridades para o 

negócio; designar para o trabalho profissionais que possam efetivamente contribuir para 

respostas  adequadas ao problema; ir ao encontro das soluções com medidas imediatas; e 

estabelecer um comitê de risco para planejar e aplicar planos de contingência. 

Isto significa a necessidade de tomar decisões e medir com regularidade os resultados obtidos, 

tendo como referência alguns aspectos prioritários que estão indicados a seguir.
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1. Redução de perdas

No momento atual este é, sem dúvida, o primeiro item. As perdas representam uma 

proporção considerável dos gastos das empresas por conta de desperdício de materiais, de 

equipamentos, de estoques paralisados, de tempo dos colaboradores e de deficiências nos 

fluxos de informação e de controle. E para os negócios que foram mais atingidos pela crise o 

dano é maior. Lembre-se: a primeira ação para passar a ganhar dinheiro é parar de perdê-lo.

Com a gestão focada na melhoria de processos o gestor pode contar com atividades 

registradas (inclusive diagramadas) e disponíveis para os executores e o seu controle. Em geral 

os processos estão claros na mente de um ou dois membros da equipe, mas, sem registros, os 

outros colaboradores terminam executando suas atividades de forma pouco eficiente e/ou 

incorreta. E isto frequentemente produz retrabalho, perdas ou custos não previstos.

Com instrumentos de acompanhamento e controle o gestor pode: conseguir a diminuição de 

retrabalho; aferir comparativamente as perdas de matéria-prima, equipamentos, tempo, etc.; 

interferir na má execução de tarefas e, ainda, estimular a busca por soluções para problemas 

decorrentes dessa má execução.

Redução de perdas
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2. Gestão de riscos 

Outro item importante neste cenário é a gestão de riscos. Como as decisões 

precisam ser rápidas a principal garantia de segurança está na existência de planos 

de contingência para minimizar os impactos de eventuais desvios ou erros e permitir 

que as correções sejam efetivadas o mais brevemente possível. Tenha uma equipe 

forte no seu comitê de crise.

Sem este cuidado cada erro pode gerar uma nova crise. E para encontrar suas causas 

e soluções, o que deveria ser gestão de processos passa a ser gestão de crises ou o 

que se costuma chamar um constante “apagar incêndio”.

Tenha planos de contingência, com foco na identificação de potenciais erros e 

gargalos, para a correção ou pronta eliminação de etapas, processos desnecessários 

ou antieconômicos. Se a equipe que está cuidando de processo é competente e o 

comitê de riscos é forte, as ações corretivas serão sempre rapidamente identificadas 

e adequadamente implementadas.

.

Gestão de riscos
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3. Ganhos de produtividade 

Não custa lembrar: a tecnologia é apenas um meio, não um fim. A utilização dos mais atuais e 

eficazes recursos de tecnologia da informação e comunicação não produz qualquer diferencial 

competitivo no ambiente de negócios se as pessoas que vão executar os processos chave, de 

negócio ou de gestão, não conseguem dar respostas no tempo certo e na qualidade exigida. 

Além do mais, como os concorrentes também caminham para a transformação digital, é 

evidente que o diferencial de produtividade não estará na tecnologia.

Uma ação decisiva é identificar e eliminar etapas desnecessárias em atividades sem valor 

agregado para o cliente. Estas, em geral, aumentam a chance de erros e defeitos, levam à perda 

de produtividade no processo como um todo e à diminuição da satisfação do cliente. 

Sendo direto: intervenha prontamente e elimine o que não agrega valor.

Estimular o comprometimento de quem executa  os processos, com foco em resultados 

superiores e em propostas de melhorias e solução de problemas, é outro trunfo da direção. 

Deixe as portas abertas para as boas ideias chegarem.

Outros aspectos que contribuem para a produtividade são programas de educação permanente 

e a utilização de sistemas automatizados de gerenciamento de processos. 

Defina e mantenha um painel com indicadores e metas a serem acompanhados, medidos e 

avaliados. 

Produtividade
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4. Comunicação constante  

Os processos mapeados e registrados devem também se transformar em instrumentos de 

comunicação, a fim de que os gestores possam visualizar a dinâmica dos negócios da empresa 

como um todo e identificar gargalos que necessitam de intervenção ou reestruturação. 

Se em “tempos de paz” esta recomendação já é relevante, durante uma crise como esta é vital 

que a direção promova interação entre as pessoas, mesmo com a vigência de distanciamento 

presencial. 

Priorize a aproximação mental e digital  e harmonize o entendimento das mudanças.

Em momentos de crise é fundamental que a direção mantenha comunicação com toda a 

empresa frequentemente, transmitindo ou debatendo informações e decisões importantes.  

Informar a todos, no máximo semanalmente, o que foi feito em termos de ações anticrise, 

mantém as pessoas atualizadas e fortalece o engajamento do time.

Comunicação
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5. Aprender com os resultados obtidos

Para bem implementar as mudanças nos processos deve-se utilizar mecanismos de análise e 

avaliação dos seus resultados. Em momentos de grandes crises, como agora, é importante 

saber se as medidas tomadas para a redução de perdas, diminuição de riscos e aumento da 

produtividade estão sendo, além de profundas, decisivas.

Não é fato raro a descoberta de que algumas atividades que deixam de ser cumpridas neste 

momento, jamais haviam sido necessárias de fato.

É Hora de analisar indicadores e metas para medir os resultados, determinar checkpoints para 

controlar os processos quanto ao cumprimento das entregas, qualidade dos produtos finais, 

tempos de ciclo, dispêndio de insumos, etc. É momento, também, de ouvir os clientes e 

observar ações tomadas pelo mercado no sentido de obter melhorias e competitividade. 

Identificadas as deficiências com base em análises fundamentadas em ferramentas técnicas, é 

renovado o ciclo de melhoria com a produção das alterações necessárias, a atualização dos 

mapas de processo e a preparação de todo o pessoal envolvido para atuar nas novas bases.

Aprendizagem
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Tomando decisões

Considerações finais
Nesses tempos de covid-19, implementar estratégias para conseguir transformações 

simplificando processos, deve ser uma das principais atividades de um gestor de negócio que 

pretende ser bem sucedido. É a adequação ao “novo normal”.

Para dar suporte à suas tomada de decisões foram aqui listados os principais pontos que 

merecem atenção e, mais do que isso, exigem ação com esforço concentrado. O caminho é 

desafiador, não há dúvidas, mas o momento é de transformação. O que também pode vir a 

significar reinvenção. 

Lembre-se que a situação é nova, com o agravante de ser inesperada e que o seu  desfecho  

não tem data prevista e nem vai ser um retorno à normalidade anterior. Por tudo isso é  

necessário resiliência e desapego quanto a práticas que deram certo no passado mas que 

agora não têm chance de sucesso.

E considere fortemente incluir no trabalho profissionais que possam contribuir para dar 

respostas efetivas para os problemas apresentados. Só dessa forma pode haver aporte de 

experiência, atualização técnica e, com certeza, a produção de resultados compensadores.

Agora, mãos à obra.
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