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Resumo: O presente artigo retrata um estudo de caso sobre a aplicação da metodologia de 

Gestão da Rotina no Grupo de estudos em Lean (GLean) pertencente à Universidade Federal 

de Santa Catarina. Esse estudo abrange toda a jornada de crescimento do grupo, desde sua 

criação, com gestão ainda deficiente, até o surgimento das primeiras rotinas de gerenciamento 

que precederam o amadurecimento da metodologia de Kaizen diário dentro do grupo. Tal 

desenvolvimento trouxe consigo melhorias significantes em termos de organização de equipe, 

as quais repercutiram em maior rendimento dos membros dentro de seus projetos. 

Objetiva-se por meio deste estudo mostrar os benefícios e as diferenças observadas no dia-a-

dia dos membros quando a metodologia de Gestão da Rotina é implementada. Além disso, 

será apresentado o impacto de sua aplicação sobre todos os processos e elementos 

pertencentes ao grupo em questão. 

A análise da aplicação da metodologia foi realizada através de entrevistas com os fundadores, 

professores envolvidos no desenvolvimento do grupo e membros responsáveis por mudanças 

significativas na sua estrutura. 

O Gerenciamento da Rotina no grupo é evidenciado pela utilização dos quadros de controle, 

os quais servem de apoio às reuniões gerenciais, tornando-as mais produtivas e direcionadas. 

A definição de responsabilidades tornou o GLean mais produtivo e menos centralizado. O 

ambiente de trabalho também sofreu modificações positivas em prol de rotinas de trabalho 

com foco no resultado. As atividades do grupo foram padronizadas facilitando o aprendizado 
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e reduzindo o retrabalho. Estes são alguns dos resultados colhidos através do Gerenciamento 

da Rotina que estiveram presentes na jornada do GLean e possivelmente de muitas empresas e 

organizações que tenham utilizado desta metodologia para alavancar os seus resultados. 

Objetivo(s): Objetiva-se por meio deste estudo mostrar as principais dificuldades, os 

benefícios e as diferenças observadas no dia-a-dia dos membros quando a metodologia de 

Gestão da Rotina é implementada aliada às metas. Além disso, apresentar-se-á o impacto de 

sua aplicação sobre todos os processos e elementos pertencentes ao grupo em questão. 

Metodologia/abordagem: O presente artigo apresenta um estudo de caso sobre a aplicação 

da metodologia da Gestão de Rotina em um grupo de estudos pertencente a uma universidade 

federal. Esse estudo abrange toda a jornada de crescimento do grupo, desde sua criação, sem 

procedimentos definidos e com gestão deficiente, até o surgimento das primeiras rotinas de 

gerenciamento que precederam o amadurecimento da metodologia de Kaizen diário dentro do 

grupo. 

Resultados: O gerenciamento da rotina trouxe resultados positivos para o grupo como o 

aumento da produtividade e a descentralização da gestão. Por meio da gestão da rotina, os 

membros conseguiram reduzir o retrabalho e tornaram-se mais eficientes e alinhados com 

suas metas. Além disso, foi possível observar uma melhoria na liderança do grupo que pode 

se focar em atividades mais estratégicas e menos corretivas 

Implicações práticas: : Para o sucesso das melhorias diárias a cultura da empresa deve ser 

modificada como um todo. O gerenciamento da rotina é formado por ações que permitem 

tornar cotidiana as melhorias sugeridas para os processos existentes. Esta forma de gestão se 

mostrou como um meio imprescindível de estruturação para a entidade e é recomendado que 

seja aplicado da mesma forma em qualquer tipo de empresas ou organizações. 

Palavras-chave: Lean; Kaizen, Gerenciamento da rotina, Kaizen diário, melhoria contínua 

 

Abstract: This article presents a case study concerning the implementation of the 

Kaizen methodology in a study group, named Glean, that belongs to a federal university. This 

study covers the journey of group growth since its creation without defined procedures and 

poor management, until the creation of the first management routines that preceded the 

maturation of daily Kaizen methodology within the group. 
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Aims(s): The purpose of this study is to show the main difficulties, benefits and 

differences in members’ daily routine when the its management methodology is implemented 

aligned with its goals. In addition, it will present the impact of its application over all 

processes and elements belonging to the group in question. 

Methodology: The application of methodology’s analyses was conducted by interviews 

with Glean’s founders, professors involved group development and members responsible 

forsignificant changes in its structure. 

Results: The routine management brought positive results for the group, increasing 

productivity and decentralizing management. Through routine management, members were 

able to reduce rework and became more efficient and aligned with their goals. Furthermore, 

was observed an improvement in group’s leadership that could focus on more strategic 

activities and less corrective ones. 

Practical Implications: For the success of the daily improvements the company culture 

should be modified as a whole. The routine management consists of actions that allow the 

suggested improvements to be implemented in the workday on existing processes. This kind 

of management proved to be an indispensable way of structuring the entity and is 

recommended to be applied in the same way in any sort of organization. 

Keywords: Daily Kaizen, Daily Management,Lean, Kaizen, continuous improvement 

 

1. Introdução 

Em um mercado cada vez mais competitivo, o foco das empresas está voltado para a 

racionalização de custos e a constante busca por oportunidades de melhoria. Para que isso se 

torne possível, há diversas metodologias que podem ser aplicadas e uma delas é o Kaizen (do 

japonês, mudar para melhor). Essa metodologia é focada na eliminação de desperdícios e traz 

ganhos em produtividade e na qualidade dos processos. O Kaizen está presente em todos as 

atividades da empresa e deve ser aplicado por todos os seus funcionários, rotineiramente. 

Logo, a gestão das tarefas diárias tem como objetivo, não só garantir que as atividades sejam 

feitas, como também ambicionar que elas sejam feitas da melhor maneira possível. 

Assumindo as responsabilidades pelas atividades realizadas, as pessoas passam a conhecer 

melhor seu meio de trabalho e as melhores formas de implementar melhorias que trarão os 

melhores resultados possíveis para a organização (CAMPOS, 1999) 
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Para que a Gestão da Rotina funcione adequadamente é preciso que todos os envolvidos 

estejam comprometidos: dos líderes aos membros de equipe. Para Ohno (1997) a mudança de 

atitude e a harmonia entre os membros da equipe e entre os processos são a chave para a 

evolução do sistema. 

O presente trabalho apresenta uma análise do desenvolvimento do processo de melhoria 

contínua através do gerenciamento da rotina do Grupo. Ele tem como principais objetivos: (1) 

o desenvolvimento e (2) a implementação de uma metodologia de Gestão da Rotina orientada 

à melhoria contínua em um Grupo de Estudos. 

2. Revisão bibliográfica 

Para o melhor entendimento do trabalho, faz-se necessário a apresentação de alguns 

termos e técnicas utilizados na implantação da metodologia do Kaizen Diário. São elas: o 

Lean Thinking, Kaizen, Gestão da Rotina,  metodologia A3 e o Hoshin Kanri. 

 

2.1. Lean thinking 

        O Lean é uma estratégia de produção, oriunda do Sistema Toyota de Produção, a qual 

visa estimular resultados e aproveitar o potencial dos recursos humanos disponíveis. Segundo 

Ohno (1997), a base do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação dos 

desperdícios. 

Womack e Jones (2006) afirmam que o sucesso da Toyota deve-se ao gerenciamento brilhante 

dos seus processos centrais, resultado de uma série de ações conduzidas no momento certo e 

na sequência correta para criar valor para os clientes. 

 

2.2. Kaizen 

       Para Imai (1998), fundador do Kaizen Institute, kaizen significa “mudança para melhor”. 

A palavra japonesa é mais do que um compromisso de melhoria contínua, é uma filosofia cujo 

objetivo é atingir uma performance excepcional (IMAI, 1997). 

Por outro lado, Honda e Viveiro (1993) defendem que esta metodologia não se foca 

apenas no aumento da produtividade e na eliminação de desperdícios mas também na 

melhoria das condições de trabalho e no aumento da satisfação. A filosofia kaizen implica um 
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envolvimento diário de todos os colaboradores da empresa em busca da perfeição através da 

melhoria contínua envolvendo todos, todos os dias em todos os lugares (IMAI, 2010). 

O kaizen é uma metodologia que pretende desenvolver equipes que procurem a 

melhoria contínua não só com eventos esporádicos, mas também com reuniões diárias para 

acompanhar as mudanças físicas e comportamentais na organização. Estas mudanças, visam 

evitar o retrocesso, bem como, promover uma mudança cultural na empresa. Criar uma 

cultura, um espírito organizacional que levem os indivíduos a explorar as hipóteses de 

melhoria é a forma mais adequada de promover a aprendizagem, o desenvolvimento de 

capacidades e a melhoria de processos. 

Esta metodologia destina-se a todos os níveis da organização, tanto ao nível do chão de 

fábrica como ao nível da direção pois, segundo Armbruster (2005) o esforço para alcançar a 

melhoria contínua depende de todos os colaboradores de uma organização sendo replicável 

tanto verticalmente como horizontalmente, em todo seu conjunto. 

 

2.3 Gestão da Rotina/kaizen diário 

Segundo Falconi (2014) a Gestão da Rotina está calcada nos seguintes elementos: a 

definição de líderes e responsáveis pelos processos, a padronização das rotinas de trabalho, o 

monitoramento dos resultados, a ação corretiva dos desvios encontrados nos processos 

padrões, um bom ambiente de trabalho e a busca pela perfeição. 

O kaizen diário, como também é conhecido, era inicialmente uma ferramenta de organização 

de equipes. Com o passar do tempo ele se desenvolveu, se tornando uma metodologia de 4 

níveis de intervenção: (1) organização da equipe, (2) organização dos espaços, (3) melhores 

práticas SDCA (normalização) e (4) melhoria PDCA (resolução estruturada de problemas). O 

modelo tem como objetivo alcançar mudanças de atitude através da consciencialização das 

equipes para a busca incessante de melhorias.  
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                                  Figura 1 – Níveis de kaizen Diário 

 

                                         Fonte: Manual KMS, Instituto Kaizen(2014) 

 

O primeiro nível, de organização da equipe, é o pilar principal pois garante o 

conhecimento da missão, dos valores e dos indicadores por parte de todos os elementos do 

grupo. São atribuídas responsabilidades, é definida a agenda e são implementadas as reuniões 

de equipe normalizadas. Para tal, utiliza-se quadros de suporte às reuniões de grupo que  

contêm as informações mais relevantes. 

O segundo nível é o da organização dos espaços, o qual ocorre através da 

implementação dos 5S com a colaboração do maior número de funcionários possível, de 

preferência daqueles que detém o maior conhecimento dos processos.  

O terceiro nível é a normalização, ou seja, a padronização das tarefas através da definição de 

normas e especificações técnicas, de forma a maximizar a sua compatibilidade, 

reprodutibilidade, segurança e qualidade.  As tarefas realizadas com menos frequência, por 

mais colaboradores e com elevada variabilidade de resultados devem ser os principais alvos 

da normalização. A facilidade, rapidez e o impacto da normalização determinam a prioridade 

de normalização das tarefas. 

O quarto e último nível tem como objetivo garantir que as equipes estejam aptas a fazer 

melhorias em seus processos.  
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2.4. Metodologia A3 

O relatório A3 é uma ferramenta onde o problema é exposto, feita a sua análise e 

descritas as ações corretivas. Cada desafio que a organização enfrenta é apresentado de forma 

sintetizada e organizada e, normalmente, são utilizados gráficos e figuras que permitem o 

compartilhamento de conhecimentos entre os gestores e os operadores (Houy, 2005).  

De acordo com Shook (2008) e Carpinetti (2010) todos os eventos que têm como 

objetivo a resolução de problemas deve envolver um relatório A3 que serve de suporte e 

orienta as ações dos envolvidos em particular, o diálogo e a comunicação. O sucesso desta 

metodologia deve-se sobretudo à facilidade de visualização, interpretação e discussão do seu 

conteúdo, dessa forma, os responsáveis estão aptos a ver os seus problemas com maior clareza 

e todos percebem o sistema com maior facilidade.  Na figura 2 está um exemplo de um 

relatório A3 pelo Lean Institute Brasil (2014). 

Figura 2- Estrutura de um relatório A3 

 

Fonte: Entendendo o pensamento A3(2010) 

 

2.6.  Hoshin kanri 

Hoshin Kanri pode ser traduzido como gerenciamento pelas diretrizes, no qual a política 

refere-se a declaração dos objetivos estratégicos e suas estratégias. “Hoshin” significa uma 

metodologia de negócios para a direção e alinhamento (WITCHER E CHAU, 2007). Segundo 

Akao (1991), Hoshin Kanri proporciona um modelo de planejamento, implementação e 

revisão dos processos para gestão da mudança. De acordo com Witcher e Butterworth (2001), 

Hoshin Kanri é uma forma de gestão de toda a empresa que combina gestão estratégica e 
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gestão operacional vinculando o atingimento das melhores metas de gestão com o 

gerenciamento diário no nível operacional. 

Tennant e Roberts (2001) definem Hoshin Kanri como uma estrutura de organização 

para gestão estratégica definidas em quatro principais tarefas: 

a) Fornecer um foco em direção corporativa, definindo as prioridades estratégicas; 

b) Alinhar as prioridades estratégicas com os planos e programas locais; 

c) Integrar as prioridades estratégicas com gestão diária; 

d) Fornecer uma estrutura. 

Figura 3- Modelo Hoshin (adaptado). 

 

 

                                                       Fonte : Akao (1991) 

 

Para cada sistema de negócio existem medidas de desempenho e níveis desejados de 

desempenho. O Hoshin Kanri opera em dois níveis: o primeiro chamado de nível de 

planejamento estratégico ou gestão “descoberta”, o segundo ao nível da gestão diária sobre os 

aspectos rotineiros ou fundamentais da operação do negócio (AKAO, 1991). 
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A análise de ambiente situacional é uma preparação para a implementação da 

metodologia Hoshin Kanri e seguem os seguintes passos segundo Akao (1991): 

a) Avaliar a necessidade de mudança; 

b) Avaliar a situação ambiental da empresa; 

c) Entender a tendência dos concorrentes por benchmarking, conduzindo uma 

análise industrial e avaliar a inteligência dos concorrentes; 

d) Projetar as informações tendências para desenvolver alternativas para futuros 

cenários; 

e) Construir um consenso mútuo entre a equipe de gestão sobre as implicações 

observadas e indicadores projetados; 

f) Identificar os objetivos centrais e ganhar compromisso no compartilhamento 

dentro da empresa. 

  A figura 4 mostra um modelo do Hoshin Kanri alinhado ao ciclo PDCA. 

 

                                   Figura 4 - Modelo Hoshin Kanri alinhado ao ciclo PDCA (adaptado) 

 

                                                                           Fonte : Tennant e Roberts (2001) 
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   O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema que focaliza no esforço de todos, no 

qual os resultados são conseguidos pela atuação criativa e dedicada das pessoas e a sua 

implementação objetiva conduzir as mudanças que se fazem necessárias para que os 

resultados possam ser atingidos (CAMPOS, 1996). 

3. Método Proposto 

     O presenta trabalho tratará da aplicação da metodologia Kaizen Diário em um grupo 

de estudos universitário, bem como dos resultados que isso trouxe para a gestão da rotina. O 

grupo em questão é o GLean – Grupo de Estudos em Lean, uma entidade do Departamento de 

Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. A 

entidade visa proporcionar aos universitários um ambiente de aprendizagem focado na 

filosofia enxuta, oriunda do Sistema Toyota de Produção, por meio de conhecimento teórico e 

prático da filosofia. 

     A identidade organizacional do grupo reflete seus objetivos: busca atingir a visão de 

“Desenvolver profissionais na filosofia Lean em um grupo que seja reconhecido nos meios 

acadêmico nacional e empresarial de Santa Catarina” através da missão de “Diferenciar os 

membros na filosofia e práticas Lean, através do aprendizado, a fim de sustentar nossa 

evolução contínua”. 

O Grupo de Estudos, que iniciou sua história em 2006, passou por algumas dificuldades 

de gestão que foram sanadas também com a prática do Kaizen Diário. Neste capítulo, será 

apresentado o processo de criação do grupo, bem como os problemas enfrentados e as 

soluções adotadas para superá-los. 

Em 2006, uma graduanda do segundo ano do curso de Engenharia de Produção 

Mecânica da UFSC realizou um estágio durante as férias em uma empresa na região da 

Grande Florianópolis. Nessa ocasião, teve contato com a filosofia Lean e suas ferramentas, 

onde surgiu a necessidade de aprendizado no assunto. Uma vez que o Sistema Toyota de 

Produção não era, até então, um assunto abordado nas disciplinas do curso, percebeu a 

necessidade de buscar o conhecimento independentemente da sala da aula. Assim, com o 

apoio de um professor tutor e de outros acadêmicos interessados no assunto, o GLean foi 

institucionalizado. 

No início, com quatro membros e um professor tutor, o principal objetivo era entender a 

filosofia e suas ferramentas através de estudo teórico. Ainda nesse momento, não havia 
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preocupação com a organização e gestão do grupo: os membros faziam as atividades que 

julgassem necessárias para seu próprio desenvolvimento. 

No ano seguinte da fundação, apesar do aprendizado teórico ter evoluído, o grupo 

continuava desestruturado. Surgiram algumas necessidades de gestão na organização, como a 

criação de um processo de seleção de novos membros e de gestão dos membros atuais. Como 

primeira tentativa de estruturar um modelo de gestão interna, o grupo foi reorganizado de 

forma departamental. O modelo não teve sucesso, pois muitas áreas foram criadas, os papéis e 

responsabilidades não estavam claros e o foco na estruturação de processos não era dado. O 

modelo proposto burocratizou a estrutura do grupo. 

No ano de 2009, a necessidade de um alinhamento das atividades falou mais alto e o 

grupo realizou o primeiro Planejamento Estratégico. Para sua estruturação, foi utilizada a 

metodologia Balanced Scorecard - BSC e Canvas. Além de estruturarem a identidade 

organizacional do Grupo (missão, visão e valores), algumas atividades foram levantadas para 

serem executadas durante o semestre do grupo. Com isso, as atividades realizadas pelos 

membros que antes não tinham um direcionamento, passaram a ter. Também nessa ocasião, 

algumas metas e objetivos foram definidas paro o ano. No entanto, por não ter sido realizado 

um desdobramento delas até o nível operacional, nem todas foram atingidas. Ainda era difícil 

cumprir com o planejado. 

Em 2010, um novo Planejamento Estratégico utilizou a metodologia Hoshin Kanri para 

tentar fazer com que as estratégias definidas fossem colocadas em ação. Dessa forma, 

começou-se a desenvolver a ideia de gerenciar pela metodologia A3. Assim, as ações 

passaram a ter um foco claro nos objetivos. Foi nessa situação que o grupo passou a ser gerido 

através de processos. Não haviam mais áreas ou departamentos dentro do grupo, apenas 

processos que eram de responsabilidade de alguns membros. Os processos mais críticos eram 

acompanhados pelos líderes do grupo: Líder e Vice-Líder. 

O objetivo de uma das A3 elaboradas era nivelar e balancear o envolvimento dos 

membros no grupo, ou seja, fazer com que a dedicação entre membros fosse próxima e que os 

mesmos conseguissem equilibrar as atividades de processo e de estudos, para seu maior 

desenvolvimento. Para isso, tentou-se utilizar medidas de controle, em que o desempenho dos 

membros era medido por meio de Indicadores de Envolvimento. Dessa forma, semanalmente 

o acadêmico recebia da liderança uma nota, avaliando subjetivamente suas atividades da 
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semana. Com essa ferramenta, o desenvolvimento do membro não alcançou o resultado 

esperado, já que o caminho a ser trilhado por ele ainda não estava claro. 

Em 2011, a estratégia continuou baseada em metas e A3, mas o principal marco do ano 

foi a estruturação do processo de desenvolvimento do membro no GLean. Criou-se então o 

PDM – Plano de Desenvolvimento do Membro. O plano funcionou como um guia para o 

desenvolvimento do membro no grupo, desde seu primeiro semestre de participação até o 

último. O guia contemplava a distribuição de atividades em cada fase, concentrando o estudo 

teórico e a dedicação a processos no início do ciclo e um maior foco em projetos práticos nas 

fases mais avançadas. O primeiro PDM desenvolvido é apresentado na Figura 5. 

Figura 5 - Primeiro PDM desenvolvido no GLean 

 

Fonte : Elaborado pelo autor 

   Para auxiliar o desenvolvimento do membro, iniciou-se o processo de 

apadrinhamento, em que um membro mais velho guiava o aprendizado de um membro mais 

novo no grupo. Para auxiliar o acompanhamento, os padrinhos auxiliam o desenvolvimento e 

acompanham uma A3 pessoal do membro. A A3 pessoal é uma forma de o membro planejar 
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suas ações no grupo, a curto e longo prazo, partindo de um estado atual para um estado futuro. 

Durante o desenvolvimento, os padrinhos garantem que as atividades obrigatórias do PDM 

estejam contempladas na A3 pessoal. 

De 2011 em diante o grupo se desenvolveu e aperfeiçoou os modelos de gestão 

existentes até então. Pode-se dividir as atividades que o grupo vem realizado em três grandes 

grupos: 

       Projetos Práticos, que podem se apresentar de algumas formas: 

a.       Estágios - Realizados, principalmente, durante as férias escolares de verão. 

Conhecido como Summer Job, ou estágio de férias, é a situação em que o membro busca 

empresas de grande porte e referência em Lean para aplicar e aprender ainda mais a filosofia. 

b.      Consultorias - São realizadas por intermédio da Empresa Júnior do curso, 

normalmente em empresas próximas. Os projetos de melhoria são implementados pelos 

membros e suportados pelo professor tutor do grupo. 

c.       Visitas técnicas - São realizadas nas férias de inverno em empresas referências 

mundiais em Lean, com o objetivo de expandir os conhecimentos dos membros. As visitas 

são realizadas anualmente e tem a duração de uma semana, sendo estruturadas em um 

processo chamado de GLean Run. 

Projetos Teóricos, cujo objetivo de conhecer a teoria pode-se dar das seguintes formas: 

a.       Grupos de Cumbuca – Grupos de estudos teóricos que surgem da necessidade de 

desenvolver no grupo o conhecimento de uma área do Lean ainda inexplorado pelo grupo. 

Nessa ocasião, alguns membros interessados no assunto se reúnem para discutir e trocar 

conhecimentos sobre determinados termas. Como exemplo, projetos de Lean Service, Lean 

Construction, entre outros. 

b.      Workshops e Encontros Kaizen - São apresentações feitas pelos membros mais 

antigos do grupo, já capacitados em determinados assuntos, a fim de repassar o conhecimento 

aos mais novos. Os Encontros Kaizen possuem um foco maior em discussões de assuntos 

ainda pouco desenvolvidos. 

c.       Leituras - Com uma biblioteca de mais de 150 títulos de Lean ou assuntos afins, a 

leitura é bastante incentivada para o desenvolvimento teórico e embasamento nas discussões 

apresentadas anteriormente. 
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Processos, que além de desenvolver o membro no conhecimento de processos 

operacionais, desenvolvem a instituição. Cada processo é de responsabilidade de um membro 

específico e pode ser classificado como processo crítico ou processo de apoio. Os processos 

críticos são vitais para o bom funcionamento do grupo e são acompanhados com maior 

cuidado. 

A gestão da rotina dos membros, assim como a estruturação do grupo, foi construída de 

acordo com as dificuldades encontradas. A principal ferramenta de gestão, o método A3, 

contribuiu significativamente para o alinhamento das atividades dos membros com os 

objetivos do grupo. Assim como a Toyota, para melhor ilustrar a estratégia e as atividades do 

grupo, desenvolveu-se a casa do GLean, apresentada na Figura 6. 

Figura 6 - Casa do GLean 

 

Fonte : Elaborado pelo autor 

A ilustração representa a forma como o grupo estrutura suas atividades e seus objetivos: 

o grupo é sustentado pelas pessoas, através da liderança, motivação e conhecimento, e pela 

estrutura interna, através de processos. Os pilares que sustentam a missão do grupo são o 

desenvolvimento teórico e prático do membro, através de alguns meios já apresentados. 
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4. Resultados 

Como descrito anteriormente, o grupo passou a desenvolver os membros através de 

projetos práticos e teóricos, sendo estas as principais fontes de capacitação existentes. Neste 

sentido, os processos foram inteiramente estruturados a fim de suportar as atividades que mais 

agregam valor aos seus membros: desenvolvimento de conhecimento através projetos práticos 

e teóricos. Foi com base nessa perspectiva que os resultados foram analisados. 

O gerenciamento da rotina foi implementado inicialmente por necessidade da equipe em 

ter mais foco no aprendizado do que em outros processos essenciais mas que não agregavam 

valor aos seus membros. Tal gerenciamento trouxe resultados positivos aos grupo, que serão 

apresentados a seguir, por ordem cronológica de surgimento e nível de de implementação. 

a) 2009 – O primeiro nível do Gerenciamento de Rotina foi iniciado. 

O começo da implementação do Gerenciamento da Rotina no GLean foi por meio de 

um Planejamento Estratégico bem estruturado, definindo metas, processos e projetos e serem 

executados, bem como seus respectivos responsáveis, e resultando em membros mais 

eficientes e alinhados com suas metas, 

b) 2010 – Amadurecimento do primeiro nível do Kaizen Diário e início do segundo 

nível 

O segundo planejamento estratégico trouxe a metodologia do Hoshin Kanri e a gestão 

por processos foi estabelecida. Isso repercutiu em um aumento significativo de projetos 

desenvolvidos pelo grupo. Os membros ficaram ainda mais direcionados com os objetivos 

estabelecidos durante o Planejamento Estratégico. 

c) 2011 – Amadurecimento do primeiro nível do Kaizen Diário e início do terceiro 

e quarto níveis 

Neste ano os quadros de gestão foram implementados para facilitar o planejamento da 

equipe. Houve a padronização dos processos existentes e a metodologia A3 para resolução 

estruturada de problemas começou a ser utilizada. 

Como resultado o grupo aumentou sua produtividade, aumentou sua resposta aos 

problemas e por consequência a liderança pode se focar em atividades mais estratégicas e 

menos emergenciais. 
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5. Conclusões 

O Gerenciamento da Rotina se mostrou como um meio imprescindível de estruturação 

para a entidade GLean e é recomendada da mesma maneira para empresas e demais 

organizações. Essa metodologia busca facilitar as atividades cotidianas para que estejam 

formuladas de maneira que todos os envolvidos saibam suas responsabilidades e tenham à 

disposição procedimentos e ferramentas de auxílio para que atinjam os seus objetivos. O 

gerenciamento da rotina permite tornar cotidiana as melhorias sugeridas para os processos 

existentes, ou seja, a cultura da empresa deve ser modificada como um todo a fim de absorver 

a ideia das melhorias diárias. 

Há muita resistência à mudança nas empresas e inclusive no próprio grupo analisado. 

Para que essa realidade seja superada torna-se muito importante o estabelecimento de padrões, 

de meios estruturados de resolução de problemas e de uma gestão do dia-a-dia eficaz para que 

assim os resultados possam ser colhidos. Deming (1986) já afirmava anos atrás que “o que 

não pode ser medido não pode ser gerenciado”, e os resultados alcançados pelo grupo em 

questão demonstram mais uma vez a veracidade da afirmação. 
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