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A utilização da Reengenharia como ferramenta do Empreendedorismo 

nas Organizações contemporâneas 

 

RESUMO 

As organizações contemporâneas estão cercadas por inseguranças e constantes 
transformações, levando-as a várias reflexões que serão determinantes para sua 
sobrevivência. Todavia para que novas metas sejam estabelecidas, é necessária 
uma sutil análise das variáveis que podem surgir ao longo do processo, evitando 
assim esforços desnecessários. Diante esse impasse, temos a Reengenharia como 
importante ferramenta do empreendedorismo, pois permite buscar a melhor solução 
para o aperfeiçoamento dessas variáveis, corrigindo-as e muitas vezes prevenindo-
se contra elas. Dessa forma, vemos na Reengenharia aliada ao Empreendedorismo 
corporativo nas organizações atuais permite a criação de novas estratégias, que 
levarão a empresa a uma renovação ou inovação significativa em seus resultados.   

 

INTRODUÇÃO 

 

O ambiente empresarial é diariamente afetado por turbulências. As 

organizações devem buscar mudanças constantes em suas estruturas operacionais 

e administrativas, através de estratégias que podem inclusive exigir mudanças 

radicais e quebra de alguns paradigmas. Essas estratégias devem ser 

cuidadosamente planejadas, para que a empresa não perca seu foco e acabe 

perdendo características fundamentais para seu sucesso. Para isso, utilizam-se 

ferramentas como a Reengenharia e o Empreendedorismo Corporativo (BERNARDI, 

2010). 

A Reengenharia busca a eliminação e total reinvenção das regras e 

processos já ultrapassados, bem como de todos os pressupostos fundamentais que 

lhe servem de base. O empreendedorismo corporativo tem sido uma ferramenta 

imprescindível para a eficácia das empresas, e uma boa forma de fomentá-lo na 

empresa é permitir e estimular os funcionários a propor novas ideias para melhorias 

desde o processo produtivo até o ambiente de trabalho (NOZELLA; GONZAGA et al, 

2009). 

Uma empresa que deseja crescer, precisa investir em novidade, em mão de 

obra empreendedora, cuja visão futurista, proativa e sem receio de arriscar, faz com 

que os negócios passem por melhorias contínuas permitindo que a empresa esteja 

sempre à frente da concorrência. Contudo, é certo que liderar o mercado, 

independente do ramo de atuação, não é resultado de uma fórmula de sucesso, mas 



de um contínuo processo de empreender sempre e atender prontamente ao seu 

público consumidor (COSTA; CERICATO et al, 2007). 

A escolha do tema se deu em razão da sua importância e também da grande 

dificuldade que as organizações encontram para se manter em alta no mercado. É 

comum que empresas que se apresentam tão promissoras em suas propostas 

acabem falindo por falta de planejamento adequado, que apenas um empreendedor 

consegue ter, pois consegue prever prováveis dificuldades, e transformá-las em 

possibilidades de progredir. 

 

OBJETIVOS 

 

Estudar e analisar a importância do uso da Reengenharia como ferramenta do 

Empreendedorismo, de forma que a organização se mantenha estável e atuante no 

mercado competitivo. 

Propor inovações à empresa de forma que ela obtenha melhorias internas e 

externas, tanto no processo e distribuição de seus produtos, como com seus 

colaboradores, clientes e concorrentes. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo será elaborado através de pesquisa bibliográfica e da 

realização de um estudo de caso na empresa Aviagen América Latina, localizada na 

cidade de Rio Claro/SP. Com base em leituras de artigos e livros sobre os temas 

Reengenharia e Empreendedorismo, e através de uma análise comportamental 

realizada, buscamos estruturar nossa pesquisa de forma a atingir o objetivo de 

propor à empresa uma sugestão de melhoria, que possa maximizar seus resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O presente estudo consiste na análise do processo produtivo da Aviagen, 

atuante no ramo de avicultura no Brasil e em outros países. Resumidamente, o 

processo em análise se inicia quando os ovos recebidos são acomodados nas 

Incubadoras, por 19 dias. Em seguida são transferidos para a Nascedoura por 2 dias 

até que aconteça a Eclosão. As aves nascidas passam pela Sexagem, onde é 



verificado o sexo, e por uma Seleção, onde acontece o descarte das aves fora dos 

padrões. As aves aprovadas são vacinadas e os machos passam pela remoção de 

espora, e corte/cauterização da 1ª falange. Agora é só preparar as entregas. É 

importante mencionar que também existe o controle de biosseguridade, para garantir 

o padrão de saúde e a qualidade das aves que serão entregues. 

Assim sendo, a proposta a ser usada na empresa estudo do caso é o 

acompanhamento mais detalhado deste processo para verificar onde seria cabível a 

aplicação da Reengenharia, sugerindo algumas inovações que possam otimizar os 

resultados da empresa. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Todos os dados descritos sobre o processo até o presente momento foram 

adquiridos através de entrevista e visitas agendadas com o supervisor da empresa 

para que fosse possível o conhecimento sobre o assunto. 

Espera-se através deste estudo, propor inovações à empresa estudada de 

forma que ela obtenha melhorias internas e externas, tanto no processo e 

distribuição de seus produtos, como no ambiente interno com seus colaboradores e 

no ambiente externo, com seus clientes e concorrentes. 
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