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RESUMO

Descreve-se em linhas gerais as principais características da reengenharia, as críticas e a
razão dos insucessos de implementação por causa dos equívocos da aplicação prática no
passado. Analisa-se a continuidade da prática da reengenharia, a justificativa do seu
emprego, as novas mudanças e sua importância para o futuro .
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INTRODUÇÃO

Michael Hammer, ex-professor do MIT, é presidente da Hammer and

Company e autor de quatro livros, entre eles o Reengineering the Corporation, um best

seller internacional1 que ele escreveu junto com James Champy . Por seu trabalho Hammer

é considerado o pai de uma teoria inovadora e radical: A Reengenharia.

Esta teoria leva ao desenvolvimento de um processo prático para o redesenho

radical dos processos de negócios da organização com o objetivo de obter melhorias

profundas nos custos, serviços e tempos.

OBJETIVO

Identificar alguns elementos da reengenharia e os motivos de reengenharia ter sido

duramente criticada e a razão de ainda estar sendo discutida e praticada nos dias de hoje.

DESENVOLVIMENTO

A reengenharia é um redesenho dos processos de negócios da organização,

dos sistemas a ela associados e da estrutura organizacional para obter um salto substancial

1 Hammer and Company
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na performance dos negócios. As razões para o empresário implementar estas mudanças

podem ser (BPR, 2004):

- Resultados financeiros insatisfatórios.

- Concorrência Agressiva.

- Diminuição da participação no mercado.

- Falta de competição em mercados emergentes

- Perdas de novas oportunidades.

A reengenharia já foi confundida e é confundida com outras práticas e mesmo

na sua implementação resultou em outras ações isoladas equivocadamente chamadas de

reengenharia, entre elas o downsizing (redução da estrutura/níveis), reestruturação,

reorganização, automação, ou uma nova tecnologia (BPR, 2005), e que não caracterizam o

principal da reengenharia, que é uma análise e alteração profunda em áreas chaves do

negócio: Estratégia, Processos, Tecnologia, Organização e Cultura (HAMMER e

CHAMPY, 1994).

Este repensar e radical redesenho do processo de negócios deve trazer

consideráveis melhoras na performance da organização ou não valeria a pena ser feito, pois

cada mudança nas áreas chaves envolve um elevado grau de energia e de concentração de

esforços por parte da organização.

Por ser um processo radical a sua não compreensão na totalidade por quem o

implementa, ou a reformulação parcial e incluindo no processo a incapacidade de atingir
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os objetivos chaves poderá trazer resultados completamente opostos aos desejados pela

reengenharia (HAMMER, 1997).

O processo de repensar o meio de se fazer negócios precisa ser levado

realmente a sério pela alta direção da organização e pela gerência intermediária.

Se a empresa conduzirá o processo por si só ou pedirá auxílio não importa,

mas precisa estar absolutamente segura que ao fazê-lo deverá estar convencida de que o

resultado final precisa ser obrigatoriamente algo novo, melhor do que o anterior e atender

as exigências do negócio com ganhos reais, não só em custo, mas no tempo e na qualidade

do que se faz e de como o faz..

Quem praticar a reengenharia só analisando o aspecto do custo, fará qualquer

coisa, menos um processo de reengenharia.

"Losers focus upon what is immediately apparent. They
do not search for underlying root causes. They are
reluctant partners, and they fail to exploit the full
potential of their know-how or prevent its gratis use by
others, including rapacious consultants."2

COULSON-THOMAS 2005

2 “Perdedores focam em cima daquilo que é imediatamente aparente. Não procuraram por
subjacências na causa-raiz. São sócios relutantes, e não exploram o potencial pleno de seus
conhecimentos e impedem seu uso gratuito por outros, incluindo consultores vorazes.” Tradução.
livre do autor.
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No início Hammer e Champy focaram a mudança radical como parte do

processo, isto foi aplicado na prática como algo drástico e imediato, apesar dos autores

desejarem a mudança profunda e rápida, o sucesso desta mudança dependia mais do

redesenho total do método de negócios da organização do que na velocidade ao agir.

Pode-se perceber claramente que as críticas à reengenharia vieram de casos de

implementação mal sucedidos ou que na prática limitaram-se as reduções de custos no

curto prazo (COULSON-THOMAS, 2005), enfim os simples processos de downsizing,com

as inevitáveis reduções de quadro gerando impactos negativos na comunidade e dentro da

empresa.

Hoje em dia Hammer foca, mais cautelosamente do que antes, o redesenho do

processo e também a reengenharia como um todo dentro da organização (RODRIGUES,

2005, a) aderindo a linha do repensar o negócio antes de se começar a fazer.

"A empresa, diz ele, tem de ser pensada em função de
três «Ps» - Processos (para os profissionais fazerem),
Pessoas (para os «treinadores» cuidarem) e Paixão (para
os líderes acenderem nos colectivos).

E o mais difícil de tudo é que todos têm de fazer uma
enorme mudança "psicológica". têm de alterar a forma
de pensar e os comportamentos a que se habituram."3

RODRIGUES, 2005 (a)

3 Mantido no português de Portugal.
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Muitos processos na década de 90 foram erroneamente chamados de

reengenharia e quando comparados à reengenharia verifica-se que foram mal planejados e

executados. O que se verifica é que com o fim da “moda” da reengenharia, o termo

começou a ser menos empregado e hoje é possível distanciar-se a reengenharia

“verdadeira” das iniciativas mal sucedidas do passado.

Os próprios autores da reengenharia encontraram novo vigor, após as críticas e

mantendo um fluxo de interessados e apresentando diversos casos onde se vê claramente

que a reengenharia apresentou os resultados esperados.

Apesar dos abusos no uso da reengenharia e de práticas inapropriadas, o

processo de se repensar a organização e redesenhar processos ganhou mais fôlego ao se

associar ao incremento tecnológico e as novas formas de estruturação organizacional.

A globalização acirrou a concorrência de mercados e as organizações todos os

dias estão sendo desafiadas com as pressões para atender as necessidades dos clientes cada

vez melhor, mais rápido e barato (BPR, 2005).

O emprego da tecnologia é uma solução, entretanto não pode ser utilizada

isoladamente, desassociada de outras ferramentas, e a reengenharia mostra-se ainda uma

ferramenta efetiva para as organizações encontrarem meios de se atender as necessidades

dos clientes e conseguirem mudar a maneira de se fazer os negócios diante de desafios e

oportunidades que as constantes mudanças promovem (RODRIGUES, 2002).
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Outro aspecto da reengenharia muito interessante é a melhoria contínua dos

processos, embora não seja um conceito novo, a melhoria contínua ajuda a refinar os

processos atuais, principalmente os recém desenvolvidos no processo de repensar a

organização. A reengenharia não é a única saída, pode e deve ser associada aos demais

esforços e ferramentas que ajudem na execução do novo processo.

CONCLUSÃO

O final do século XX definitivamente indicou que o mundo passa por

processos de mudanças cada vez mais rápidos, mudanças que são políticas, sociais,

econômicas e tecnológicas.

A era da Globalização talvez tenha se encerrado e esteja surgindo um período

de incertezas, uma época de transição, onde o cenário é de rápidas mudanças e choques e

possivelmente continue assim.

Neste cenário torna-se fundamental que o emprego de métodos de adaptação

a estas mudanças seja dominado pelos executivos para que as organizações continuem a

fazer negócios e não bastará apenas fazer a empresa funcionar, será necessário descobrir

meios de se fazer mais e melhor, é o centro da inovação, mudanças profundas nos

processos de negócio e na maneira de se fazer negócios, a este processo Hammer e

Champy chamaram de reengenharia de processos.
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