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Resumo 

Palavras chave: gerenciamento da rotina, laboratório, metas. 

Os laboratórios de ensaios do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e 

Bebidas fazem parte de uma estrutura organizacional do Sistema FIESC- Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina. Nossas atividades exigem cada vez mais o 

atendimento a normas com rígidos padrões de qualidade, redução de lead time do 

processo analítico, redução de custos, especialização da equipe técnica e qualidade dos 

resultados emitidos.  

Com a atual concorrência no meio empresarial global, as empresas estão buscando 

novas ferramentas gerenciais e de controle para melhorar o funcionamento de suas 

atividades e a qualidade de seus produtos e serviços oferecidos. Atualmente nosso sistema 

está muito focado nos resultados e cada vez mais a busca por resultados positivos se torna 

um grande desafio. Um resultado apenas é alcançado quando se atingem metas, as quais 

estão presentes em nosso cotidiano. Atingir metas está muito relacionada à capacidade 

que cada empresa tem em executar suas tarefas de uma forma eficaz e eficiente.  

Para que os resultados se tornem aparentes é preciso que, as pessoas no exercício 

de suas funções tenham em mente que precisam ser  melhores naquilo que fazem a cada 

dia. Este conceito está muito interligado ao pensamento Lean, que destaca a necessidade 

de melhoria contínua de nossos processos e a necessidade de pequenas melhorias diárias 

para a manutenção do processo de melhoria. Dentre as ferramentas disponibilizadas pelo 

Lean, uma ferramenta possível de aplicação para apoiar este processo de melhoria é o 

gerenciamento da rotina diária. Tal ferramenta possibilita o envolvimento de todos na 

análise e solução de problemas, além de evidenciar visualmente o andamento da execução 

das tarefas diárias, conduzindo a gestão no processo de melhoria contínua. 

O presente trabalho visa obter uma gestão visual e compartilhada do processo 

analítico com base no gerenciamento diário da rotina laboratorial, visando um ambiente 

de trabalho que direciona as pessoas para aquilo que deve ser feito. O resultado esperado 

de tal processo é alcançar, manter e melhorar cada vez mais os resultados, tornando a 

empresa mais competitiva. Espera-se tal competitividade através de objetivos claros, 

padronização de processos, um maior nível de aprendizagem e equipe altamente 

capacitada, rápida tomada de decisões e resolução de problemas, melhoria na gestão do 
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tempo, e como consequência, uma maior qualidade do trabalho e dos serviços prestados 

e aumento da satisfação dos clientes internos e externos. 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto da competitividade atual, muitas empresas, buscando garantir 

vantagem competitiva, têm investido em estratégias voltadas à qualidade, velocidade de 

entrega, pontualidade, flexibilidade e custo, buscando gerar valor aos produtos do ponto 

de vista do cliente. No ambiente competitivo atual, uma forma buscada pelas 

organizações é de aumentar o lucro através da redução do custo, visto que o consumidor 

tornou-se poderoso, devido à enorme variedade de escolhas, grande acesso à informação 

e exigência de elevada qualidade a preços razoáveis. 

A preocupação das empresas reside atualmente no atendimento das necessidades 

dos clientes, além da humanização do trabalho e elementos estratégicos, tais como, 

qualidade, velocidade, pontualidade, flexibilidade e custo. Além de investir em estratégia 

de produção, as empresas precisam realizar uma adequada gestão de informação. Esta 

gestão da informação, quando fundamentada em informações de valor, levam a decisões 

acertadas e ao sucesso da organização. 

Para esta gestão da informação ser realizada com eficiência, uma ferramenta que 

vem sendo utilizada, não só por organizações industriais e de serviços é o chamado 

gerenciamento da rotina, uma vez que promove a perfeita definição de autoridade e 

responsabilidade de cada pessoa, a padronização dos processos de trabalho, a 

monitoração dos resultados deste processo e sua comparação com as metas, a ação 

corretiva no processo a partir dos desvios encontrados nos resultados quando comparadas 

com as metas, um bom ambiente de trabalho e a máxima utilização da capacidade de 

pensamento de cada pessoa, e a busca contínua da perfeição (Campos, 2004).  

Oakland (1999) em seu trabalho demonstra a porcentagem de aprendizagem dos 

processos através dos cinco sentidos, com destaque para a visão: 

1. Visão: 75%; 

2. Audição: 13%; 

3. Tato: 6%; 

4. Olfato: 3%; 

5. Paladar: 3% 

De uma forma geral, a gestão à vista deve permitir a cada colaborador a busca por 

alcançar seus objetivos a partir de pequenas metas e ações do dia-a-dia. 

O processo de melhoria da gestão precisa envolver e proporcionar o envolvimento 

de todas as lideranças em iniciativas de melhorias. Desta forma o gerenciamento da rotina 

surge como uma ferramenta importante nesse processo, se mostrando como uma prática 

fundamental e melhoria de processos na medida que viabiliza o monitoramento e controle, 

a gestão e possibilita a visão ampla das atividades dos processos com foco na melhoria 

contínua dos resultados (Braz, Quevedo e Caffe Filho, 2016). 

O gerenciamento da rotina caracteriza-se por um conjunto de atividades e 

procedimentos executados de forma contínua. Para utilização desta ferramenta de gestão 



é necessário alinhar metas de desempenho e resultados, executar os padrões definidos 

para o processo, medir e avaliar o desempenho e os resultados gerados. Também é 

importante a divulgação dos resultados, visando  implementar as melhorias que possam 

corrigir os desvios identificados e promover melhorias no processo. 

A gestão à vista é uma grande aliada para os processos de comunicação e 

engajamento dos colaboradores, já que, as informações relevantes são colocadas à vista 

dos colaboradores e gestores, permitindo o acompanhamento dos indicadores e problemas 

ocorridos. 

Através da gestão a vista é possível visualizar os dados atualizados de forma 

ampla favorecendo a tomada de decisões acertadas, minimizando problemas e prejuízos.  

A atualização constante dos dados permite uma visão exata do que está 

acontecendo na empresa, bem como quais são os processos críticos, tendências positivas 

e negativas e pontos de controle. É essencial a integração de todos os setores que 

compõem o negócio, bem como elementos financeiros, resultados de vendas, estoque, 

prazos, custos e eficiência operacionais, além de indicadores para gestão de pessoas. 

Os colaboradores passam a acompanhar os resultados e a performance das 

próprias equipes, compreendendo a importância do trabalho e dedicação de todos para 

atingir metas e também superar desafios. 

Gerenciar a rotina do dia-a-dia é realizar ações e verificações diárias para que cada 

pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações que lhe são 

conferidas. (Campos, 2004) 

É possível reforçar a cultura da gestão com base em informações e fatos, 

eliminando riscos relacionados à falta de conhecimento. Desta forma, o processo de 

tomada de decisões ganha ferramentas que garantem maior eficiência e um maior 

engajamento de toda a equipe.Além disso, ao realizar o processo de avaliar a rotina 

constantemente (diariamente), evita-se que algum problema fique oculto, cria-se a cultura 

de parar e resolver os problemas, bem como dá estabilidade e confiabilidade a execução 

das funções e atividades. 

   

OBJETIVOS 

Os objetivos da gestão à vista são oferecer informações acessíveis e simples, 

capazes de facilitar o trabalho diário, aumentando o conhecimento de informações ao 

maior número de pessoas possíveis, reforçar a autonomia dos funcionários, incentivando 

a participação e o compartilhamento de informações.  

O que se busca, principalmente, é engajar e comunicar todos os envolvidos nos 

processos de forma que a tomada de decisão seja mais rápida, com maior responsabilidade 

e independência maior e que os resultados sejam facilmente observados e melhorados. 

Com a análise das tendências dos indicadores e suas variáveis, é possível agir na 

correção de desvios, ajustes de processos, falhas na operação e, assim, minimizar os 

danos. 

Com um painel de gestão à vista, o funcionário recebe um feedback instantâneo 

de como o seu trabalho é importante para gerar resultados e alcançar o objetivo final do 

grupo. 



Neste contexto, este estudo versará sobre a implementação de uma ferramenta de 

gerenciamento de rotina e tem como objetivo descrever os resultados obtidos pela gestão 

visual e compartilhada do processo analítico com base no gerenciamento diário da rotina 

laboratorial, visando um ambiente de trabalho que direciona as pessoas para aquilo que 

deve ser feito. 

  

MÉTODOS E MATERIAIS 

A metodologia utilizada foi a de observação direta nos laboratórios de ensaios do 

Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas. Foi realizada observação dos 

fatos, descrição das ações e relato dos resultados. Caracteriza-se como estudo de caso 

único. 

Implementou-se quadros de gestão a vista, onde todos os dias às 09:30 e às 17:15 

todos os colaboradores das áreas são reunidos onde é preenchido as informações da cada 

área. O quadro é uma forma de colocar informações importantes da gestão, em um local 

de alta visibilidade. Esse quadro serve para desenvolver a consciência do trabalho da 

equipe e influenciar diretamente no comportamento e nas ações dos colaboradores. 

 

Figura 1- Quadro de gestão a vista 

Isso ocorre, porque ele deve conter dados para verificação do andamento do 

trabalho em relação às metas, de modo que se atualizem diante de cada tarefa feita. Nesse 

quadro pode ser apresentado, também, os indicadores de desempenho da equipe. Assim, 

cada funcionário tem a noção clara do que deve fazer e como suas ações impactam 

diretamente nos resultados da equipe. 

  

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O método de gerenciamento da rotina e gestão a vista está sendo aplicado desde 

2019 no Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, no qual são emitidos 



muitos resultados analíticos ao mês. Estes resultados são oriundos de uma ampla gama 

de ensaios físicos- químicos, microbiológicos e do Provedor de Ensaios de Proficiência.. 

Mais do que um estudo de caso, a estratégia apresentada objetiva servir como fonte de 

inspiração para que cada laboratório construa o seu próprio modelo de gestão de rotina - 

com base nos fundamentos que consideramos como válidos pela sua fundamentação 

teórica e por terem sido testados na prática. Estas estratégias vêm sendo introduzidas na 

construção do Sistema de Gestão da Qualidade respeitando as especificidades desta 

instituição. 
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