
Processos e indicadores, quando robustos 
e eficazes, são o combustível para uma 
operação produtiva e à prova de falhas.

Processos e indicadores, quando robustos 

PROCESSOS
Mão na massa com inteligência! 
Processos norteiam o cotidiano e produzem os resultados. 
Quando automatizados, maximizam a eficiência e eliminam
os erros manuais.

DETERMINE SEUS OBJETIVOS
Entenda os aspectos que justificam seus processos. 
Questione criticidade, riscos e normas associadas.

IDENTIFIQUE INPUTS E OUTPUTS
Esclareça quais são os recursos que desencadeiam os processos 
e verifique cada resultado esperado, examinando a pertinência 
de cada um deles. 

ELENQUE OS ENVOLVIDOS
Relacione todas as partes que participam do processo, sejam eles 
departamentos, fornecedores ou clientes. Esforce-se para identificar 
as interações que geram percepção de valor.

ENTENDA OS LIMITES
Reveja o início e fim do processo, certificando-se de compreender 
as fronteiras de controle de cada parte envolvida e de tornar claras 
as limitações do procedimento em cada fase.

AVALIE REGRAS DO NEGÓCIO E HANDOFFS
Levante as restrições que conduzem as decisões da empresa, 
assegurando que ainda são válidas e pertinentes à realidade do 
negócio. Em caso negativo, não hesite em alterá-las.
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INDICADORES
Também chamados de KPIs (Key Performance Indicators), os indicadores são 
instrumentos confiáveis de medição e acompanhamento de desempenho. 

Podem ser aplicados a processos e pessoas.

COMO DEFINIR INDICADORES?

PENSE NOS OBJETIVOS DO NEGÓCIO
Os indicadores têm a nobre missão de aproximar a empresa 
dos resultados que deseja alcançar — e fazem isso ao 
favorecer o monitoramento e o controle.

FOQUE EM ASPECTOS SENSÍVEIS
Os melhores KPIs são os capazes de impactar positivamente em 
determinado processo ou comportamento, melhorando performances. 

CONSIDERE O ESTÁGIO DA EMPRESA 
A depender do momento do negócio, os KPIs devem variar. 
Certifique-se de priorizar aqueles que sejam pertinentes ao estágio, 
à rotina e às metas da empresa.

AVALIE O PASSADO E PREVEJA O FUTURO
A depender dos critérios, os indicadores podem relatar resultados 
entregues (tais como as vendas do último mês) ou embasar previsões 
futuras (média de meses do ciclo de vendas, por exemplo). 
Sua empresa certamente precisa dos dois tipos.
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Processo e indicadores empoderam equipes. 

E equipes alinhadas produzem resultados extraordinários!
Processo e indicadores empoderam equipes. 

ANOS

contato@areco.com.br | 19 3849.4355


