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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar a visão da Reengenharia 

sob a perspectiva dos métodos organizacionais. Visando uma sistemática de 

trabalho dentro das organizações da atualidade. Muitos autores abordam a 

reengenharia, como uma  tecnologia de gestão que mais fez sucesso nos anos 

90, buscando melhorar o aproveitamento do processo empresarial, buscando 

inovar, otimizar, romper com padrões antigos que não dão resultados e 

principalmente criar novas ideias  usando suas maiores armas, criatividade e 

ousadia. Para a formação deste trabalho usaremos a metodologia bibliográfica 

configurada aos acervos bibliográficos e artigos específicos sobre o tema.  

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Método; Sistema; Inovação. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Surgindo ao final do século XX, a mais polêmicas das tecnologias, surgiu 

em meio a crise para dar competitividade e recriar os processos empresarias, 

visando mais êxito e resultado. Os responsáveis por sua difusão foram James 

Champy e Michael Hammer, percebendo a decadência das empresas perante a 

crise que assola na época, o processo de gestão precisa de uma drástica 

mudança para não perecer no mercado. 

              Aos gestores mais conservadores, loucura, pois é disruptiva com todo 

o processo anterior. Porém, ao gestor que almeja mudanças mais que 

transformação, uma folha em branco pronta para ser criada... a partir não  

apenas dele, mas de todo um grupo comprometido e alinhado aos objetivos da 

empresa. 

                Os responsáveis pela criação e difusão da Reengenharia foram 

James Champy e Michael Hammer, ela surgiu em um contexto de crise ao final 

do século XX, observando a falência e a luta que as empresas estavam 
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passando na época, eles apontaram o estopim de tal crise. O modelo econômico 

de Adam Smith que fizera sucesso na revolução industrial, no contexto da  

época, não conseguia repetir os mesmos resultados estava decadente e junto 

com ele o futuro das empresas. 

                   Ao analisar tal situação, eles entenderam que os gestores precisam 

de uma remontada no processo de suas empresas, abandonar os métodos 

antigos e buscar inovar para conseguir novos  resultados, já que o mundo na 

época passava em meio a essa séria de mudanças que ocorriam ao redor das 

empresas, Champy e Hammer destacaram que era necessário para qualquer 

gestor estar preparado e capacitado para mudanças.  

                   Era necessário uma análise nos processos da empresa, uma 

espécie de seleção sobre as tarefas que mais atingiam resultados positivos, 

análise de custos entre outros. Pois, agora o foco não era ganhar da 

concorrência, mas sim satisfazer o cliente, o cliente passou a ser o foco das 

empresas, então para conquistar este público, o processo deveria ser o melhor, 

quer seja produto ou serviço, a satisfação do cliente passou a ser o foco. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

SENSO CRÍTICO 

                    O gestor, juntamente com seu grupo, deve adotar uma postura 

extremamente critica ao processo anterior, captar de todos, as análises positivas 

que devem ser reaproveitadas, mas buscar recriar um novo modelo, a mudança 

neste tipo de tecnologia deve ser drástica, e clara...  

                 E seu grupo, deve estar preparado, conscientizado que por mais que 

tenham conhecimento e gostem do processo anterior, a necessidade é partilhar 

dos conhecimentos adquiridos anteriormente e criar um novo padrão para a 

organização abrangendo todos os envolvidos, desenhando um projeto de 

empresa em uma folha em branco. 
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SELEÇÃO DO GRUPO 

                  Para engenhar sua empresa, o gestor deverá contar com os 

profissionais mais capacitados para tal tarefa, pois o futuro e sucesso de sua 

gestão estará em cheque, seria inviável a gestão promover uma mudança 

drástica em seus processos e obter os mesmos resultados, o objetivo da 

Reengenharia é promover um salto em relação aos resultados da instituição, é 

promover uma qualidade notória no processo, se o processo anterior estava 

bom, esta tecnologia vem para melhorar ainda mais e criar novas possibilidades 

de alcançar os objetivos. 

  E para obter o melhor resultado, precisa de ferramentas qualificadas, o 

grupo deverá conter pessoas criativas, conhecedores da empresa, experientes 

com o processo anterior e que tenham em mente o objetivo do projeto, a 

mudança será necessária, e uma nova forma da empresa trabalhar deverá ser 

criada. 

                   Todos neste projeto serão os gestores da empresa, a base 

hierárquica tradicional será trocada por uma estrutura horizontal, no qual o gestor 

e seus colaboradores discutirão ideias e descreverão como será esta nova 

empresa. 

 

OBJETIVOS EMPRESA-COLABORADOR 

                 Esta tecnologia ao seu modo, unifica os objetivos da organização e 

seus colaboradores. Pois, estes serão responsáveis diretos pelo futuro 

institucional, fazendo com que o gestor responsável pela empresa não seja 

responsável direto pelas atividades, mas todos os envolvidos no projeto. 

                  A comunicação empresarial deixa  de ser vertical partindo do chefe 

aos funcionários e adota uma postura horizontal, onde todos discutem o futuro 

da instituição e a maneira que será feita a reconstrução, visando fazer muito mais 

com um menor contingente, mas agora de capacitados e comprometidos com a 

corporação. 
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PROCESSOS QUE PASSAM POR REENGENHARIA 

 Multitarefas são combinadas em um, fundindo se para ser parte de alguns 

processos; 

 Colaboradores detêm o poder de decisão no processo; 

 Realização do trabalho feita em uma área adequada e logisticamente bem 

posicionada; 

 Controle e verificações são reduzidos, parte da  comunicação horizontal; 

       

 

CONCLUSÃO 

 

                Percebeu-se ao longo do estudo que o estudo feito sobre 

Reengenharia que este processo requer mudança no âmbito empresarial, não é 

simplesmente uma avaliação nos processos antigos e correção dos erros, gastos 

e otimização, mas uma reconstrução por completo de processos e estrutura da 

empresas, pois tais processos não são criados ruins, eles simplesmente se 

destacam no contexto que foram impulsionados e o passar dos anos ficam 

obsoletos. 

                  Cabe ao gestor, difundir uma visão global da empresa, entender as 

mudanças constantes do mercado e a necessidade de manter ao máximo nível 

atender suas demandas. Para tal, precisará que a base de sua empresa, os 

escolhidos para trilharem os caminhos de sua empresa estejam preparados 

também. 

                Enfim, Reengenharia é criar um novo mundo, de  maneira  que haja a 

separação  dos projetos antigos, é o conhecer os erros, analisar as qualidades 

e se recriar para alcançar objetivos  nunca antes alcançados.... É confiar  nas 

pessoas que fazem parte da  empresa e entender que ela conhece o projeto 

tanto ou até mais que o gestor, é ter a confiabilidade que uma equipe fidelizada 

é a maior estratégia para alcançar o sucesso. 
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