
seus modelos de atividades. Em muitos processos _ par( .
larmcrnc os de colarinho branco - a amplitude das ativida,
d::l que agregam valor é tão pequena que os pacotes gráficos
nao conseguem representá-Ias. Você poderá achar melhor es-
boçar os. modelos e simplesmente usar um marcador de cor
para indicar as categorias de valor agregado.

í28

1
i•,

Uma vez concluída uma análise de valor do processo,
chega-se à quarta etapa da análise do processo do negócio,
isto é, o uso da PVA para guiar os esforços de aperfeiçoamen-
to. Esta etapa tem duas subetapas: primeira, identificar os pro-
blemas; segunda, resolvê-los através da recomendação de
soluções e da elaboração de um plano de implementação.

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E DAS
SUAS CAUSAS

A primeira tarefa para se conseguir o aperfeiçoamento
do processo ou redução de custos é identificar os problemas
internos do processo e suas causas básicas. As informações
já obtidas através da definição de atividades e da análise de
valor do processo constituem um insurno importante para es-
tas próximas tarefas.

Vamos antes fazer uma breve recapitulação. A definição
de atividades incluiu as seguintes informações:
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o Um retrato de alto nível de todos os processos d
• presa .e_das suas relações mútuas. a ern.

fe~c~lçoes ~os processos sendo analisados, inclusive de-
1~I~oe~de msumos, resultados, limites, clientes e suas

eXlgencIas. .
: Identificação das atividades que compõem o processo.

~dmdfluxograma mostrando as relações entre as ati-
VI a cs.

. A análise de valor do processo acrescentou as se ui
Informações a respeito de cada atividade: g intes

• Tempo de cicIo.
• N idecessi ades de recursos.
o Estimativas de valor aaregado/na-o I

6 va or agregado.
Es~a~ ~nformações' agora estão prontas para serem

das no II1ICIOdo desenvolvimento de um plano de ap fei usa-
rncnto d er eiçoa.

bl o processo. O plano começa pela identificação dos
pro emas do processo e a . '1' ,.. ,. ,segUIr, utiliza tecmcas para deter-
mmar as causas básicas desses problemas.

Identificação de Problemas

t- dEqUipes compostas por gerentes e trabalhadores que es-
ao en~rodo pro~esso definem problemas específicos. As i~-

~orn:açoes provemente: da definição de atividades e da análise
b~r~a~r do .processo sao particularmente úteis para a desco-

~ .e n:UIt~s.?ro~lemas. Os mais comuns são lacunas de-
pcrdícío, meflcIencIa e instabilidade. ' S

~.~.tmâs A análise mais importante consiste em determinar se
existem lacunas na satisfação das necessidades dos clí t
ternos. Ao f' - . A. len es ex-
. . d .. dze; esta pergunta, voce precisa incluir os servi-

çosa.fl.nmlstratIVos, além dos produtos e serviços vendidos
C~pCCj icamente aos client ' T' .
, br .., "" . 1. . es. aIS scrv ços adn inistrativos? ',' >,.1 toda correspondência eu comunicéH'ão com o c " , ..,
tUU"SlVf> p '." .. _ . ".JCI.,t.. , .... , ~ J[OC.CSS,llDbltoele pedidos e faturas, cl1lrcg:1 de pr o-

13!J

,
f

I
f
~

Juros e assuntos correlatos. A seguir, você analisa da mesma
forma as necessidades não satisfeitas dos clientes internos.

A identificação de lacunas leva a organização a concen-
trar sua atenção nas exigências realmente importantes para o
cliente. Você identifica as lacunas comparando o resultado de
um processo com as exigências do seu cliente.

Desperdício Você pode identificar problemas de desperdício
- a presença de atividades não valor agregado - localizan-
do todas as atividades não valor agregado no modelo de ati-
vidades. (Observação: Se você não procurou contribuições

. diretas dos clientes quando definiu os processos, precisará va-
lidar suas suposições a respeito das exigências deles antes de
poder identificar lacunas e/ou desperdícios com prccisão.)

lneficiência A melhor maneira de identificar ineficiência - o
resultado de métodos complexos, que causam ciclos prolonga-
dos - é examinar a seqüência do fluxo de trabalho. Mesmo que
todas as atividades sejam de valor agregado, sua seqüência po-
de tornar ineficiente o processo global. Você também pode de-
tectar ineficiência identificando as atividades cujos custos são
desproporcionalrnente altos em relação ao seu valor.

Instabilidade Urna alta variação nos insumos, resultados, tem-
pos e/ou qualidade pode indicar a presença de instabilidade.
Em termos gerais, um processo instável é custoso de duas ma-
neiras. Em primeiro lugar, o processo em si é custo '0. Segun-
do, um processo instável exige mais recursos gerenciais para
monitorar, acelerar e coordenar as atividades do que deveria.
Você pode identificar problemas de instabilidade examinan-
do os fluxogramas e questionando a constância dos insumos,
resultados e tempos. A presença de gargalos também pode in-
dicar instabilidade, assim como a presença, no fluxograma,
de pontos nos quais o fluxo do trabalho paro um bom resul-
tado difere cIo fluxo de trabalho para um mau resul alio.

131



)
Identificação de Causas Básicas

Uma vez definidos os problemas de um processo, a tare-
fa seguinte da equipe é dupla: primeiro identificar as causas
básicas dos problemas e, a seguir, desenvolver um plano de
ação para resolvê-los,

Porém, antes de prosseguir com outros aspectos da iden-
tificação das causas básicas, precisamos discutir uma questão
de terminologia. Grande parte da literatura recente sobre ges-
tão dos custos - particularmente no que concerne ao custeio
baseado em atividades -- usa a expressão gerador de custo para
indicar o fator ou evento que faz ser incorrido o custo ou faz
com que atividades sejam executadas. Em contraste, a Ernst
& Young optou por usar a expressão causa básica para indi-
car um fator desses. Tomamos essa decisão por dois motivos.

Primeiro, a palavra "gerador" tem sido usada por tan-
tas pessoas diferentes com significados tão diversos, que leva
a muitas interpretações erradas. Muitos desses significados exi-
gem quantificação para uso em cálculos de custo com base em
atividades. Temos visto pessoas deixando de identificar cau-
sas estruturais importantes de problemas devido à sua fixa-
ção pela identificação de "geradores" quantificáveis.

Segundo, achamos que a expressão "causa básica" faci-
lita uma comunicação clara e sem complicações com a alta ge- .
rência, ao passo que a expressão "gerador de custos" é vista
como um jargão que de fato impede essa comunicação.

Portanto, para as finalidades de identificação e solução de
problemas de processos, usaremos a expressão "causa básica"
em todo este livro. Nos capítulos 8 e 9, sobre custeio com base
em atividades, iremos definir termos (inclusive toda uma famí-
lia de termos "geradores") que são usados para a especificação
de cálculos técnicos, Por ora, entretanto, vamos nos concentrar
na identi Iicação das causas subjaccntes de problemas.

Voltemos agora ao principal assunto em discussão: a ma-
neira mais eficaz para se identificar as causas básicas de um
problema é através de um processo estruturado de brainstor-
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nvolvidas nesse processo. A estrutura é
,.";lJg pelas pessoas c . s de elementos de processos que
. -a,l.., nas quatro categonar I'C u.... <A.

~~tlcm ser mudados: _
. . mos (ísto é materiais e informaço<:~s);1. os msu 1 ,

2. as pessoas;
3. os métodos; e
4. a tecnologia.
A técnica de estruturação cons.iste em es?~~~r o esqu:l·J.e~

"d' espinha de peixe em UHlJllP
to principal par~ ~m laglhram~ na sala onde é feito o hralns-
chart ou dispOSltlVO seme 1 an· .. :- a dis-

. O Q d o 6- i mostra a estrutura. A seguir, ..~~:~~g~a aná~~e rfocalizam a res~osta à pergunta: '.'Em) q~~
, nolo ia os msumos ou as pessoas P

os métodos (ou. a ~ec g, roblema?" Na verdade, é útil
dem estar contnbu.mdo para o p.,,, 'quê" cinco vezes se-

I a prática de perguntar por
~:~:~:c:n~~te. Esta técnica ajuda a garantir que vo~ê. n~o ~cn~

os sintomas com as causas. As respostas a ess~
funda _ -;- colocadas no diagrama, usando-se 11-

~~!U~~~~z~~~~i~~~:~das ~o ele~ento a~equ~~~~~bf:~~~s~~~
Ao examinar se o metodo e uma ca~sa _ . . . _ _

A poderá achar útil levar em conta a exphcaçao de J ames Id1ar .
c~ or ue atividades que não agregam valor po em
nngton de p q Elas podem existir porque o pro-
estar presentes. no pro~~s;~;ma inadequada ou não está Iun-

~~~~~~~~c~~l~~~eoprevisto. Isso inclui ativid~~es tais CO~O
. r es erar, preparar-se para uma atiVIdade, arn_~l-

movlm~n:;e~io~ar e repetir o trabalho. Essas atividades nao
zenar,1I1 " a' produção do resultado do proces-
deveriam ser necessanas . U

, 'do a dpfl'ciências no seu projeto. maas ocorrem aeVl ~ -
so: ~ _ re a valor também pode ser causada por
atlVldade que nao ag g si Também é impcrta11te ques-
fatores externos ao processo em . , 1
. esso inteiro agrega algum Vê. or. ,

uonar se o ~roc . 1 de iur.>ntific8çüo de causas bá-
A seguir, dois excmp os ç

sicas.
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------------~-------
Métodos

Pessoas

Enunciado do
Problema

Insumos
Tecnologia

Quadro &-1. Diagrama espinha de peixe: esqueleto principal.

Exemplo 1:E~ um processo de recebimento de pedidos,
cada um pre~lsava passar pejo exame da engenharia an-
(:CS de se: acel~? Um dos problemas identificados no rro-
cesso fOI que alta pr~porção de pedidos é rejeitada por
apres~nt.ar uma comblI1ação não válida de Opções e ca-
ractcnstIcas". .

Depois de um brainstorming a respeito das possíveis
causas do problema, a equipe de aperfeiçoamellto do

1 .~ 1
Jo ••• ' .,

Pessoas Metodos

Funcionário encarregado
de pedidos não treinado Datilografia e busca

1
i

Programas de treinamento
inadequados

Pedidos para itens}------------"-1 não válidos

Catálogo de produtos errado

Sem revis50 da engenharia

Folha de entrada de pedidos
errada

TecnologiaMateriais/
Informações

Quadro 6-2. Diagrama espinha de peixe: análise detalhada.

processo sugeriu uma série de fatores contrib~intes. O
Quadro 6-2 mostra esses fatores. Depois de cxammar uma
amostra de pedidos rejeitados, a equipe começou a se.con-
centrar na solução de uma falha fundamental dos !!lSU-

mos do processo: o fato de o catálogo ele pruduto~. cont~r
erros. O grupo de marketing havia montado e puo!Jc:uo
uma matriz de opções de produtos sem antes submetê-Ia
a um exame da engenharia. Embora visualmente o c:!-



I·
tálogo fosse atraente e 90 por cento das combinações fos-
sem válidas, a empresa simplesmente não podia produ-
zir os itens dos restantes 10 por cento de Opções.

A equipe recomendou uma correção imediata do ca-
tálogo e que os futuros catálogos passassem pela revisão
da engenharia antes de sua publicação. Como resultado
da implementação dessa recomendação, a empresa con-
seguiu reduzir em 50 por cento os pedidos rejeitados.
Além disso, o número de pessoas necessárias à comuni-
cação com os clientes, para resolver os problemas a res-
peito de seus pedidos, caiu em 22 por cento. Estes foram
os efeitos tangíveis do esforço de aperfeiçoamento do pro-
cesso; os benefícios intangíveis da maior satisfação dos
clientes não foram quantificados.

Exemplo 2: O segundo exemplo mostra os resultados da
análise de valor de um processo, realizada para um pro-
dutor de bebidas refrigerantes. O escopo da análise in-
cluía todas as atividades e custos de produção dentro de
uma só fábrica. O Quadro 6-3 sumariza os custos dos seg-
mentos de atividades não valor agregado por categoria.
Por exemplo, o custo total de armazenagem de estoques
era de $1.167.000.

Mais uma vez, uma sessão de brainstorming identi-
ficou as causas básicas para cada uma das categorias de
atividades não valor agregado. O Quadro 6-3 também
mostra a rebção entre as causas básicas e a categoria de
NVA. Por exemplo, a "compra de matéria-prima em tam-
bores grandes" foi identificada como uma causa básica
de perdas de materiais e da necessidade de armazenagem
e de testes.

I~importante notar que uma causa básica pode afetar múl-
tiplas atividades que não agregam valor e que uma atividade
pode ter múltiplas causas. O Quadro 6-4 resultou da análise
( :.'valor para a empresa de bebidas. A análise agora inclui acõcs
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recomendadas para a solução de cada uma das causar," ba.,
caso Neste exemplo em particular, as reduções anuais no!' (U~'

tos, resultantes dessas ações, foram estimadas em 1,8 rnilh.lc ..
de dólares.

Categorias de Causas Básicas

Após identificada a causa básica específica de cada ativi-
dade, você poderá achar útil organizar essas causas em cate-
gorias. As categorias típicas incluem política da empresa,
tecnologias incompatíveis, requisitos do sistema e organiza-
ção do processo. A estimativa do valor monetário das catego-
rias é particularmente benéfica para vencer a resistência a
mudar tais causas como política da empresa ou procedimen-
tos de controle.

RESOLVENDO OS PROBLEMAS

Isto nos leva ao nosso próximo passo no uso da análise
do processo do negócio. Uma vez identificados os problemas
do prOcesso e suas causas básicas, você estará pronto para de-
senvolver um plano de ação para aperfeiçoar o próprio'
processo. ,

No desenvolvimento desse plano há duas etapas funda~
mentais. A primeira é desenvolver abordagens para resolver
cada uma das causas básicas dos problemas identificados. A
segunda é dar seqüência a essas abordagens mediante um pla-
no de ação.

Desenvolvendo Soluções

Nesta exposição, vamos oferecer algumas diretrizes e su-
gcsUks a respeito de como cumprir cada uma dessas etapas.
O desenvolvimento de soluções inovativas obviamente irá va-
riar de acordo com cada problema e cada ambiente Não cxis
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tem soluções prontas para os problemas que podem seridcn,
ti ficados em uma análise do valor de um processo. Portanto
a exposição que se segue não visa ser um guia completo, mas
sim como uma vista geral que visa a ajudá-lo a não passar des.
percebido por algumas saídas que podem conduzi-Io a solu-
ções eficazes.

A solução para um problema do processo pode estar em
cinco áreas. Recorde nossa primeira visão de um processo:

Fornecedores .Insumos--.Processo
Resultado --+Clientes

... , ) então uma elas mudanças que precisa fazer é na cspc-\..1!\..I,lC , d c' id
·:r 'ação do resultado em si. Porém, uma vez re enru o o r_c-

~.I,/,Ldo as maneiras de produzir o novo resultado passarao
S~lLJ , , id ' '~O' spor mudanças nos insumos e/ou nas auvi aces, nas p.es... a
e/ou na tecnologia. Portanto, não vamos nos deter aqui a res-
peito de como mudar o resultado. .

Um ponto que se deve ter em mente a rcsp?to do resul:
tado, quando se estiver trabalhando no .apcrfel?Oarncnto de
um processo: assegure-se de não mudar mconsClentem~nte o
resultado, em conseqüência das outras mudanças que intro-
duz no processo. Seu teste/avaliação do proce~so muà~do deve
incluir uma verificação de que o resultado ainda satisfaz to-
das as necessidades do cliente.

Mudar os Insumos É freqüente a equipe ~~ projeto iden~ifi-
car algum item dos insumos como causa básica de um proD!p-
ma. A qualidade pode ser baixa; o fluxo pode ser desuniforrne;
os insumos podem ser excessivamente complexos; s_eucu~to
pode ser demasiado elevado; se~ tempo ~e preparaçao do I~-

sumo pode ser muito longo. A lista de coisas que podem estar
erradas com os insumos é infindável. .

O melhoramento dos insumos, através de esforços em co
laboração com os fornecedores e de programas de garantia de
fornecedor tornou-se estrategicamente importante para au-
mentar a c~ofiabilidade do processo e a qualidade do ~rod~-
to. Essa mesma estratégia é aplicável a processos q~e nao sao
de fabricação. Mas vale a mesma restrição. E preCISO envol-
ver os fornecedores de insumos em seu esforço para efetuar
melhoramentos.

Exemplo I: Volte ao exemplo anterior, n~ qual uma equ!-
pe que analisava um processo de recebimento de pedi-
dos identificou os erros no catálogo de produtoscomo
a causa básica de clientes pedirem combinações não vá-
lidas de características. A equipe identificou, na mclho-
ria da qualidade dos insumos, que recebia a solução pa-

14:.

Os insumos, que provêm de fornecedores (internos e ex.
ternos), entram no processo. O processo em si é um conjunto
de atividades. Essas são executadas por meio de pessoas e de
teenologia. Por esses meios os insumos são convertidos em re-
sultados, os quais vão para os clientes (internos e externos).

.Os cinco elementos que você poderia mudar são:

I. o resultado;
2. os insumos;
3. o conjunto de atividades;
4. as pessoas; ou
S. a tecnologia. .

Note que mudar o resultado ou os insumos requer cola.
boracão, cooperação e consenso respectivamente com os clien-
tes c fornecedores.

Cada uma dessas cinco abordagens à elaboração da 50.
Iução será discutida. Apesar de descrevermos os cinco tipos
de mudanças como se fossem independentes, na prática a so-
lução final para um problema muitas vezes consiste em uma
combinação de um ou mais desses elementos.

f:imhwo Resultado Se você identificou o problema como sen-
do uma lacuna (isto é, uma necessidade não satisfeita de um

HO



r.: o sel~próprio problema. Eles queriam receber dos clicn'-
res ped~dos que não contivessem itens não válidos. Mas,
para crer uar essa mudança em seu insumo, precisaram
colabo~a: com os setores de marketing e engenharia pa-
ra corngir a falha subjacente.

Erell7fJ/o2: Um exemplo semelhante - envolvendo uma
e~1p,r~sa diferente daquela do exemplo 1 - mostra uma
hlst?fla oposta. Este incidente também diz respeito a um
projeto de aperfeiçoamento para um processo ele recebi-
mento de pedidos.

Os pedidos entravam no processo vindo dos repre-
s~ntantes de 'lendas da empresa; nenhum pedido vinha
diretamente dos clientes. Quando a equipe do projeto de-
senvolveu o modelo de atividades, uma das primeiras a
ser identificada foi a validação de todos os dados de ca-
da pedido. Era evidente que aquela atividade consumia
tempo e era dispendiosa. Além disso, estava classificada
Como atividade que não agregava valor.

A equipe decidiu eliminar aquela atividade do pro-
cesso; todos simplesmente concordaram em não executá-
l~ no futuro. Não foi perguntado por que os pedidos con-
tinham erros. Mais importante ainda, não foi feita ne-
nhuma comunicação ao departamento de vendas, para
que seus membros soubessem que os pedidos não mais
seriam validados.

O efeito líquido daquela "melhoria" foi urna ime-
diata deterioração dos serviços aos clientes. Estes não re-
cebiam os produtos que pensavam ter encomendado e não
eram alertados sobre a existência de qualquer problema.
Na verdade, a equipe do projeto não resolveu o proble-
ma de um insumo de má qualidade, nem consczuíu uma
redu,;ii.o de custos. A mudança que efetuara; no pro-
c~sso slmplcs!1lél1tc fez com que o problema passasse por
cima do departamento ele recebimento ele pedidos e fos-
se clirclamcntt: do Departamento de Vendas para os clicn-

I 'S Moral da história: evite este tipo de reação negligcn-
~~'~\uma atividade que não agrega valor e você evitará
também o problema que essa empresa enfrentou. O uso
da análise de valor do processo irá protegê-lo contra este
tipo de problema.

I
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Muóar as Atividades A mudança de um processo pode ir de
pequenos reparos a uma revisão completa. A Gestão Total dos
Custos como qualquer abordagem, não consegue prever a arn-
plitude e o número de situações específicas que você p.odcrá
encontrar. Conseqüentemente, a exposição abaixo enfatiza al-
gumas das diretrizes que poderão ser usadas para modificar

, um processo.

• Eliminar etapas administrativas desnecessárias. Por
exemplo, questione qualquer livro de registro de docu-
mentos que esteja em uso.

• Questione todas as etapas de aprovaçaolassinat~,.~ e
mantenha somente aquelas genuinamente necessanas
ao funcionamento do processo.

• Questione todas as etapas de inspeção. Desenvolva ma-
neiras para que a pessoa que realiza o trabalho assegu-
re a sua exatidão e inteireza antes de libcrá-lo.

~ Questione a seqüência do trabalho. À medida que o tra-
balho muda de mãos, veja se as atividades podem ser
agrupadas.

• Procure maneiras para encurtar a distância quando o flu-
xo de trabalho cobre uma grande extensão geográfica.

• Questione a necessidade de toda a correspondência es-
crita durante todo o processo.

• Elimine redundâncias.

Uma observação final sobre aperfeiçoamento de proces-
sos. Os verdadeiros especialistas no processo são as pessoas
que nele trabalham todos os dias. Elas poderão sugerir :.1S mu-
danças mais importantes para o processo.
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Mudaras Pessoas Outra "causa básica", habitual em pro-
blemas do processo, é que as pessoas que executam as ativi-
dades podem carecer de treinamento adequado. De fato 'v." 1'[' _ ' mUltas
~zcs as ~ua,l icaçoes necessárias ao desempenho de uma ati-

vidadc nao ficam claras até que se tenha analisado o processo.
~ recomendação ~e, trei~amento pode ser para as pessoas

adquirirem novas qualificações específicas, Isto vale em espe-
cl~lqllando o escopo do trabalho executado por alguém é am-
pliado. Algumas empresas levam tão a sério o desenvolvimento
de uma.. força de trabalho versátil, que seus sistemas de com-
pcns~l~ao ~oram mudados para uma base de "pagamento por
qual! Iicaçõcs".
, .Muitas_ ve~es a análise do processo revela que não exis-

tem mstruçocs informando às pessoas como realizar um pro-
cesso: Cad~ um que faz o trabalho segue o seu próprio método.
Em slt~laç~es como estas, é freqüente uma recomendação du-
pla: pnrneiro, ~ormalizar as instruções do processo; segundo,
efetuar um treinamento específico sobre os novos procedi-
mentos,

Em outras situa~ões, as pessoas estão usando o equipa-
n:l~nto ou a t~cnologla com uma compreensão apenas super-
flcla! ?os ~elos à sua disposição. Isto vale para processos
a~!m~l1lSlratlvos tanto quanto para as áreas aparentemente mais
tecrucas da empresa. Em muitos casos, as "mudanças de pes-
~oal" necessárias estão mais ligadas a atitudes e dinâmicas sub-
~acentes do que a tecnologias e procedimentos. Pode ser
l~lportan~e ~ueas pessoas desenvolvam uma nova cornpreen-
sao e avaliação de como afetam os clientes. As prioridades po-
dem,t~r q~e muda~. As pessoas podem precisar ampliar suas
qua!lfIC.aço~s para mteragir eficazmente através dos limites or-
gamzacronais. Elas podem precisar desenvolver habilidades pa-
ra formar equipes e resolver problemas, Podem precisar
aume,nt~r sua capacidade para absorver e iniciar mudanças.
A prop~'la estrutura organizacional pode precisar mudar, co-
mo meio para melhorar o desempenho dos processos.

, ,
• 't,·f

Mudar a Tecnologia Finalmente, você pode aperfeiçoar um
processo mudando a tecnolo~ia usada para o _dcs~mpcnho das
atividades no processo. Aqui a gama de opçoes e ampla, .V~-
cê pode decidir automatizar certas at~:id~~es; pode SL:?:~:,lt~~:
equipamentos, para aumentar a conuablhdade. e ~ cí .c.cncia
e reduzir as variações; pode mudar a tecnolog1a Juntamente
com um projeto total do processo; ou pode desenvolver e/ou
implementar novos sistemas de informações, Em partl~ul~r,
a tecnologia da informação pode ser um grande capacttaaot'
de mudanças, otimizando o trabalho que agrega valor e eli-

minando aquele que não agrega. ,
Considere nosso exemplo OI iginal de recebImento de pe-

didos. Uma forma óbvia de reduzir o tempo de ~iclo no, p~o-
cesso seria substituir o tráfego interno por correio eletronl,c?
para todas as atividades de "movimentação interna" e utili-
zar a tecnologia de Iax, ao invés do serviço postal, .para co-
municar a data planejada de embarque para o pedIdo. .

1mpIem ente as Soluções

Uma vez propostas as maneiras para solucionar c~da u~1a
das causas básicas dos problemas identificados, voce preclsa
organizá-Ias em um plano de ação. A definição d_aseql~ên,cia
das propostas - isto é, priorizar seu curso de açao - e VItal
para o desenvolvimento desse plano,

Priorizando Ações Vários critérios podem ser usados na de-
finição de prioridades para a implementação das soluções
recomendadas. A primeira regra para a seieção das recomen-
dações a implementar é, obviamente, assegurar-se da clare-
za do objetivo de aperfeiçoamento. Por exemplo, se o ob-
jetivo principal é reduzir o tempo de cicio, você pode se-
lecionar um conjunto de ações diferente caquele que esco-
lheria caso seu objetivo fosse cortar custos de orçamento des-

te ano.
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r::.stra~é9ias para Priorização Aqui estão três abordagens adí-
cronais para essa definição. (Elas não são mutuamente exclu-
dentes. Suas próprias prioridades de implementação podem
se; baseadas em uma combinação destes e de outros fatores
tais como a disponibilidade dos recursos necessários): '

• Esforço para impIementar.
• Categoria de qualidade.
• Hierarquia de aperfeiçoamento.

Esforço para lmplementar. Você pode querer classificar
s.uas oportunidades de aperfeiçoamento fazendo uma estima-
~l\:a de alto nível do tempo relativo e dos recursos necessários
a Im~lem.entação de cada recomendação. As categorias típi-
cas sao simples, moderados e complexos.

Simples: As equipes de projetos freqüentemente desen-
volvem uma terminologia vívida para descrever os melhora-
~ncntos recomendados nesta categoria. Os nomes típicos
Incluem Oportunidades "fruta madura" ou "cuca fresca". Es-
ses nomes se aplicam a mudanças que podem ser feitas com
facilidade - tipicamente uma simples mudança de procedi-
mentos - que afeta poucas pessoas e não requer novas tec-
nologias. Alguns aperfeiçoamentos típicos são: :

I

• Elimin.açã~ de quaisquer atividades que não agreg~m
valor (Isto e, aquelas cuja eliminação não teria nenhum
impacto externo).

ti Utilização de uma tecnologia aperfeiçoada já existente
na empresa.

• Eliminação de atividades redundantes.
• Mudança da seqüência de atividades para tornar seu

fluxo mais eficiente.

Um grande benefício pode ser obtido com a colheita des-
sas frutas maduras para implementação imediata. Um proje-
to de TCIvI é, muitas vezes, a primeira análise de valor efct uada

I

!
1

l•J
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para qualquer um dos p.roccssos adminis.tr.ativos da em~:~sa.
Lrn casos assim, aperfeiçoamentos classificados como sim-
ples" podem ser significativos. Sua implementaçãotraz dois
tipos de benefícios. Não só você pode dar um grande passo
na direção de uma meta empresarial, mas também pode usar
as economias resultantes para desenvolver e implemcniar so-
luções para os problemas mais difíceis.

Moderadas: As recomendações classificadas como mode-
radas em termos de esforço normalmente exigem mudanças
nos procedimentos de pessoas ou funções externas ao grupo
do projeto. Elas também podem exigir a colaboração de ~or-
necedores e/ou clientes ou a aquisição de novas tecnologias.

Complexas: As recomendações classificadas como com-
plexas envolvem tipicamente mudanças simultâneas nas ativi-
dades, pessoas e tccnologias, As soluções são, freqúcntcmcnte,
estruturais ao invés de processuais. Em geral, têm prazos mais
longos e implicam importantes investimentos de capital.

Categoria de Qualidade. Outra.estrutura que pode ser útil
na definição das prioridades das recomendações é constituída
pelas categorias associadas aos custos da qualidade. (No Ca-
pítulo 12 dedicaremos uma seção ao cálculo e comunicação
dos custos ela qualidade. Por ora, estamos mencionando este
conceito somente para definir as prioridades.) A essência da
mensagem do custo da qualidade é a seguinte: quanto mais
próximo ao início do processo você resolver seus problemas
de qualidade, menos custosos eles serão. Evitar a má qualida-
de é preferível a permitir que ela ocorra. Se você não puder
impedir todos os problemas de qualidade, procure os incidentes
de má qualidade tão logo ocorram. Isso custa muito menos
do que permitir que sigam corrente abaixo. Encontrar c re- .
solver um problema dentro da sua empresa custa menos do
que deixar um cliente enfrentar o problei a. O local mais dis-
pendioso em que o problema pode ocorrer é nas mãos do seu
cliente.

Estrutura de Aperfeiçoamento. A última técnica para a
definição da seqüência dos esforços de aperfeiçoamento utili-
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Z~l a sabedoria coletiva dosprojetoSjust-in-time (JIT ..
selho dos veteranos dessa área é' "S' Iífi ) O con.
Integrar" Est áxi .' irnp I icar, Automatiz.ar
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Quaúo &'5. Sistemas Orientados para ovalor

tra O processo antes de ter sido simplificado; o da.frente mos-
tra o processo depois da simplificação. Qual das versões você
automatizaria?

Se você automatizá-lo antes de simplificá-lo, estará tor-
nando permanentes muitas atividades que não agregam valor.
Você poderá encontrar uma forma de realizar essas ativida-
des de maneira mais rápida, mais barata ou ambas; mas terá
institucionalizado sua existência. (Automatizar um processo
canhestro costuma ser chamado de "asfaltar uma picada de
mulas" .)

Se, por outro lado, você inicialmente trabalhar para sim-
plificar o processo - eliminando assim todas as atividades não
valor agregado que puder - seu esforço de automação será
mais simples. Você também terá um processo mais eficaz do
que seria possível caso ele fosse automatizado antes. Especial-
mente naautomação de sistemas de informação, é importan-
te determinar os requisitos do sistema a partir de uma visão
simplificada do processo. A Ernst & Young chama isso de de-
senvolvimento de "sistemas guiados por valores".

Analogamente, é importante retardar complexas integra-
ções de processos - particularmente o desenvolvimento de pro-
cessos integrados via computador - até que os processos sejam
verdadeiramente eficientes, eficazes e estáveis. A intcgração
de dois processos crivados de problemas inevitavelmente irá
resultar em uma megaconfusão.

CONCLUSÃO

A análise de processos do negócio é a técnica fundamen-
tal para a compreensão, análise e aperfeiçoamento do desem-
penho de uma organização. Ela focaliza o fluxo de trabalho,
em vez de enfatizar a estrutura organizacional usada para se
gerenciar o trabalho. Ela requer que você considere de forma
explícita as necessidades dos seus clientes. Ajuda-o a cstrutu-
rar a definição dos problemas da empresa de forma a poder
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identificar e atacar suas causas básicas: E provê uma base p.l.
ra melhorar a qualidade, reduzir o tempo de ciclo c tamb~m
os custos.

A análise .de processo do negócio é uma técnica com be-
nefícios duplos. Ela permite que você consiga resultados a curto
e longo prazos, identificando oportunidades para melhoramen-
tos importantes. Ao mesmo tempo, ela serve de base para as
outras técnicas contábeis que podem manter sua empresa no
caminho do aperfeiçoamento permanente.

Vejamos agora essas outras técnicas.

'.
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