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RESUMO1 

 

Diariamente o ambiente empresarial é afetado por diversas turbulências. As 

empresas precisam estar em constante busca por mudanças em suas estruturas 

operacionais e administrativas, sendo que essas mudanças muitas vezes precisam 

ser radicais provocando quase uma revolução dentro da organização. Todavia, 

essas novas estratégias precisam ser planejadas de maneira comedida, para que 

não ocorra a perda do foco e das características necessárias para o sucesso da 

empresa. A Reengenharia busca a eliminação dos processos e regras utilizados, 

inovando-os e reinventando-os de acordo com as novas necessidades da empresa. 

Já o empreendedorismo corporativo tem sido uma ferramenta imprescindível para a 

eficácia das empresas, pois além de proporcionar melhorias para a empresa 

trabalha com a motivação dos colaboradores e com a melhoria do ambiente 

corporativo, visto que permite que eles proponham suas ideias de beneficiar os 

processos, valorizando o capital intelectual da empresa. O objetivo deste trabalho foi 

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

Empreendedorismo, de forma que a organização consiga se manter estável e 

atuante no mercado apesar do cenário de crise que atualmente o país se encontra. 

Uma vez que o mercado competitivo está cada dia mais intenso e exigente, a 

organização precisa estar preparada para atender a essa demanda de exigências.  

 

 

Palavras-chave: transformações, estratégias, empreendedor, Reengenharia, 

Empreendedorismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 O presente estudo foi apresentado pela autora de maneira mais ampla e detalhada à Faculdade 

Anhanguera de Rio Claro, para defesa do título de Bacharel em Administração em 22/06/2016. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diariamente o ambiente empresarial é afetado por diversas turbulências. Nos 

dias atuais vê-se a urgência de muitas organizações retrabalharem seus conceitos e 

objetivos, analisando e reinventando seus processos, frente à enorme crise mundial 

em que vivemos e que está abalando as estruturas das empresas, e já levou muitas 

a fecharem suas portas por falta de recursos, levando outras tantas a reavaliar suas 

estratégias para tentar se manter no mercado.  

Todavia, essas novas estratégias precisam ser planejadas de maneira 

comedida, para que não ocorra a perda do foco e das características necessárias 

para o sucesso da empresa. Dessa forma, a Reengenharia e o Empreendedorismo 

Corporativo tornam-se ferramentas importantes para esse processo de mudança. 

A Reengenharia busca a eliminação dos processos e regras utilizados, 

inovando-os e reinventando-os de acordo com as novas necessidades da empresa. 

Já o empreendedorismo corporativo tem sido uma ferramenta imprescindível para a 

eficácia das empresas, pois além de proporcionar melhorias para a empresa 

trabalha com a motivação dos colaboradores e com a melhoria do ambiente de 

trabalho, visto que permite que eles proponham suas ideias de beneficiar os 

processos, valorizando o capital intelectual da empresa. 

Uma empresa que deseja crescer precisa investir em inovação, 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 et al, 2007 apud TECO, 2014, p.2). 

 

 

OBJETIVO 

 

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

Empreendedorismo, de forma que a organização consiga se manter estável e 

atuante no mercado apesar do cenário de crise que atualmente o país se encontra. 

 



3 
 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, com base 

em artigos e livros sobre os temas Reengenharia e Empreendedorismo e através 

leituras sobre o cenário de crise que o país vive atualmente. Buscou-se estruturar a 

pesquisa de forma a atingir o objetivo de compreender como um redesenho da 

gestão empresarial com o uso da Reengenharia pode ser a solução para que a 

empresa se conserve em atividade e se adapte à crise. 

 

 

REENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO – CONHECENDO SEUS 

CONCEITOS 

 

A reengenharia é um sistema que foi elaborado por Michael Hammer, que 

sugere uma reformulação das atividades e processos da organização, visando 

aproximá-la mais dos consumidores e mantê-las no mercado competitivo. 

Primeiro é necessário que seja feita uma análise das necessidades e 

expectativas que os clientes têm com relação aos produtos ou serviços oferecidos. 

Uma das formas de realizar essa análise é com o uso do benchmarking, que 

consiste num processo de investigação sobre como está a empresa em relação aos 

seus concorrentes no mercado e perante a visão do consumidor. Em seguida é 

importante que seja definido o novo planejamento estratégico, que mobilize os 

recursos disponíveis e distribua as novas tarefas entre as equipes estruturadas. 

É importante reforçar que a finalidade da reengenharia não é melhorar o 

processo existente, mas sim eliminar as etapas obsoletas e implementar novos 

processos mais atualizados e eficazes. Essas inovações podem acontecer em 

qualquer nível da empresa, desde que identificada a sua necessidade. 

Portanto a Reengenharia é nada menos que deixar de lado os conceitos e 

paradigmas existentes para renovar completamente. Criação de novos planos e 

novas tarefas, adaptação das equipes, buscando a melhoria do processo para 

alcançar os objetivos da organização. 

A reengenharia mostra primeiramente o que será necessário mudar na 

organização e só então como fazer isso. 
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É importante reforçar que a Reengenharia afeta tanto os processos como a 

estrutura e o sistema de gestão da organização. A Reengenharia, por meio de 

mudanças radicais que propõe ao sistema, busca o aumento da produtividade com a 

máxima redução dos custos extras da empresa, permitindo que ela se mantenha 

estabilizada e ativa.  

O conceito de empreendedorismo tem sofrido alterações ao longo do tempo, 

para se adequar às novas necessidades que surgem. Segundo DOLABELA (1999 

apud COSTA et al, 2007, p.35), “o empreendedorismo é um neologismo derivado da 

palavra entrepreneurship que designar os estudos relativos ao empreendedor, seu 

perfil, origens, atividades e universo de atuação”.   

O empreendedorismo começou a ganhar forma no Brasil, a partir de 1990 

com a criação do SEBRAE, que oferece suporte para que uma pessoa inicie seus 

negócios de maneira consciente e segura, orientando o empreendedor em suas 

atividades para que a empresa possa prosperar (DORNELAS, 2008, p.26). 

O empreendedor não é simplesmente aquele que idealiza e inicia um novo 

negócio. Mais que isso é aquele que agrega valores por meio de desenvolvimento e 

aproveitamento dos potenciais já existentes dentro da organização, valorizando seu 

capital intelectual e ampliando assim seus resultados. Segundo GERBER (1989 

apud KAERCHER, 2007, p.1), “o empreendedor é a personalidade criativa, sempre 

lidando melhor com o desconhecido, transformando possibilidades em 

probabilidades, caos em harmonia”. 

Uma prática utilizada atualmente é o empreendedorismo corporativo, que dá 

liberdade aos colaboradores para também contribuírem com as inovações da 

organização, por meio de ideias que podem alavancar a organização restabelecendo 

seu equilíbrio no mercado ou mesmo oferecendo grandes diferenciais competitivos 

frente à concorrência existente. 

É fácil considerar o empreendedorismo e a reengenharia aplicados à 

realidade de uma organização, em épocas comuns e mais tranquilas, onde apenas 

impera o poder da concorrência para definir quem se mantém ativo no mercado. 

Porém no cenário atual em que o país está vivendo, é imperativo que os gestores de 

uma organização tenham cautela em suas decisões, visto que a crise que tem 

tomado conta do século XXI está simplesmente enfraquecendo muitas empresas, 

sendo inclusive que algumas não conseguem se recuperar. 
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A CRISE DO SÉCULO XXI 

  

O Brasil atualmente vive um cenário que tem gerado muito desconforto e 

pânico na população. Aumento gradativo no índice de desemprego, inflação nas 

alturas, empresas segurando seus investimentos e poupando recursos, instituições 

financeiras negando ou dificultando a liberação de crédito para investimentos 

mobiliários e estudantis.  

Uma verdadeira reviravolta em tudo o que o país viveu até o ano de 2014, 

quando as pessoas conseguiam comprar suas casas próprias com taxas mais 

acessíveis de juros, ou mesmo utilizar programas de bolsa incentivo para investir em 

sua educação sem tanta burocracia e com juros bem mais baixos. 

Por falta de poder aquisitivo, as pessoas deixaram de comprar com aquela 

intensidade de antes, o que causou uma redução absurda na produção e 

distribuição das empresas, levando muitas delas a encerrar suas atividades ou ainda 

a reduzir drasticamente seu quadro de colaboradores e despesas diversas para 

tentar sobreviver a essa crise. 

Os empreendedores precisam estar preparados para esse período que ainda 

irá se estender por um bom tempo, porém sem esquecer que durante as crises 

também podem acontecer oportunidades boas de negócios. Não é um momento 

adequado para realizar grandes investimentos tampouco optar por decisões 

estratégicas onerosas para a organização. 

O Brasil está passando por uma crise que vai além do cenário econômico. 

Vive em paralelo uma crise política, que levou o país a um processo de 

impeachment contra o atual governo, e que está fazendo a economia parar cada vez 

mais. Segundo artigo publicado em 22 de Abril de 2016 por Marcela Ayres, jornalista 

da famosa Thomson Reuters, multinacional do ramo de meios de comunicação e 

informação, o Brasil passa por uma retração econômica motivada pela crise política 

está comprometendo cada vez mais a confiança de empresários em investir seu 

dinheiro, afetando consequentemente os relacionamentos que o país mantém com 

outros países que movimentam nossa economia (AYRES, 2016). 

O governo precisaria ter guardado suas reservas durante os momentos de 

fartura e gastá-las em momentos difíceis como esse. Porém tudo foi feito de maneira 

completamente oposta. Sem contar os aumentos com a previdência, as diversas 
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bolsas auxílio criadas pelo governo, gastos desmedidos e desnecessários com 

eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, entre tantos outros investimentos 

sem necessidade. E isso tudo apenas serviu para colocar em sofrimento o setor das 

indústrias do Brasil (TEIXEIRA, 2016). 

A falta de investimento em infraestrutura e a falta de planejamento estratégico 

de longo prazo, submissão da política econômica partidária, e, uma completa falta 

de credibilidade do governo devido aos diversos escândalos já registrados são 

fatores que afetaram de maneira significativa a economia atual do país.  

Com o aumento inevitável da inflação, as empresas passam a ter maiores 

gastos para se manter, e menores lucros, pois o poder de compras diminui. A forma 

mais comum que empresas encontram para manter seu custo produtivo é o corte de 

colaboradores. Como resultado desse aumento, o governo elevou a taxa de juros 

para diminuir a circulação de dinheiro, e os bancos elevaram as taxas e juros dos 

empréstimos e financiamentos, para tentar manter seu lucro. Com a desvalorização 

da moeda as importações ficaram mais caras, e o governo também alterou todas as 

regras dos programas sociais, empregatícios e universitários (SANCINETTI, 2016). 

Com toda essa repressão financeira, fica difícil para um empreendedor 

conseguir manter sua empresa em plena atividade. Ele precisa saber olhar além dos 

limites que a crise impõe, e identificar oportunidades de manter suas atividades 

empresariais. 

 

 

REVISANDO O PROCESSO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

 

A gestão organizacional é um processo que deve ser claro em suas 

estratégias, baseado nos valores pré-estabelecidos e no entendimento do negócio, 

com relação aos seus recursos e ao mercado que irá enfrentar (PAGLIUSO, 2012). 

Basicamente se orienta pelos pilares: estratégias, processos e resultados. 

Deve ser estruturada por planos de ação que ilustrem os resultados desejados, para 

que o projeto possa ser alcançado. 

A gestão organizacional por meio dos processos organizacionais deve 

oferecer uma visão sistêmica para que o gestor saiba se os objetivos estabelecidos 

são passíveis de serem realizados. A importância nessa visão sistêmica dos 
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processos consiste no fato de que o projeto pode fracassar se não forem 

atentamente consideradas todas as etapas dos processos necessários e a 

disponibilidade da organização em realizá-las. 

Ao se deparar com um cenário de crise econômica, o gestor precisa manter a 

calma, pois muitas vezes pode tirar desse momento oportunidades que trarão 

crescimento para a organização. A forma mais positiva de oportunidade que o 

empreendedor encontra em um momento como esse de crise, é empreender um 

negócio que possa se sustentar em meio às dificuldades existentes no momento. 

As mudanças podem levar a resultados bons ou ruins, assim é importante que 

gestor esteja bem preparado antes de colocá-las em prática. Aí é que entra o 

empreendedor, pois o gestor que é empreendedor consegue fazer projeções dos 

resultados possíveis de serem alcançados, sejam bons ou ruins, permitindo que ele 

possa se prevenir das falhas que podem surgir durante a execução dos novos 

projetos. É importante que o empreendedor saiba analisar com cautela a situação 

atual da organização, para prevenir ou mesmo reagir aos contratempos que surgem. 

 

 

REENGENHARIA: FATOR RELEVANTE PARA A PERMANÊNCIA DA 

ORGANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA NO MERCADO COMPETITIVO 

 
Ser empreendedor é algo que está se tornando um desafio cada vez maior. 

Em meio a tantas turbulências, o desafio para empreender um negócio de sucesso 

fica cada vez mais complicado, pois com o cenário econômico instável que o país se 

encontra, o empresário precisa repensar com muita cautela seus objetivos, metas, e 

estratégias que usará em seu negócio. O empreendedor contemporâneo precisa 

estar muito ligado às noticias sobre a economia, para identificar as oportunidades 

que o mercado oferece. Para isso ele precisa ter algumas características que são 

fundamentais: criatividade, inovação, força de vontade, foco, estar disposto a correr 

riscos, habilidade para usar sua criatividade. 

Atualmente, buscando uma redução rápida nas despesas da empresa, a 

primeira iniciativa é a redução do quadro de colaboradores. Diversas pessoas 

perderam seus empregos nos últimos meses. O índice de desemprego aumentou 

absurdamente e a capacidade de consumir diminuiu por falta de rendimentos. 

Consequentemente a demanda para as indústrias e comércios caíram 
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significativamente. Produtos parados nas prateleiras das lojas e nos estoques das 

fábricas, isso é o resultado da crescente onda de desemprego que tomou conta do 

país. 

Adam Smith (1776 apud HAMMER; CHAMPY, 1994, p.5) descreve em sua 

obra, “uma prototípica fábrica de alfinetes, em que foi implantada a divisão de 

trabalho visando aumentar a produtividade da empresa”. A partir do momento em 

que essa Reengenharia foi aplicada, os mesmos 10 funcionários que antes 

produziam individualmente pouquíssimos alfinetes por dia, passaram a produzir 48 

mil alfinetes por dia. (HAMMER; CHAMPY, 1994, p.5) 

Baseado nesse conceito da divisão do trabalho de Smith, Henry Ford tornou-

se um dos grandes nomes das teorias Administrativas, pois no início dos anos 80, 

viu a necessidade de rentabilizar seu departamento de contabilidade. Para isso 

realizou um estudo sobre todo o processo desde a compra de material até o seu 

pagamento, e concluiu que a racionalização de alguns processos e um sistema novo 

de informática traria uma redução de aproximadamente 20% (vinte porcento) nos 

custos (ANTUNES et al, 2015, p.3).MC Donalds também é um exemplo a ser 

mencionado, pois ao aplicar a reengenharia e informatizar todo o processo, passou 

a produzir mais e atender melhor seus clientes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para uma empresa se manter no mercado e enfrentar a crise instalada 

atualmente no país, ela precisa ser administrada por um bom empreendedor, pois 

ele deve ter uma visão inovadora para analisar a situação atual e possíveis 

estratégias para melhorar. O número de demissões tem aumentado 

significativamente nos últimos meses, sendo essa a primeira maneira que as 

empresas encontram para reduzir gastos e tentar se manter na ativa. Porém existem 

alternativas que podem auxiliar muitas organizações a se reestruturarem, e 

recuperar o equilíbrio necessário para se manter no mercado competitivo. 

A Reengenharia aliada à visão empreendedora pode oferecer resultados 

muito satisfatórios para a empresa, porém não deixa de ser um risco, uma vez que a 

Reengenharia não corrige processos já existentes, mas sim os elimina e implementa 
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novos processos. Este estudo permitiu um aprendizado de grande valia, para ajudar 

a ampliar a mente para pensar sobre essa crise econômica que o país vivencia e 

que está levando muitas empresas a encerrar suas atividades devido à ausência de 

novas estratégias, e isso afeta negativamente tanto o empreendedor e seus 

colaboradores quanto a economia do país todo. É um tema que permite uma 

pesquisa mais detalhada, e que através de estudo de casos pode mostrar os 

benefícios que essas ferramentas podem oferecer para as organizações. 
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