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operacionais: estudo de caso 
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O único fator comum a todas as organizações é a necessidade de um bom gerenciamento, 

sua falta podendo acarretar em perdas irreversíveis. Há um déficit considerável deste 

método gerencial especificamente na engenharia civil, acarretando em estouros de 

orçamentos e atrasos em cronogramas. Este trabalho mostra como o gerenciamento da 

rotina operacional das companhias através do método PDCA pode ser aplicado para 

melhorar os resultados operacionais das organizações e garantir o atingimento de metas 

e a padronização da operação, permitindo que a organização busque a melhoria contínua.  

Através de pesquisas em diversas fontes bibliográficas, é apresentada a metodologia de 

gerenciamento da rotina de forma teórica e prática, culminando em um estudo de caso 

feito pelo autor. 
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The only common fator shared among all organizations is the need of good management, 

the lack of which enabling irreversible losses. There is a considerable deficit of such 

managerial method specifically on the civil engineering sector, leading to budget 

overflow and schedule delays. This work shows how the management of the operational 

routine of companies through the PDCA method can be applied to improve their 

operational results and assure the achievement of proposed goals, allowing the 

organizations to pursue continuous improvement. Through research of many sources, the 

routine management methodology is presented in theory and practice, culminating in a 

case study by the author. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

Com a evolução da tecnologia e dos métodos de produção, evoluem também as técnicas 

de gerenciamento em prol de melhorias nos resultados operacionais das empresas. 

Contudo, conforme é afinado o foco da lente pela qual se analisa essa evolução, é possível 

perceber como a maioria das empresas ainda é insipiente no método gerencial. 

Atualmente, pode ser encontrada extensa literatura a respeito de gerenciamento, tentando 

explicar como funcionam e como aplicar diversos métodos gerenciais. Cada uma dessas 

fontes apresenta enfoques diferentes a respeito da gestão, mas, em sua essência, não 

podem desviar do fato que existe apenas um método gerencial: o método cartesiano, com 

tomadas de decisão baseadas em análises consistentes a partir da medição de resultados.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, não é raro encontrar diferentes definições para o 

termo “gerenciamento”, ou “gerenciar”. Todas elas se encontram ao deixarem claro que 

o principal foco do gerenciamento é garantir os resultados que proporcionam a 

sobrevivência de uma organização, isto é, atingir as metas. Por isso, “Gerenciar é atingir 

metas.” (CAMPOS, 2013).  

Apesar do caráter iniciante da aplicação do método gerencial para melhoria contínua na 

construção civil no Brasil, já há uma perceptível melhora nas práticas gerenciais das 

empresas brasileiras. Segundo Melhado (1998), “(...) a construção civil brasileira tem 

apresentado mudanças contínuas e progressivas, em direção a um patamar mais alto de 

evolução na gestão empresarial (...)”.  

A construção civil no Brasil começou a adotar um sistema de Gestão da Qualidade Total 

no início da década de 80, com o objetivo de garantir que todas as obras e projetos do 

setor fossem entregues no prazo e atendendo todos os custos orçados (VIEIRA NETTO, 

1988). Este sistema, contudo, tem se provado insuficiente ou mal aplicado para cumprir 

com seus objetivos, tendo em vista problemas de orçamento comuns em construtoras, 

prazos atrasados e problemas de qualidade (como a queda da ciclovia no Rio de Janeiro 

em abril de 2016) observados no Brasil. São problemas que podem ocorrer por diversos 

motivos, contudo, poderiam ser encaminhados para a solução através da adoção de um 

método de melhoria contínua do trabalho operacional, como o gerenciamento da rotina, 
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já testado em setores de diversos segmentos, especialmente na indústria manufature ira. 

(ANDRADE, 2003) 

O gerenciamento da rotina do dia-a-dia descrito nesse texto é pautado por 2 abordagens 

centrais: primeiro, como ele pode ser útil para melhorar e manter resultados de uma 

empresa através do já bastante difundido método PDCA (Plan, Do, Check, Act), e 

segundo, como ele pode ajudar a atingir os resultados previstos na norma NBR ISO 9001. 

De acordo com Campos (2013), o método PDCA é uma das melhores formas de traduzir 

o método cartesiano discutido anteriormente porque ele permite: 

a) A participação de todas as pessoas da empresa em seu efetivo gerenciamento. 

b) A uniformização da linguagem e a melhoria da comunicação. 

c) O entendimento do papel de cada um no esforço empresarial. 

d) O aprendizado contínuo. 

e) A utilização das várias áreas da ciência para obtenção de resultados. 

f) A melhoria da absorção das melhores práticas empresariais. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal discutir os aspectos teóricos e práticos do 

gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, como sua aplicação pode melhorar a 

gestão da qualidade e mostrar como vem ocorrendo seu desenvolvimento no Brasil. Por 

fim, é apresentado um estudo de caso de sua aplicação em um estaleiro, que demonstrará 

como esse trabalho pode ser replicado para diversos setores da indústria brasileira, 

principalmente na construção civil. 

Objetiva ainda expor a evolução do controle da qualidade no Brasil e quais foram os 

passos dados para o país atingir o patamar atual. Além disso, é demonstrado também 

como o método PDCA é a essência do gerenciamento da rotina e de que forma ele pode 

ser aplicado na prática em uma empresa. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Observa-se na construção civil brasileira atualmente diversos problemas que prejudicam 

os resultados do setor. É comum que obras atrasem seus cronogramas, estourem seus 

orçamentos e sofram alterações de projetos durante o curso da construção. Pode-se buscar 

diferentes razões para estes defeitos, contudo, os problemas de gerenciamento e 

planejamento estão intrinsicamente relacionados. 

O Brasil atualmente passa por um momento de intensa crise econômica e política, 

prejudicando todos os setores da economia, especialmente a construção civil, devido a ter 

em adição à crise diversos escândalos de corrupção envolvendo as grandes construtoras. 

Isso diminui as perspectivas de contratação de novos funcionários, prejudica contratos de 

longo prazo com clientes e dificulta a obtenção de crédito para a elaboração de novos 

empreendimentos. 

Neste cenário, deve-se buscar novas formas de gerar capital com um gasto menor de 

recursos financeiros e humanos. Um gerenciamento de qualidade mostra-se como uma 

excelente opção para atingir este patamar. Neste trabalho são explorados em detalhes 

inúmeros aspectos do gerenciamento da rotina através do método PDCA, na tentativa de 

demonstrar como uma gestão de qualidade pode ser aplicada em organizações de qualquer 

setor. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

Este texto foi desenvolvido através de revisão bibliográfica de livros de diversos autores, 

monografias e dissertações de mestrado a respeito do tema abordado. Concluída as etapas 

teóricas do texto, foi desenvolvido um estudo de caso visando permitir a avaliação da 

aplicação da metodologia na prática, validando as práticas gerenciais abordadas no texto 

como uma forma de melhorar o gerenciamento da rotina de uma companhia. 

A parte prática abordada nesse texto tem como base principalmente o trabalho realizado 

pelo próprio autor em um estaleiro brasileiro. Por questões de confidencialidade, o nome 

da empresa na qual o trabalho foi realizado não será divulgado, mas os resultados obtidos 

nos espectros da produtividade e outros indicadores da operação serão apresentados e 

analisados, para que seja demonstrado o potencial de ganho com a transferência dessas 

práticas para o setor da construção civil. 
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1.5 ESTRUTURAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Esse texto abordará, como foco principal, como vem ocorrendo o desenvolvimento da 

gestão no Brasil primeiramente como um todo, mas buscando exemplos e fontes do setor 

da construção civil, com ênfase no gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia das 

empresas que compõem esse setor. 

Inicialmente, são introduzidos os conceitos principais para entendimento do foco da 

gestão da qualidade, como o que é atividade operacional e o princípio da divisão do 

trabalho, o que são processos e a influência da padronização na gestão da qualidade. No 

mesmo capítulo, é abordado um breve histórico da implantação da gestão da qualidade 

no Brasil, as motivações que levaram a isso e o que fez chegar a estrutura da norma NBR 

ISO 9001 como é hoje. 

Após essa introdução, é feita a descrição dos aspectos metodológicos do gerenciamento 

da rotina do dia-a-dia e sua relação com a gestão da qualidade total e com o método 

PDCA. É descrita sua forma de implementação através do método PDCA e de que 

maneira ele pode ajudar a melhorar o resultado de empresas. Uma vez explicada a 

implementação, é detalhado, também, como seus resultados devem ser medidos e 

controlados, o que introduzirá os conceitos de tratamento de desvios e como os resultados 

positivos podem ser mantidos em uma organização. 

Com o entendimento dos aspectos metodológicos do gerenciamento da rotina, é detalhado 

como ele pode ser aplicado na prática. Nesse capítulo serão explicadas as ferramentas 

necessárias para sua implementação, a estrutura de reuniões e quais as medidas que uma 

empresa deve tomar para atingir e manter seus resultados com a aplicação do 

gerenciamento da rotina. 

No penúltimo capítulo é acompanhado o estudo de caso no estaleiro. É detalhada a 

indústria na qual o estaleiro se encontra, sua relação com a construção civil e de que forma 

o gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia foi implementado nessa empresa. São 

apresentados os resultados obtidos, quais os custos e medidas tomadas na aplicação do 

método e como isso alterou a rotina da companhia. O enfoque da abordagem é guiado 

pelas etapas do método PDCA, mostrando como a teoria e a prática do método convergem 

para o atingimento dos resultados. 
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Por fim, são apresentadas as conclusões a respeito do método gerencial e de sua aplicação. 

É abordada também uma possível visão de futuro do método gerencial e como os futuros 

trabalhos a serem desenvolvidos a respeito do gerenciamento da rotina para a gestão da 

qualidade. 
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2. GESTÃO DA QUALIDADE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 A ATIVIDADE OPERACIONAL E A DIVISÃO DO TRABALHO 

 

Todos os níveis hierárquicos de uma organização executam tanto atividades operacionais 

quanto atividades gerenciais. O que varia conforme desce-se do nível da alta direção para 

o nível de operação é a quantidade de tarefas executadas em cada uma dessas funções, 

conforme ilustrado na figura 1. De acordo com Chiavenato (2004, p. 23), o “Nível 

operacional é o nível mais baixo da organização e que cuida das tarefas cotidianas.” De 

forma análoga, o nível operacional é quem executa a função operação, definida por 

Campos (2013) como “a sequência de trabalho conduzida por homens e máquinas para 

agregar determinado valor específico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ilustrado na figura 1, a quantidade de funções operacionais executadas tende a 

diminuir conforme subimos os níveis hierárquicos da organização. As atividades no nível 

institucional, composto principalmente por diretores, são em sua maioria atividades 

gerenciais, isto é, “(...) definição de objetivos, planejamento, organização, direção e 

controle.” (CHIAVENATO, 2004, p.158). Descendo para o nível intermediário, o nível 

Níveis organizacionais: 

Institucional 

Intermediário 

Operacional 

Funções 

operacionais 
Funções 

gerenciais 

Figura 1: Divisão das funções operacionais e gerenciais em uma organização (CHIAVENATO, 

2004) 
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onde se encontram os gerentes de uma organização, as funções gerenciais e operacionais 

tendem a ser equilibradas. No nível hierárquico mais baixo de uma empresa encontram-

se os supervisores e operadores. Nesse último nível predomina a função operacional, 

abrangendo, segundo Campos (2013), cumprir os Procedimentos Operacionais Padrão e 

relatar as anomalias1 encontradas na operação para o nível de supervisão. 

O conceito de atividade operacional surge junto com a Administração Científica e sua 

proposta de divisão do trabalho, desenvolvida pelo engenheiro Norte-Americano 

Frederick Taylor. Em sua obra de 1911, “The Principles of Scientific Management” o 

autor propõe 3 princípios para administração científica, que desde então evoluíram muito, 

mas em sua essência continuam sendo praticados até hoje. São princípios que sugerem o 

treinamento dos operadores de uma empresa, a identificação e designação de tarefas de 

cada um dos operários baseadas em suas aptidões, e o controle de suas entregas de forma 

científica e guiada por metas por parte da administração.  

Enraizados nas grandes empresas os princípios da administração científica, a divisão do 

trabalho começou a ser praticada em busca de aumentar a sua produtividade e diminuir 

os seus custos operacionais. A ideia da divisão do trabalho é dividir o trabalho na menor 

unidade possível, as tarefas, e designar operários especializados e treinados para realizar 

cada uma dessas tarefas. De acordo com Chiavenato (2004, p. 60), “A tarefa constitui a 

menor unidade possível dentro da divisão do trabalho em uma organização. Cargo é o 

conjunto de tarefas executadas de maneira cíclica ou repetitiva.”.  

Atualmente a maioria das tarefas mais simples e repetitivas são executadas por máquinas, 

mas, como exemplificado por Campos (2013), a operação é uma sequência de trabalho 

conduzida por homens ou máquinas, portanto, o entendimento do que seria um trabalho 

operacional não pode mais se limitar apenas ao operador na linha de produção do início 

do século XX.  

  

                                                                 
1 Procedimentos Operacionais Padrão e anomalias são conceitos essenciais para a aplicação do 
Gerenciamento da Rotina, e serão detalhados mais adiante. 
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2.2 A GESTÃO DA QUALIDADE E SUA IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL 
 

O objetivo da gestão da qualidade, de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 

ISO:9001 (2015) – a norma que define quais são os requisitos que classificam um sistema 

de gestão da qualidade através de uma abordagem de processo – é “(...) aumentar a 

satisfação do cliente pelo atendimento dos seus requisitos.”, ou seja, quem define o 

padrão de qualidade esperado de determinado produto é o seu consumidor, e as empresas 

adotam a implementação de sistemas de gestão da qualidade para atender a esses 

requisitos.  

O controle da qualidade começou a ser uma preocupação das empresas a partir das ideias 

de William Edwards Deming, estatístico americano “que popularizou no Japão - e 

posteriormente no mundo ocidental - o controle estatístico da qualidade (CEQ) (...)” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 432). Esse tipo de controle busca definir até onde erros e não  

conformidades no resultado do trabalho operacional (o produto) podem ser tolerados, e 

quando as ações corretivas para corrigir esses erros se tornam necessárias. Ainda de 

acordo com Chiavenato (2004, p. 453), “(...) As ideias de Deming conduziram ao conceito 

de melhoria contínua.” O trabalho de Deming no campo da gestão da qualidade foi tão 

importante, que desde 1951 é entregue no Japão um prêmio com o seu nome: o Prêmio 

Deming de Qualidade. 

Assim como os princípios da administração científica de Taylor continuam sendo 

aperfeiçoadas até hoje, as ideias de Deming também ainda são discutidas e melhoradas. 

Os conceitos do CEQ expostos por Deming foram estendidos da operação para toda a 

empresa através do Controle da Qualidade Total (CQT, ou, do Inglês, Total Quality 

Control, TQC), proposto por Armand W. Feigenbaum. “Enquanto o controle estatístico 

da qualidade (CEQ) é aplicável apenas no nível operacional, (...) a qualidade total (CTQ) 

estende o conceito de qualidade a toda a organização (...) Mais ainda, o CTQ envolve 

também a rede de fornecedores indo até o cliente final em uma abrangência sem limites.” 

(CHIAVENATO, 2004). 

Existem várias escolas a respeito do Controle da Qualidade Total, qual seu significado e 

qual deve ser o resultado esperado de sua implementação. Becker (1993, p. 30) define 

Qualidade Total como “(...) um sistema administrativo orientado para pessoas cujo 

objetivo é o incremento contínuo da satisfação do cliente a custos reais decrescentes.” 

Já Mears (1993, p. 11) explica que o CQT é “(...) um sistema permanente e de longo 
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prazo, voltado para alcançar a satisfação do cliente através da melhoria contínua da 

qualidade dos serviços e produtos da empresa.” Como podemos perceber, há 

semelhanças claras entre essas duas definições, isto é, ambas têm como ponto central a 

busca pela satisfação do cliente e a melhoria contínua.  

Apesar das ideias a respeito do controle da qualidade terem surgido no início dos anos 

50, elas só começaram a ser difundidas no Brasil em 1987, com a aprovação da série de 

normas ABNT ISO 9000, que era composta pelas normas ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, 

ISO 9003 e ISO 9004. De acordo com Wood Jr. (1994), “No mundo, em 1993, já eram 

mais de vinte mil as empresas certificadas. No Brasil, o número chegava a uma centena.” 

Além da normalização da qualidade no Brasil, foram desenvolvidos também programas 

governamentais que buscavam modernizar a gestão da qualidade na indústria Brasileira.  

O primeiro destes programas foi o Programa da Qualidade e Produtividade (ProQP), 

lançado em 1986, que, segundo o INMETRO (2011, p. 68) “(...) foi um programa criado 

pelo Governo com o objetivo de promover a qualidade, aumentar a produtividade, reduzir 

custos e incrementar a competitividade de produtos e serviços brasileiros.” Seguindo o 

mesmo objetivo, Fernando Collor, presidente do Brasil em 1990, instituiu o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), que visava “promover a qualidade e 

produtividade com vistas a aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos 

no país” e é apontado por alguns analistas como o principal e mais bem sucedido 

programa da política industrial da década de 90 (DARÓS, 1997). 

Devido a programas como esse, ao surgimento de novas normas a respeito da qualidade 

e, acima de tudo, aos efeitos da globalização, que rompia as barreiras de vendas e 

aumentava a competitividade mundial, o Brasil foi forçado a buscar a modernização de 

seu controle da qualidade. A estratégia mais difundida para a implementação da gestão 

da qualidade no Brasil é explicada na já mencionada norma ABNT ISO:9001. A norma 

elucida o sistema através de uma abordagem de processo, e estimula a aplicação do 

método PDCA para todos os processos da empresa. A norma defende que a abordagem 

de processos é efetiva pois enfatiza a importância: 

a) Do entendimento e atendimento aos requisitos. 

b) Da necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado. 

c) Da obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo. 

d) Da melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. 



24 
 

 

2.3 ABORDAGEM DE PROCESSO E A PADRONIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Para compreensão desse capítulo, é necessário, primeiro, que seja definido o que pode ser 

considerado um processo em uma organização. Segundo Campos (2013), “Processo é 

uma sequência de valores agregados que resulta no produto final (interno ou ex terno)”. 

Essa linha de pensamento, defendida também pelo “guru” da qualidade Shigeo Shingo, 

implica que um processo pode ser composto pelo resultado de várias operações diferentes, 

interfuncionais ou não. A norma ISO:9001 (2015, p. vi) define processo como “Uma 

atividade ou conjunto de atividades que usa recursos e que é gerenciada de forma a 

possibilitar a transformação de entradas em saídas” É importante lembrar também que, 

enquanto em uma operação os trabalhos são conduzidos por homens ou máquinas – como 

explicado anteriormente nesse capítulo – em um processo não existe trabalho algum. 

Campos (2013) explica que “No processo não trabalham nem homens nem máquinas e 

apenas representa a sequência dos trabalhos conseguidos nas várias operações.” 

Portanto, os processos devem ser controlados, mas para ter algum impacto na qualidade 

do produto (o resultado do processo), é necessário agir sobre as operações (ou atividades) 

que estão envolvidas no processo.  

A abordagem de processo é o controle dos procedimentos, que envolve uma visão 

sistêmica da organização, onde as atividades desenvolvidas utilizam recursos para 

transformar insumos (entradas) em produtos (saídas). Ao sistema de gestão da qualidade 

cabe organizar os processos, documentá-los e buscar sua melhoria constante. Logo, se a 

palavra-chave é o controle e se não há controle dos processos de trabalho sem informação; 

portanto, não há sistema de gestão de qualidade sem controle de informação (Vera Leal 

e Fernando Lock apud CARDOSO E LUZ, 2007). 

O instrumento básico do Gerenciamento da Rotina, como explicado por Campos (2013) 

é o padrão. Desde os princípios da administração científica, elaborados por Taylor em 

1911, é defendida a padronização tanto do trabalho da operação em si como das máquinas 

e equipamentos utilizados. Segundo Chiavenato (2004), “A padronização é a aplicação 

de padrões em uma organização para obter uniformidade e redução de custos.” Ou seja, 

para que a padronização possa ser implementada na atividade operacional de uma 

empresa, é necessário o desenvolvimento de padrões. Esses padrões podem ser utilizados 

como forma de controle sobre o processo que gera o produto final, e são conhecidos como 
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Padrões Técnicos de Processo (PTP), ou para padronizar o trabalho executado pela 

operação da empresa, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Na figura 2 é 

exemplificado um PTP para o processo de produção de aço. Como pode ser observado, o 

PTP não só descreve as operações do processo, como também o que deve ser verificado 

ao longo de sua execução, quais os padrões requeridos em termos de qualidade para que 

o processo seja bem sucedido, como devem ser controladas e quem deve controlar cada 

uma das operações do processo. A figura 3 ilustra um POP fictício da montagem de um 

equipamento. É possível perceber o caráter pictórico e resumido do procedimento, 

destacando e ilustrando como devem ser realizadas todas as atividades críticas que 

compõem aquela operação. 
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Figura 2: Padrão técnico de processo fictício para uma linha de produção de aço (CAMPOS, 2013) 
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Figura 3: Procedimento Operacional Padrão fictício para montagem da cobertura de um equipamento (CAMPOS, 
2013) 

O desenvolvimento de documentos como o PTP e o POP vem da escola de burocratização 

da administração, difundida por Max Weber nos anos 50. Segundo Chiavenato (2004), 

“O modelo burocrático de Max Weber serviu de inspiração para uma nova teoria 

administrativa. As características da burocracia são: caráter legal, formal e racional, 

impessoalidade, hierarquia, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica 

e meritocracia, especialização, profissionalização e completa previsibilidade do 

funcionamento”. A principal função da burocracia, da padronização e documentação 

desses padrões é garantir a previsibilidade e estabilidade dos resultados das atividades da 

operação, garantindo, enfim, a qualidade do resultado do processo, ou seja, o produto 

atendendo os requisitos do cliente.  

Existe um consenso no campo da administração sobre a necessidade de padronizar e 

documentar as atividades da organização. A norma ISO:9001 (2015) defende que a 

documentação não deve ser restrita aos padrões e ao trabalho executado: “A organização 

deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão da qualidade, 

e melhorar continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos desta Norma.”  
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3. GERENCIAMENTO DA ROTINA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O principal objetivo do gerenciamento da rotina, de acordo com Campos (2013), é 

melhorar o funcionamento das funções operacionais das empresas para que as funções 

gerenciais possam ser conduzidas de forma eficaz. Uma vez implantado um bom 

gerenciamento da rotina, os níveis gerenciais da companhia podem mover-se de funções 

que consistem em corrigir anomalias e sanar emergências, para atividades de 

planejamento e condução do futuro da empresa. O gerenciamento da rotina é centrado em 

6 tópicos: 

1. Na perfeita definição da autoridade e da responsabilidade de cada pessoa. 

2. Na padronização dos produtos, processos e operações. 

3. Na monitoração dos resultados desses processos e sua comparação com as metas.  

4. Na ação corretiva, nas operações e no processo, a partir dos desvios encontrados 

nos resultados, quando comparados com as metas. 

5. Num bom ambiente de trabalho (5S2) e na máxima utilização do potencial mental 

das pessoas. 

6. Na busca contínua da perfeição. 

3.1 O GERENCIAMENTO DA ROTINA NO MÉTODO PDCA 
 

Vera Leal e Fernando Lock (apud MOURA, 1997) classificam o gerenciamento da rotina 

como “ação de coordenar e executar as atividades do dia-a-dia em nível operacional, 

praticando o ciclo PDCA e executando as atividades de acordo com as políticas e 

diretrizes da empresa”. O gerenciamento da rotina não poderia ser aplicado sem seguir 

cada uma das etapas do método PDCA. 

Segundo Campos (2013), o método PDCA é único, mas, para facilitar o entendimento de 

como sua aplicação pode ser conduzida no gerenciamento da rotina, ele pode ser dividido 

em dois ciclos: PDCA (para melhoria de resultados) e SDCA (para manutenção dos 

resultados – O S vem do inglês “Standard”, ou, em português, “padrão”). É importante 

                                                                 
2 O 5S é um modelo de organização do espaço de trabalho que surgiu no Japão quando a gestão da 
qualidade começou a ser uma preocupação no país, iniciando a arrancada japonesa na proficiência do 
controle da qualidade. Segundo Martinelli (2009): “O objetivo principal do modelo 5S é mudar a cultura 

organizacional, a disciplina e a maneira de pensar dos colaboradores, em prol da maior qualidade de 
vida, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal e familiar”. 
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frisar que o SDCA não é diferente do método PDCA, essa denominação só lhe é dada 

para deixar claro que é a aplicação do método PDCA tendo em vista a padronização dos 

resultados de uma companhia. A principal diferença dos dois ciclos é o resultado da 

primeira fase, ilustrada na figura 4: enquanto na primeira etapa (P) do ciclo PDCA são 

definidas metas de melhoria de resultados, e tem como saída o Plano de Ação para o seu 

atingimento; a primeira etapa do ciclo SDCA (S) tem como input metas-padrão3, e no 

final tem-se como saída os Procedimentos Operacionais Padrão (POP). 

 

Figura 4:Relação entre o ciclo PDCA e SDCA (CAMPOS, 2013) 

No gerenciamento da rotina são aplicados os dois ciclos do método PDCA. 

Primeiramente, cada gerente deve identificar ou receber de suas chefias os seus problemas 

(metas de melhoria). Uma vez definidas as metas, todas as etapas do ciclo de melhor ia 

(PDCA) devem ser seguidas de forma a atingir essa meta, que elevará o resultado da área 

para um novo patamar. Caso essas metas sejam atingidas (a maneira de lidar com 

                                                                 
3 Metas-padrão são metas que são atingidas por meio de operações padronizadas. Se os Procedimentos 
Operacionais Padrão forem executados, as metas-padrão serão atingidas. Elas vêm de um resultado de 
melhoria já atingido pela aplicação do ciclo PDCA. Uma vez aplicado o ciclo PDCA para a melhoria do 

resultado, se a meta for atingida, o procedimento para atingir essa meta é padronizado e ela passa a ser 
o novo patamar de resultado da companhia, por isso é chamada de meta padrão. 
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resultados aquém da meta será discutida em um tópico mais adiante), as ações e 

procedimentos utilizados para o seu atingimento devem ser padronizados, dando início 

ao ciclo de manter resultados, o SDCA. A partir desse novo patamar de resultados (nova 

meta-padrão) devem ser elaborados os POPs que os operadores devem seguir na execução 

do trabalho daquele momento em diante, garantindo assim a manutenção do resultado. 

Como é possível perceber, o resultado de uma meta de melhoria no gerenciamento da 

rotina é a modificação do antigo procedimento operacional padrão utilizado pela 

companhia. Nas figuras 5 e 6 abaixo, estão demonstradas as diferenças das etapas do ciclo 

SDCA e do ciclo PDCA, respectivamente. 

 

Figura 5: Desdobramento das etapas do ciclo SDCA (CAMPOS, 2013) 
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Figura 6: Desdobramento das etapas do ciclo PDCA (CAMPOS, 2013) 

 

3.2 GERENCIAMENTO DA ROTINA: METODOLOGIA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO E FERRAMENTAS 

 

Nesse trabalho a aplicação do gerenciamento da rotina é dividida em duas fases: primeiro, 

neste capítulo são detalhadas quais são as etapas de implementação do Gerenciamento da 

Rotina em uma empresa e quais devem ser os resultados esperados em cada uma delas. 

Descreve-se cada uma das etapas do método PDCA e o tratamento de anomalias. Na 

segunda fase, é abordada a forma prática como ele deve ser implementado, isto é, como 

devem ser feitas cada uma das etapas discutidas neste capítulo. 
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3.2.1 CICLO PDCA: DEFINIÇÃO DA META 
 

A primeira etapa do método PDCA é a identificação do problema, ou seja, a definição da 

meta. De acordo com Campos (2013), “O problema de cada um é sua meta não 

alcançada”, portanto, para que as metas sejam atingidas, primeiro deve-se que identificar 

os problemas da companhia ou da área na qual está sendo aplicado o PDCA. Ainda 

segundo Campos (2013) existem dois tipos de problemas: o problema “bom”, que é 

provocado pelo Gerente quando ele levanta anualmente as lacunas da sua área de 

responsabilidade e visa melhorar o desempenho atual da organização, e o problema 

“ruim”, decorrente de desvios de consistências na atividade operacional, ou seja, de 

anomalias. 

A meta de melhoria deve ser originada “da alta direção, por meio do desdobramento das 

diretrizes anuais do presidente” (CAMPOS, 2013), isto é, na formulação estratégica da 

companhia o conselho define uma visão de longo prazo para a organização. Essa visão de 

longo prazo é então quebrada em metas anuais, as metas de sobrevivência da empresa que 

devem ser atingidas anualmente para alcançar a visão determinada pelo conselho. Essas 

metas anuais geram as diretrizes4 do presidente, que por fim são desdobradas em metas 

menores e específicas para cada uma das áreas de companhia.  

É comum que os gerentes das empresas definam suas metas a partir de benchmarking, 

buscando os melhores valores disponíveis no mercado a respeito da atividade que se 

deseja melhorar e colocando uma parte desse valor (denominada Lacuna), normalmente 

em torno de 50% do melhor valor encontrado, como a meta para a sua área. Segundo 

Spendolini (1994), benchmarking é um processo contínuo e sistemático para avaliar 

produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como 

representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria organizacional. Esse 

benchmarking pode ser feito de diversas formas diferentes, são elas: 

a) Benchmarking interno: são comparados processos internos da própria companhia, 

como, por exemplo, duas linhas de produção diferentes. 

b) Benchmarking competitivo: a companhia compara os resultados de seus processos 

com os resultados do mesmo processo em uma empresa que seja sua competidora 

no mercado. 

                                                                 
4 Diretriz é o conjunto de uma meta e as medidas que devem ser realizadas para o seu atingimento. 
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c) Benchmarking funcional: são comparados processos ou atividades similares, mas 

de duas empresas de setores diferentes (por exemplo: atividade de solda na 

construção de veículos motorizados e atividade de solda em estaleiros). 

Toda meta de melhoria deve ser constituída por 3 componentes: um objetivo gerencial, 

um valor, e um prazo para o seu atingimento. Abaixo está demonstrado um exemplo de 

uma meta do setor de construção civil dividida em seus 3 componentes: 

Objetivo gerencial: diminuir o desperdício de aço CA-50 nas armações. 

Valor: em 20% 

Prazo: até dezembro de 2016. 

Finalmente, a meta para a produção da obra do exemplo seria: diminuir o desperdício de 

aço CA-50 nas armações em 20% até dezembro de 2016. É importante salientar o caráter 

operacional da meta nesse exemplo. Por se tratar de uma meta da produção, ela não 

apresenta relação direta a indicadores financeiros, mas surgiu a partir de um 

desdobramento da diretriz de níveis hierárquicos superiores da companhia, que dependem 

do seu atingimento para garantir o resultado anual da organização. 

 

3.2.2 CICLO PDCA: ANÁLISE DO FENÔMENO 
 

A etapa seguinte a definição da meta (ou problema) é a Análise do Fenômeno. Esta análise 

tem como objetivo descobrir todas as características relacionadas ao problema o qual 

deseja-se resolver, desvendando todas as variáveis que podem afetar o atingimento ou 

não da meta definida na etapa anterior. Ao final da análise do fenômeno, o grande 

problema inicial terá sido dividido em componentes menores e mais administráveis. 

Para que essa análise seja realizada com sucesso, é necessário o estudo de dados históricos 

relacionados ao problema e de todas as suas componentes menores. Os fatores que 

influenciam o resultado que está sendo medido devem ser pensados e analisados a partir 

de diversos pontos de vista diferentes. A esse processo é dado o nome de Estratificação 

do problema. Esses pontos de vista podem ser analisados da seguinte maneira: (Andrade 

apud MELO, 2001): 
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a) Tempo – os resultados são diferentes de manhã, à tarde, à noite, às segundas-

feiras, feriados, etc.? 

b) Local – os resultados são diferentes em partes de uma peça (no caso do problema 

ser focado em um produto), apresentando defeito no topo, na base, na periferia? 

Os resultados diferem de acordo com locais diferentes (no caso do problema ser 

focado em um serviço)? 

c) Tipo – os resultados são diferentes dependendo do produto, da matéria prima, ou 

do material utilizado? 

d) Sintoma – os resultados são diferentes se os defeitos são cavidades ou porosidade 

(no caso do problema ter foco no produto), se o absenteísmo é por falta de licença 

médica (problema focado nos recursos), se a parada do serviço é devido a fatores 

climáticos, ou falhas mecânicas (no caso do problema ser focado no serviço), etc. 

Retomando o exemplo do capítulo anterior (Item 3.2.1): supondo que a obra seja 

constituída de um edifício residencial de 2 blocos. A meta do exemplo anterior era de 

reduzir em 20% o desperdício de aço CA-50 nas operações. Realizando uma análise de 

fenômeno desse problema, seria possível identificar, por exemplo, que de todo o 

desperdício na obra que se quer reduzir, 80% é originado no bloco 2. Descendo mais um 

nível na análise, é notado que, de todo o desperdício encontrado no bloco 2, 75% é na 

armação das vigas. Portanto, uma estratégia ótima para solucionar o problema do 

desperdício seria começar tratando os desperdícios de aço CA-50 na armação das vigas 

no bloco 2 da obra. 

Existem diversas ferramentas que podem auxiliar na estratificação do problema estudado. 

Nesse texto serão citadas algumas delas, de que forma elas devem ser aplicadas e qual o 

resultado esperado de sua aplicação. Uma das ferramentas mais utilizadas para coleta 

precisa de dados é a folha de verificação, ilustrada na figura 7. Segundo Lins (1993) “A 

folha de verificação é, essencialmente, um quadro para o lançamento do número de 

ocorrências de um certo evento. A sua aplicação típica está relacionada com a observação 

de fenômenos”. 

 

 

 



35 
 

 

 

Figura 7: Folha de verificação ilustrando estratificação das ocorrências de atrasos de pagamentos (MELO, 2001)  

 

A folha de verificação é uma excelente forma de entender quais são as características 

principais que compõe o problema, essencial para o uso efetivo da próxima ferramenta :  

o gráfico de Pareto, ilustrado na figura 8. De acordo com Lins (1993), “O gráfico de 

Pareto leva esse nome porque foi desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo Pareto, 

que identificou as seguintes características nos problemas sócio-econômicos: 

a) poucas causas principais influíam fortemente no problema; 

b) havia um grande número de causas triviais, pouco importantes, que influíam 

marginalmente no problema.” 
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Figura 8: Exemplo de gráfico de Pareto para priorizar a estratificação demonstrada na figura 7 (MELO, 2001) 

 

É importante frisar que, apesar de ter sido descrito por Lins (1993) como uma ferramenta 

para identificar as causas principais que dão origem a um problema, o gráfico de Pareto 

também é útil nesta fase do PDCA, para identificar quais componentes do problema são 

de fato impactantes no resultado. O gráfico de Pareto, acima de tudo, é uma ferramenta 

de priorização, que permite avaliar quais situações devem ser resolvidas primeiro. No 

gráfico do exemplo acima, por exemplo, é possível perceber que os problemas de atraso 

de pagamento são compostos principalmente por “nota fiscal atrasada” e “cobrança 

indevida”, compondo 71,4% dos atrasos de pagamentos totais. Portanto, na próxima etapa 

do PDCA, a análise de causas, a companhia deve se concentrar em identificar os motivos 

das notas fiscais atrasadas e das cobranças indevidas. 

As figuras 9 e 10 ilustram de que forma essas duas ferramentas podem ser utilizadas de 

forma integrada. Coletam-se dados de diversos pontos de vista a respeito do problema 
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“acidentes” na folha de verificação de acompanhamento de acidentes, e esses são 

estratificados e priorizados através dos gráficos de Pareto. 
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Figura 9: Folha de verificação para estratificar acidentes (MELO, 2001) 
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Figura 10: Pareto priorizando os acidentes estratificados na figura 9 em diversos níveis (MELO, 2001)  
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3.2.3 CICLO PDCA: ANÁLISE DO PROCESSO 
 

A etapa seguinte à análise do fenômeno, como indicado na figura 6, no capítulo 3.1, é a 

análise do processo, ou análise de causas. Nesta fase, primeiro buscam-se as causas dos 

problemas estratificados na análise de fenômeno, para que elas possam então ser 

priorizadas e atacadas de forma efetiva. Segundo Campos (2013), existem 3 tipos de 

causas identificadas nas análises de processo: 

a) Problemas de dispersão devido a causas comuns, ilustrado na figura 11: o sistema 

não cumpre as funções para as quais foi projetado e precisa ser reajustado, ou seja, 

as faixas de especificação do resultado esperado do processo foram mal definidas 

ou os padrões não foram elaborados, cumpridos ou treinados. 

b) Problemas de dispersão devido a causas especiais, ilustrado na figura 12: o 

sistema cumpre as funções para as quais foi projetado, mas esporadicamente 

ocorre a perda de função. O problema ocorre devido a causas especiais que 

precisam ser evitadas quando ocorrerem, e então devem ser desenvolvidos 

mecanismos a prova de falhas para que elas não voltem a acontecer. 

c) Problema estabelecido por desvio do valor da média, ilustrado na figura 13: o 

sistema cumpre as funções para as quais foi projetado, mas existe perda de função 

por desajuste de um ou mais fatores. Ocorre que o sistema tem um resultado 

estável, porém incapaz, isto é, mantém resultados previsíveis, mas fora dos limites 

de especificação desejados, portanto, deve ser reajustado para que chegue aos 

valores determinados pelos stakeholders atendidos pelo produto. 

As figuras abaixo ilustram duas ferramentas bastante utilizadas na etapa Check do ciclo 

PDCA, e serão detalhadas mais adiante. A primeira é o histograma de acompanhamento 

de resultados, que registra a quantidade de itens dentro de um determinado alcance de 

resultados desejado, o Limite Inferior de Especificação (LIE) e o Limite Superior de 

Especificação (LSE). A segunda ferramenta é a carta de controle, que mede os resultados 

historicamente de cada um dos resultados de um processo ou operação e compara-os com 

os Limites de Especificação ou com o Limite Inferior de Controle (LIC) e Limite Superior 

de Controle (LSC). 
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Figura 11: Dispersão dos resultados devido a causas comuns (CAMPOS, 2013) 

 

Figura 12: Dispersão dos resultados devido a causas especiais (CAMPOS, 2013) 
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Figura 13: Dispersão dos resultados devido a desvios do valor da média (CAMPOS, 2013) 

 

O resultado da etapa de análise de causas é o input da etapa seguinte do método PDCA, 

a elaboração do plano de ação. É importante, então, que as causas identificadas nesta fase 

sejam as mais acuradas possíveis, para que o plano de ação não ataque causas não 

relacionadas com o problema original.  

Uma das ferramentas mais utilizadas nessa etapa é o diagrama de Ishikawa, nomeado com 

base em quem o desenvolveu, o guru da qualidade Kaoru Ishikawa, também é conhecio 

pelos nomes de diagrama de causa e efeito, ou, mais popularmente, diagrama espinha de 

peixe, por seu formato se assemelhar a espinha de um peixe. O diagrama permite, a partir 

dos grupos básicos de possíveis causas, desdobrar tais causas até os níveis de detalhe 

adequados à solução do problema. Os grupos básicos podem ser definidos em função do 

tipo de problema que está sendo analisado. Usualmente, para problemas de natureza 

operacional, sugere-se a adoção dos seguintes grupos básicos (LINS, 1993): 

a) Máquinas; 

b) Matéria-pima; 

c) Mão de obra; 

d) Medida; 

e) Meio-ambiente; 

f) Método. 
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A figura 14 ilustra um exemplo de um diagrama de Ishikawa já preenchido,  

exemplificando quais tipos de causas devem ser alocadas em cada um dos grupos de 

problemas. 

 

Figura 14: Exemplo de diagrama de causa e efeito (adaptado de MELO, 2001) 

 

O preenchimento do diagrama de Ishikawa pode ser realizado de diversas maneiras, sendo 

a mais comum uma sessão de brainstorming contando com a presença da equipe de 

operação, que será detalhada no capítulo 4. Terminado o processo de brainstorming e 

priorização das causas com o auxílio do diagrama de Ishikawa, é realizada uma análise 

de consistência (a fim de verificar se há evidência técnica de que é possível bloqueá-las), 

e essas causas dão início à etapa seguinte do ciclo PDCA: a elaboração do plano de ação 

(ANDRADE, 2003). 

 

 

3.2.4 CICLO PDCA: PLANO DE AÇÃO 

 

Encerrando o módulo de Planejamento do ciclo PDCA está a elaboração do plano de ação. 

Pode ser classificada como a etapa mais crítica de todo o ciclo, afinal, se o plano de ação 

não for bem definido ou bem executado, a meta original não será atingida. De acordo com 

Campos (2013), “O segredo do bom gerenciamento está em saber estabelecer um bom 

plano de ação para toda meta de melhoria que se queira atingir”. Para garantir que o plano 

Procedimento 



44 
 

de ação seja executado com assiduidade máxima, é importante que os responsáveis por 

cada uma das ações tenham total autoridade sobre os elementos que afetam seu resultado. 

Como explica Nascimento (2001), “O planejamento pode ser muito bem executado, desde 

que o responsável direto pelo plano tenha todos os itens de controle estabelecidos, os 

dados levantados (situação atual) e os principais problemas muito bem conhecidos.” É 

importante destacar que para cada uma das causas priorizadas na etapa de análise do 

processo deve ser elaborado um plano de ação visando bloqueá-la (ANDRADE, 2003). 

O objetivo principal do plano de ação é enumerar as ações necessárias, os responsáveis e 

os prazos para que a meta definida nas etapas anteriores seja atingida. É comum que 

grande parte das ações do plano de ação esteja localizada no nível gerencial básico de 

uma empresa, afinal, é na operação onde é executada a atividade que gera o produto final 

da empresa, onde devem ser definidos os padrões e onde são identificadas as principa is 

anomalias.  

A ferramenta mais difundida e simples de se utilizar para elaborar o plano de ação é o 

quadro 5W1H (ou 5W2H, se for considerado o fator “How Much”, isto é, quanto custaria 

a execução das ações). Este quadro visa fixar todas as variáveis necessárias para realizar 

bloquear as causas priorizadas. Do inglês, esse quadro apresenta as 6 seguintes perguntas 

que devem ser respondidas, segundo Andrade apud Melo (2001): 

a) WHAT (O QUE) – define o que será executado, contendo a explicação da ação a 

ser tomada (utilizam-se geralmente verbos no infinitivo, de maneira sucinta, a fim 

de demandar uma ação); 

b) WHEN (QUANDO) – define quando será executada a ação (prazo de início e 

término); 

c) WHO (QUEM) – define o responsável pela ação (nesse caso, aconselha-se que 

haja apenas um responsável por ação, a fim de manter a credibilidade da execução 

da ação); 

d) WHERE (ONDE) – define onde será executada a ação (pode ser desde um local 

físico especificado, até um setor da organização); 

e) WHY (POR QUE) – define a justificativa para tomar a ação em questão (esse 

campo apresenta a finalidade imediata da ação a ser tomada); 

f) HOW (COMO) – define o detalhamento de como será executada a ação (este 

campo é um complemento do primeiro campo – WHAT – detalhando a ação 

estipulada neste último) 
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A figura 15 ilustra um quadro 5W1H preenchido do estudo de caso que é apresentado 

mais adiante no trabalho5. Como pode ser observado, o plano de ação deve ser guiado 

pela ferramenta 5W1H, mas deve ser ajustado para as necessidades de cada empresa 

específica, não existe remédio único para os problemas de todas as organizações.  

Concluída a elaboração do plano de ação, inicia-se a etapa Do do PDCA, que engloba a 

execução das ações definidas no planejamento. 

 

 

Figura 15: Plano de ação simplificado do estaleiro apresentado no estudo de caso (O AUTOR) 

  

                                                                 
5 Os nomes dos responsáveis pelas ações foram alterados por razões de confidencialidade. 

AÇÃO RESPONSÁVEL GERÊNCIA/ÁREA
INÍCIO 

PREVISTO

FIM 

PREVISTO
INÍCIO REAL FIM REAL

Aumentar o peso máximo dos 

blocos montados de 50 ton para 

100 ton

João Industrial 03/01/2015 30/07/2016 03/01/2015

Elaborar estratégia construtiva mais 

adequada para cada tipo de navio
Pedro

Métodos e 

Processos
16/03/2015 11/03/2016 18/03/2015

Elaborar estratégia construtiva mais 

adequada para os NaPa's
Pedro

Métodos e 

Processos
16/03/2015 15/05/2015 18/03/2015

Elaborar estratégia construtiva mais 

adequada para os Containeiros
Pedro

Métodos e 

Processos
16/05/2015 14/08/2015
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3.2.5 CICLO PDCA: EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO 
 

 

O módulo seguinte ao Planejamento no ciclo PDCA é a execução das ações definidas 

para o plano de ação. A etapa DO permite que o plano de ação seja praticado de forma 

gradual, organizada, em uma escala gradual, permitindo maior eficácia das medidas a 

serem tomadas (ANDRADE apud BADIRU, 2003). Apesar das etapas DO e CHECK do 

PDCA serem tratadas como duas etapas separadas, é comum que elas ocorram de maneira 

simultânea (já em um plano de ação há ações que apresentam resultados de curto e outras 

de longo prazo), portanto, para simplificação da compreensão, neste texto as duas etapas 

são tratadas em conjunto. 

Campos (2013) divide a etapa de execução em 2 fases: primeiro, a fase de divulgação e 

treinamento das pessoas envolvidas nas ações e, segundo, na execução das ações 

propriamente ditas. Conforme explicado por Andrade (2003), “Na etapa relativa ao 

treinamento, a organização deverá efetuar a divulgação do plano a todos os funcionár ios 

envolvidos. Para tanto, torna-se necessário verificar quais ações necessitam da 

cooperação ativa de todos os membros, enfatizando essas ações a fim de que possam ser 

executadas da melhor maneira possível. A divulgação do plano deve ser realizada por 

meio de reuniões participativas (utilizando-se técnicas de treinamento), apresentando 

claramente as tarefas e a razão delas, assim como as pessoas responsáveis pelas mesmas. 

Ao final dessas reuniões, deve-se certificar que todos os envolvidos compreenderam as 

ações que serão executadas e se a maioria concorda com as medidas propostas.  

No acompanhamento da execução das ações e dos resultados começam a ser utilizados 

os itens de controle e de verificação. De acordo com Campos (2013), item de controle 

pode ser definido como um item de gerenciamento. Pode ser gerado todas as vezes que 

uma meta é estipulada (o item de controle está intrinsecamente ligado à meta estipulada 

no início do ciclo PDCA), ou pode estar contido no gerenciamento da rotina. Um item de 

controle atua no efeito do processo, ou seja, incide no resultado final (produto). Já os itens 

de verificação são gerados pelos itens de controle e podem ser definidos como medidores 

do desempenho dos componentes do processo. Isto é, os itens de verificação atuam sobre 

o processo (seriam monitorados pelo Padrão Técnico de Processo, por exemplo), 

enquanto os itens de controle atuam sobre o produto.  
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Campos (2013) explica que itens de controle podem controlar: qualidade (destinado à 

medição da qualidade dos produtos finais), custos, entrega (destinados à medição da 

entrega, como porcentagem de entrega fora do prazo, porcentagem de local da entrega 

em lugar incorreto), moral (medindo turn-over de pessoal, absenteísmo, etc) e segurança 

(destinados a medir número de acidentes, gravidade, afastamento, etc). Quanto aos itens 

de verificação, as suas medições são mais tangíveis, como equipamentos (temperatura de 

máquinas, etc), matéria-prima (qualidade, níveis de estoque, etc), condições ambienta is, 

cumprimento dos padrões por parte dos funcionários, e aferição dos equipamentos de 

medida. 

Na fase de execução das ações é quando os resultados começam de fato a ser buscados 

pela organização. Nesta fase, uma vez treinados e cientes do plano de ação, é que os 

responsáveis devem apresentar a disciplina necessária para que as ações sejam executadas 

da maneira correta e dentro de seus prazos. Um plano de ação perfeito ainda pode falhar 

em resolver os problemas da organização se não for executado. Por isso a importância da 

liderança e da etapa CHECK do ciclo PDCA, para garantir através da cobrança de 

resultados que as ações sejam realizadas. Assim, não são verificadas apenas os resultados 

das ações, mas a execução das ações em si ao longo do tempo.  

 

 

3.2.6 CICLO PDCA: ATUAÇÃO 
 

Finalizando o ciclo PDCA está a etapa final: ACT (Atuação). Nesta etapa, dois tipos de 

ações podem ser tomadas: primeiro, se a meta original foi atingida, devem-se padronizar 

todos os meios (ações) utilizados para o sucesso, criando novos POPs (Procedimentos 

Operacionais Padrão) e PTPs (Padrões Técnicos de Processo), como explicado por Souza 

(1997), “O processo de padronização consiste em elaborar um novo padrão ou alterar um 

padrão já existente”. Segundo, se a meta não tiver sido atingida, deve-se investigar por 

que isso ocorreu, e executar um novo giro no ciclo PDCA resolvendo as anomalias 

(resultados indesejados) encontrados no giro anterior. “Em caso de identificação de não 

conformidade são implementadas as ações corretivas, primeiro visando reparar a falha, e, 

segundo, visando identificar as causas das não conformidades ao longo do processo e 

tomar medidas para evitar repetições” (SOUZA, 1997). 
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O ciclo SDCA do método PDCA começa a ser utilizado a partir dos resultados positivos 

no ciclo PDCA. Uma vez atingida a meta, esse resultado torna-se o novo resultado 

esperado das operações da empresa, portanto, deve ser padronizado através do SDCA. 

Campos (2013) explica que qualquer resultado que se melhora deve, imediatamente, ser 

estabilizado nas operações do dia a dia por meio da padronização e do treinamento no 

trabalho. 

Para que os padrões sejam bem-sucedidos e seguidos pelos operadores, eles devem ser de 

simples compreensão e detalhados o suficiente para que toda as tarefas críticas da 

operação sejam descritas. “A organização deve esclarecer no padrão os itens 

fundamentais de suas estruturas, tais como “o que” fazer, “quem” deverá executar tal 

tarefa, “quando” a mesma deve ser executada, “onde” deve ser executada, “como” deve 

ser executada, e principalmente, “por que” essa tarefa deve ser executada, sendo que esses 

itens deverão permear todas as atividades incluídas ou alteradas nos padrões já 

existentes.” (ANDRADE, 2003) 

Souza (1997) define alguns aspectos básicos que devem ser observados na elaboração dos 

padrões pelas companhias: 

a) Sempre que for redigido um padrão deve-se perguntar: quem é o usuário? A 

padronização é conduzida para que os padrões sejam utilizados. Sob este aspecto, 

sua elaboração não pode se restringir à delimitação da sequência do trabalho, deve 

ir mais adiante, sendo voltada ao atendimento das necessidades do trabalho. A 

própria redação deve seguir o espírito de que o usuário é cliente do redator; 

b) Sempre que for redigido um padrão deve-se perguntar: este documento está na 

forma mais simples possível? O padrão deve ter o menor número de palavras 

possível e ser colocado em uma forma simples, de fácil entendimento e manuseio, 

fácil e conveniente para duplicar. Padrões de muitas páginas que descrevem o 

trabalho de várias pessoas são de difícil acesso e utilização. Desta forma, uma 

linguagem coloquial e a colocação da ideia em forma de itens é permitida, bem 

como o uso de tabelas, figuras, fluxogramas ou quaisquer outros meios que 

auxiliem o entendimento; 

c) O padrão pode ser cumprido? Padrões que não equivalem à situação atual podem 

ser inúteis. Os padrões têm que expressar o domínio tecnológica da empresa. 

Nesse sentido, todo o conhecimento técnico e administrativo deve fluir para os 

padrões como forma de ser utilizado pelos operadores para o benefício de todos; 
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d) O padrão, sendo a base do aperfeiçoamento, deve ser revisto periodicamente, 

devido à incorporação de inovações; 

e) Indicar claramente as datas de emissão e de revisão, o período de validade e a 

responsabilidade pela elaboração e revisão, mantendo-se um controle de 

manutenção dos padrões e do número de revisões; 

f) Os padrões devem ter seus nomes e formas uniformizados para toda a empresa. 

Após a elaboração dos padrões, estes devem ser divulgados por toda a empresa para que 

todos estejam cientes dos padrões que devem cumprir e para que os funcionários possam 

ser treinados em sua execução. Nesse processo, segundo Melo (2001), deve-se procurar 

evitar possíveis confusões, estabelecendo a data de início da nova sistemática e quais as 

áreas que serão afetadas para que a aplicação do padrão ocorra em todos os locais 

necessários, ao mesmo tempo e por todos os envolvidos. 
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4. GERENCIAMENTO DA ROTINA: ASPECTOS PRÁTICOS 
 

No capítulo 3 foram abordados os aspectos teóricos e metodológicos para implementação 

do gerenciamento da rotina em uma organização. Agora, são apresentados os aspectos 

práticos desta forma de gerenciamento, isto é, qual deve ser o procedimento para que cada 

uma das teorias e ferramentas exemplificadas no capítulo anterior sejam praticados 

fielmente. 

 

4.1 PRÁTICA DO PDCA: DEFINIÇÃO DA META 
 

Como citado no tópico 3.2.1, as metas originais da organização devem vir do 

desdobramento das diretrizes da alta direção, ou do presidente. Essas metas da alta 

administração devem então ter enumeradas as medidas necessárias para seu atingimento. 

Cada uma dessas medidas, então, se torna as metas dos níveis hierárquicos inferiores, até 

que o último nível gerencial da companhia tenha suas próprias metas estabelecidas, 

formando então uma cadeia de relação entre todas as metas. Isso significa que, se todas 

as metas de todos os níveis hierárquicos da companhia forem atingidas (pressupondo que 

as medidas estabelecidas são suficientes para atingir a meta original), a meta do 

presidente, ou da alta administração (meta de sobrevivência da organização) também 

deverá ter sido atingida (CAMPOS, 2013). 
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Figura 16: Desdobramento das diretrizes (CAMPOS, 2013) 

 

A figura 16 ilustra como deve ser feito o desdobramento das diretrizes da alta direção. 

Conforme explicado por Andrade (2003), cada nível hierárquico estabelece suas medidas 

a partir de suas metas, iniciando-se pela alta administração. As medidas desdobráveis são 

tomadas como objetivos gerenciais dos níveis hierárquicos inferiores e transformadas em 

metas. Ao estipular o valor da meta, o nível hierárquico inferior toma como orientação a 

meta de seu superior (sendo assim, a meta do superior somente será alcançada se as metas 

de seus colaboradores forem alcançadas e se os valores destas forem suficientes). 

Ainda segundo Andrade (2003), deve-se ser cauteloso com o desdobramento das metas. 

Essa metodologia pode apresentar um desvio grande no atingimento da meta inicial se as 

primeiras medidas estabelecidas não forem suficientes. Um erro cometido em um nível 

hierárquico elevado na organização é amplificado e propagado até os níveis inferiores, 

podendo deixar o resultado final aquém do esperado, mesmo se todas ações forem 

cumpridas com perfeição. 
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4.2 PRÁTICA DO PDCA: ANÁLISE DO FENÔMENO 
 

A análise do fenômeno é a segunda etapa da fase de Planejamento do método PDCA, 

sendo caracterizada pela estratificação do problema original em problemas menores e 

mais atingíveis, que permitem um melhor atendimento do que afeta a meta original. No 

gerenciamento da rotina, é importante que o problema seja observado in loco, isto é, uma 

vez levantada a hipótese que existe uma deficiência em alguma operação, essa atividade 

deve ser observada para que o problema seja constatado. Realizando essa análise no local 

da ocorrência, as características apresentadas para o problema poderão ser confirmadas, 

ou sofrer alterações, de acordo com o que realmente foi relatado no local da ocorrência 

do problema. Recomenda-se nesta fase a utilização de câmeras fotográficas e/ou 

filmadoras, para que o relatório de análise do problema in loco se apresente da maneira 

mais clara possível (MELO, 2001). 

No tópico 3.2.2 foi apresentada a ferramenta folha de verificação. Em sua utilização, 

deve-se preencher a classificação dos problemas conforme eles ocorrem. Para tratar da 

integração da folha de verificação com o gráfico de Pareto, foi apresentado um exemplo 

fictício de acidentes em uma companhia. Sempre que ocorrer um acidente, deve ser feito 

um relatório e devem ser marcadas nas folhas de verificação todas as características a 

respeito do ocorrido.  Portanto, é importante que se tenha uma descrição do ocorrido, bem 

como em que parte do corpo o funcionário foi atingido (exemplificado na figura 9), o 

horário quando o acidente ocorreu, em qual turma ou linha de produção, e qualquer outra 

forma de registro que possa ser relevante para estratificação do problema original. 

Na figura 17, é apresentado uma parte da planilha de registro de acidentes utilizada no 

estaleiro. Como pode ser observado, era registrada a data do acidente, o horário, o dia da 

semana, a área (linha de produção), o nome do acidentado, seu tempo de na empresa, sua 

função, o nome de seu superior imediato, além de diversos outras informações relevantes 

para o estaleiro. 
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Figura 17: Exemplo de uma tabela de registro de acidentes (O AUTOR) 
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4.3 PRÁTICA DO PDCA: ANÁLISE DO PROCESSO 
 

A análise do processo (ou análise de causa) consiste na busca pelas causas que provocam 

os problemas estratificados na etapa anterior, para que estas possam ser bloqueadas e a 

meta atingida. Citado no tópico 3.2.3 deste texto, o diagrama de espinha de peixe é a 

ferramenta mais comum na investigação das causas de um problema. Seu preenchimento, 

contudo, não é tão simples, exigindo uma gama diversa de conhecimentos e bastante 

tempo das pessoas. 

É importante que a análise das causas (preenchimento do diagrama de espinha de peixe) 

seja extremamente participativa e desenvolvida por funcionários de diversos níveis 

hierárquicos. Explanando essa premissa, todas as pessoas que trabalham na empresa e 

que, independente do cargo que ocupam, estão envolvidas com o problema identificado 

e podem contribuir para a solução do mesmo, devem participar da reunião de análise das 

causas, enriquecendo com diversos pontos de vista a percepção das causas mais prováveis 

que provocam tal problema (Melo, 2001). Estas reuniões de análises de causas 

normalmente são no formato de brainstorming6. As pessoas se reúnem (muitas vezes 

essas reuniões ultrapassam dias, sendo que podem levar semanas até se chegar as causas 

fundamentais) para de fato discutirem o problema, e identificarem as causas prioritár ias, 

que serão utilizadas para se tomar as contra-medidas (Plano de ação) (SOUZA, 1997). 

As reuniões de brainstorming devem ser administradas por um coordenador com a função 

de administrar a reunião e permitir que todos os envolvidos tenham sua oportunidade de 

falar e expor suas ideias. Andrade (2003) explica que o coordenador deve explicar de 

forma detalhada as etapas do brainstorming, certificando-se que todos compreenderam a 

sequência de trabalho. Em hipótese alguma o coordenador deve permitir que ideias 

apontadas por integrantes do grupo sejam marginalizadas, não devendo o mesmo 

comentar ou induzir qualquer tipo de raciocínio. 

Uma vez eleito o coordenador, a reunião de brainstorming pode ser iniciada. A primeira 

etapa é a explicação da meta e do problema por parte do coordenador (um dos problemas 

definidos na etapa de análise de fenômeno). O diagrama de espinha de peixe deve ser 

desenhado em um quadro ou em um flip-chart na sala de reunião, com o problema na 

                                                                 
6 Brainstorming é uma dinâmica de grupo em que as pessoas, de forma organizada e com oportunidades 
iguais, fazem um grande esforço mental para opinar sobre determinado assunto. (GODOY, 2001). 
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“cabeça” do peixe do diagrama. Os participantes então são instruídos a refletir sobre o 

problema e pensar em possíveis causas para solucioná- lo.  

Segundo Campos (2013), após a etapa de reflexão dos participantes, existem duas 

possíveis rotas a seguir: a primeira é deixar que cada funcionário fale o quanto se sentir 

confortável, em voz alta para que o coordenador anote no flip-chart todas as causas 

sugeridas. Esta rota exige grande participação do coordenador para evitar que a discussão 

perca o rumo inicial. A segunda maneira é distribuir post-its a todos os participantes, e 

sugerir que cada um deles escreva todas as causas que pensaram na etapa de reflexão. 

Esses post-its são então colocados no flip-chart no ramo do diagrama a qual pertencem 

(explicados no tópico 3.2.3, máquina, mão de obra, meio-ambiente, medida, método ou 

matéria-prima). 

Independente do procedimento escolhido, deve-se descartar as causas repetidas (para que 

exista apenas uma de cada causa apenas) e procurar realizar uma limpeza nas sugestões. 

Campos (2013) recomenda que cada causa remanescente seja votada por todos os 

participantes com as seguintes questões em mente: 

a) Qual o impacto da eliminação da causa no resultado desejado (meta)? 

b) Está no meu âmbito de autoridade atuar sobre esta causa? 

Por fim, as causas mais votadas devem ser priorizadas e para cada uma delas deve ser 

elaborado um plano de ação (não existe número exato de causas a serem priorizadas, cada 

empresa e gerência deve tentar perceber quantas causas consegue atacar). 

 

4.4 PRÁTICA DO PDCA: PLANO DE AÇÃO 
 

A última fase da etapa de planejamento do PDCA é a elaboração do plano de ação para 

as causas priorizadas na análise do processo. Tendo as causas prioritárias, deve-se então 

selecionar uma delas para que possam ser estabelecidas as medidas para eliminá- la, e 

assim sucessivamente, até que todas as causas priorizadas tenham sido atacadas. Esse 

processo deve ser realizado por meio de discussão em grupo, sendo as pessoas envolvidas 

as mesmas das etapas anteriores (caso houver necessidade, outros participantes poderão 

ser convidados a participar desta etapa). As medidas tomadas por esse grupo devem ser 

as de custo mais baixo, mais eficazes, rápidas e simples (ANDRADE, 2003). 
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Algumas observações devem ser levadas em conta consideração na definição das ações 

pelo grupo. Uma delas é que as ações deverão estar incidindo sobre as causas 

fundamentais e não sobre os efeitos, garantindo assim sua eficácia. Outra observação diz 

respeito sobre os efeitos colaterais que as ações propostas possam, eventualmente, 

produzir; caso ocorram, devem ser consideradas ações contra esses efeitos. Por fim, 

devem ser consideradas diferentes propostas de solução, com diversas ações, sendo que 

o grupo deverá ponderar a melhor solução e inseri- la no contexto do plano de ação 

(MELO, 2001). 

O grupo deve estar reunido e discutir entre si o que deve ser feito e qual o prazo de cada 

uma dessas ações para bloquear as causas. É extremamente importante que todos 

concordem e estejam cientes das ações propostas para execução. Nenhum dos 

participantes deve sair da reunião responsáveis por ações em área sob as quais não tem 

autoridade. De acordo com Campos (2013), uma pessoa só pode assumir responsabilidade 

por algum resultado quando tiver autoridade sobre os meios (processo) necessários para 

atingir aquele resultado. 

 

4.5 PRÁTICA DO PDCA: EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO 

 

Finalizada a elaboração e divulgação do plano de ação para todos os responsáveis por 

ações e resultados, passa-se para a etapa de execução do método PDCA. Essa etapa 

somente será viável se houver a existência de um plano de ação bem estruturado, 

conforme demonstrado no tópico 3.2.4. Por outro lado, um plano de ação não atingirá seu 

objetivo caso não seja colocado em prática. (ANDRADE apud BADIRU, 2003). 

Uma vez amplamente divulgado e ciente da compreensão de todos os envolvidos, o plano 

(ou planos) de ação poderá (ão) ser colocado (s) em prática. Para tanto, durante a execução 

do plano de ação deve-se efetuar verificações periódicas no local em que as ações estão 

sendo efetuadas, a fim de manter o controle e dirimir possíveis dúvidas que possam 

ocorrer ao longo da execução. Todas as ações e os resultados bons ou ruins devem ser 

registrados com a data em que foram tomados para alimentar a etapa seguinte do ciclo 

PDCA (etapa CHECK) (ANDRADE, 2003). 

Como forma de estimular e envolver toda a organização na aplicação do método PDCA, 

é importante que todos estejam cientes dos resultados e dos impactos de suas ações, 
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portanto, recomenda-se que a liderança apresente periodicamente em forma de quadros 

ou apresentações os resultados para toda a companhia. Uma ferramenta utilizada para 

essa divulgação de resultados é o quadro de Gestão à Vista.  

Segundo Andrade (2003), “O sistema de Gestão à Vista consiste em expor, por meio de 

gráficos e diagramas de barras, os itens de controle e os planos de ação, respectivamente, 

pré-definidos para cada setor da empresa. Sendo assim, para cada item de controle 

estabelecido, bem como os planos de ação gerados para se atingir a meta deste item, deve-

se organizar um sistema de painéis de controle, contendo a meta a ser atingida por 

determinado item de controle, no decorrer de um prazo definido, mantendo um controle 

regular sobre os eventuais desvios dessa meta (a periodicidade desse controle dependerá 

da complexidade do item a ser monitorado, sendo que na maioria dos casos esse controle 

é mensal).” Campos (2013) exalta a importância desse quadro além do acompanhamento : 

“ao externar pontos problemáticos, aumenta a consciência e a participação de todos”, ou 

seja, quando todos da organização estão cientes dos problemas de todas as outras áreas, 

as pessoas tendem a se esforçar mais para que seus problemas sejam resolvidos. 

A figura 18 ilustra como eram acompanhados os planos de ação no estudo de caso do 

estaleiro. A primeira imagem demonstra um gráfico de “pizza” com os status todas as 

ações de todos os planos de ação elaborados para atingir as metas do estaleiro. É 

importante para comparar o quanto já foi realizado em relação ao prazo final, mas não 

necessariamente significa que 50% da meta já deveria ter sido atingida, uma vez que os 

efeitos das ações não afetam linearmente a meta. Já a segunda figura, no eixo vertical do 

gráfico estão os responsáveis pelas ações demonstradas nas barras horizontais, que foram 

ocultados por questões de confidencialidade. Como pode ser observado através dos 

gráficos, todos da organização sabem quantas ações cada funcionário tem em atraso ou 

em andamento (a quantidade de ações concluídas foi ocultada). Estes resultados devem 

ser apresentados em reuniões ou expostos em um painel em uma área comum na  

companhia.   
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Figura 18: Acompanhamento da execução dos planos de ação no estaleiro (O AUTOR) 

 

 

4.6 PRÁTICA DO PDCA: ATUAÇÃO 

 

Finalizando o PDCA, a fase ACT pode ter duas frentes diferentes de atuação: primeiro, 

se a meta foi atingida, a padronização dos resultados na forma de um novo padrão, ou da 

alteração de um antigo. Segundo, se a meta não foi atingida, deve-se estudar o motivo do 

não atingimento dos resultados esperados e elaborar um novo plano de ação para bloquear 

estas causas. 

 

4.6.1 PRÁTICA DO PDCA: ATUAÇÃO SOBRE A META ATINGIDA 
 

Se a meta estabelecida no início do planejamento tiver sido atingida integralmente, 

nenhum tratamento de anomalias é necessário. Basta elaborar os padrões conforme as 

novas práticas adotadas a partir dos planos de ação (excetuando-se por ações únicas, como 

investimentos de alto valor) estabelecidos. 
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No tópico 3.2.6 foi explicado o que um padrão deve conter para que ele seja bem 

entendido e aplicado dentro da organização. O padrão deve ser de fácil entendimento, 

voltado para o funcionário que fará uso do mesmo, e passível de ser cumprido. Após a 

elaboração do padrão seguindo essas premissas, ele deve ser divulgado para toda a 

organização. Souza (1997) explica que essa divulgação não pode ser apenas por escrito, 

é necessário expor a razão da mudança, apresentando com clareza os aspectos mais 

relevantes e o que foi de fato alterado ou criado. 

 Para elaboração do padrão, deve-se seguir o exemplo de POP apresentado na figura 3, 

no tópico 2.3. O padrão de preferência deve ser pictórico e direto ao ponto, evitando -se 

ao máximo que seja mais longo que uma página. Por fim, os funcionários da empresa 

devem ser treinados nos novos padrões. De acordo com Andrade (2003), o treinamento 

para os funcionários deve ser preferencialmente no local de trabalho, provendo recursos 

necessários para a eficácia do treinamento (documentos escritos, apresentações, etc). 

 

4.6.2 PRÁTICA DO PDCA: ATUAÇÃO SOBRE META NÃO ATINGIDA 
 

Ao final da execução do plano de ação, dado o devido tempo para que todas as ações 

surtam efeito, é possível que a meta não seja atingida. Nesse caso, ocorreu uma anomalia7 

nos resultados. Esta anomalia deve ser resolvida através de um novo giro no ciclo PDCA. 

Todo resultado abaixo da meta é um problema, portanto, uma anomalia deve ser tratada 

como tal, então sua resolução exige uma aplicação de um método de solução de 

problemas, no caso, o PDCA. 

Para o tratamento de anomalias, Campos (2013) recomenda que seja elaborado e 

apresentado (nas reuniões de acompanhamento mensais) um Relatório Três Gerações 

(R3G). Este relatório tem esse nome pois apresenta a situação das metas em três 

“gerações” de acompanhamento: passado, presente e futuro. Ou seja, o relatório mostra o 

que foi planejado (o primeiro plano de ação elaborado), o que foi executado (nem sempre 

o plano de ação é seguido, nesse caso, a contramedida tende a ser a execução das ações 

inicialmente propostas) e seus resultados, e o que propõe-se que seja feito para solução 

do desvio da meta, como ilustrado no esquema da figura 19. 

                                                                 
7 Anomalia (ou não conformidade) é todo resultado indesejado (CAMPOS, 2013). 
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Figura 19: Esquema do que é apresentado no relatório três gerações (CAMPOS, 2013)  
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O relatório três gerações é, portanto, um pequeno giro do PDCA exclusivo para metas 

não atingidas. No passado, são mostradas as ações conduzidas (ou não executadas), 

constituindo uma análise das causas do não atingimento da meta (ocorrência da 

anomalia). É, então, proposto um novo plano de ação que o desvio da meta seja corrigido. 

A figura 20 ilustra claramente a relação entre o R3G e o ciclo PDCA. Campos (2013) 

explica as 5 colunas do relatório três gerações da seguinte maneira: 

a) Planejado: Nesta coluna entram as contramedidas propostas no plano de ação 

original para atingimento da meta no primeiro giro do PDCA. 

b) Executado: Nesta coluna é relatado o que foi de fato executado em cada uma das 

contramedidas planejadas. 

c) Resultado: O ideal é que seja apresentado o resultado de forma gráfica, mostrando 

o item de controle e indicando o não atingimento da meta. Este problema deve ser 

analisado e ter suas causas descobertas para a continuidade do relatório. 

d) Pontos problemáticos: É listado o que foi concluído a partir das análises do 

resultado demonstrado na coluna anterior. 

e) Proposição: São relacionadas as contramedidas propostas para bloquear as causas 

levantadas nos pontos problemáticos. As contramedidas serão juntadas às outras 

ainda não totalmente executadas da coluna “Planejado”, constituindo assim a 

coluna “Planejado” do próximo R3G (em caso de não atingimento da meta). 

 

Figura 20: Relação entre o relatório três gerações e o ciclo PDCA (CAMPOS, 2013) 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo é apresentado um estudo de caso sobre a implementação do gerenciamento 

da rotina em um estaleiro no Rio de Janeiro. O objetivo é demonstrar como a metodologia 

explicada ao longo de todo o trabalho pode ser colocada em prática, bem como os 

empecilhos encontrados no caminho e quais tipos de resultados devem ser esperados 

dessa implementação. É importante citar que cada organização possui suas próprias 

particularidades e pode obter níveis de sucesso diferentes através do mesmo método.  

Além disso, todos os dados e informações a respeito da organização, desde receita e 

número de funcionários até índices de produtividade, são referentes ao ano de 2015, 

podendo não mais condizer com a realidade atual da empresa.  

A indústria selecionada para apresentar o estudo de caso foi da construção naval por dois 

motivos: primeiro, o gerenciamento da rotina ainda não é muito difundido na construção 

civil, limitando a obtenção de dados e resultados. Segundo, é uma indústria que apresenta 

semelhanças à construção civil no processo produtivo em diversos fatores: na indústr ia 

naval, o produto fica fixo (como edifícios) e as células de produção operacionais e seus 

colaboradores é que giram em torno do produto, entram e saem do processo em função 

do início e fim de suas etapas. O processo operacional é bastante segmentado, absorve 

altas quantidades de mão de obra (inclusive apresentando também uma parcela 

significativa de funcionários não qualificados), além de, a exemplo da construção civil, 

também é comumente afetado por condições climáticas e fatores externos. 

Por questões de confidencialidade, o nome do estaleiro não será revelado, mas todas as 

informações necessárias para compreensão do porte e situação da companhia serão 

fornecidas. O estudo de caso é sobre um projeto visando a implementação do 

gerenciamento da rotina no estaleiro, contudo, um projeto deste porte possui diversas 

frentes e é extremamente extenso, tornando impossível sua descrição por completo neste 

texto. Dentre as frentes trabalhadas com o gerenciamento da rotina, estavam o controle 

da qualidade, a operação em linhas de montagem, segurança do trabalho e a edificação 

das estruturas da embarcação. Os próximos capítulos detalham majoritariamente a frente 

de edificação da embarcação por ser a mais relevante (de maior impacto no resultado 

final) e que apresenta a melhor forma de compreensão do método PDCA descrito nos 

capítulos anteriores. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 
 

A empresa apresentada neste estudo de caso é um estaleiro de grande porte localizado no 

estado do Rio de Janeiro, com receita anual de aproximadamente R$ 700 milhões. Há 

aproximadamente 1800 funcionários trabalhando na operação da companhia e 300 

funcionários administrativos, totalizando aproximadamente 2100 empregados. Na época 

da implementação do gerenciamento da rotina, a empresa já havia tido sua propriedade 

trocada diversas vezes no passado, e contava com a estrutura que estava desde o início 

dos anos 1980. A organização atua nacionalmente nos mercados offshore, portuário, 

militar e de apoio marítimo militar e possui como principal negócio a construção de 

embarcações sob encomenda. Além de ter como produto e principal entrega embarcações 

novas, atuava também lateralmente (uma parcela pequena da receita) no conserto e 

reabilitação de embarcações para retornarem à operação.  

O estaleiro tem capacidade de produzir diversas embarcações simultaneamente (estando 

em média com oito embarcações ao longo do estudo de caso), uma vez que o ciclo de 

vida de construção é longo, permitindo que os operadores sejam liberados para atuar em 

novas embarcações quando a sua especialidade encerrar o trabalho em alguma delas.  

Assim como na construção civil, o estaleiro trabalha de forma projetizada8, com 

cronogramas de longo, médio e curto prazo, e com profissionais de diversas 

especializações trabalhando em uma mesma embarcação.  

 

5.1.1 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

 

A figura 21 ilustra uma visão simplificada do processo de produção de embarcações no 

estaleiro. A flotilha “construção” foi destacada por ser o principal campo de atuação do 

gerenciamento da rotina (operação). Primeiramente, o cliente busca o estaleiro e realiza 

um orçamento da construção de um novo navio, até que seja fechado o contrato de venda. 

Então é elaborada a estratégia construtiva da embarcação, isto é, em qual doca ele deve 

ser construído, quando deve começar sua produção, quando os materiais começarão a ser 

                                                                 
8 Empresa que trabalha majoritariamente com projetos de longo prazo, sendo a entrega final o produto 

resultante desse projeto. Trabalho estruturado através de cronogramas e marcos que definem a 
conclusão de etapas. 
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encomendados, etc. O processo segue para a área de engenharia, que elabora o projeto 

detalhado do navio e o cronograma de execução. Uma vez concluído todo o desenho de 

projeto, a embarcação começa a ser construída efetivamente, passando o trabalho para os 

operadores e construtoras terceirizadas de partes. Por fim, o navio é entregue ao cliente e 

é iniciada a etapa de pós-venda, quando a garantia pode ser exercida pelo cliente em caso 

de necessidade. 

 

Figura 21: Macroprocessos de produção de embarcações (O AUTOR) 

 

5.2 ESTUDO DE CASO: DEFINIÇÃO DA META 

 

Como explicado no início do capítulo 6, não é possível expor todas as frentes analisadas 

na implementação do gerenciamento da rotina. Por esse motivo, o processo utilizado para 

a definição da meta descrita ao longo do estudo de caso é resumido visando explicar o 

raciocínio utilizado para sua construção.  

Apesar de impactar os resultados financeiros, alavancar a receita da organização não é o 

principal objetivo do gerenciamento da rotina. Seu objetivo é melhorar as atividades 

operacionais (repetitivas) da organização para que as funções gerenciais possam ser 

exercidas com maior eficiência. Logo, uma empresa com um gerenciamento da rotina 

tende a apresentar margens de lucro melhores do que as que não o fazem, como explicado 

por Campos (2013), “Existem quatro tipos de partes interessadas (stakeholders) nos 

resultados e produtos de uma companhia: clientes, empregados, acionistas e a sociedade.  

A sobrevivência a longo prazo é garantida pela satisfação simultânea das necessidades 

destas partes interessadas. No entanto, existe uma métrica que nos indica a eficiência em 

cumprir esta missão: a métrica do Desempenho Financeiro da Organização” 

A meta do estudo de caso foi definida a partir de um problema identificado na receita do 

estaleiro. Desde 2011, a construtora vinha apresentando resultados cada vez piores em 

seu indicador EBITDA (Earnings Before Income, Taxes, Depriciation and Amortization).  

O indicador se apresentava negativo desde 2011, com queda de aproximadamente 90% 
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ao ano. Por motivos de confidencialidade, os números especificamente não são 

mostrados. 

A partir de diversas análises, foi identificado que o principal motivo dos valores 

decrescentes do resultado financeiro era o atraso no recebimento dos pagamentos dos 

clientes. O atraso das receitas aumentava os dias sem entrada de caixa, portando, 

aumentava as necessidades de capital de giro e despesas financeiras. Isso ocorria porque 

esses desembolsos são feitos conforme a construção da embarcação evolui e atinge 

“marcos” construtivos. Logo, se a construção do navio atrasa, o estaleiro não recebe o 

valor na data orçada. A partir de diversos benchmarkings internos, foi definida a meta de 

reduzir em 50% os atrasos nas entregas de novas embarcações até janeiro de 2016. 

 

5.3 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DO FENÔMENO 
 

Definido o problema a ser resolvido na definição da meta, passa-se para a etapa de análise 

do fenômeno, buscando simplificar a sua composição. Para entender melhor os atrasos 

nos prazos de entrega das embarcações, decidiu-se analisá- los pelo espectro da cadeia de 

valor. 

Iniciando-se a análise do fenômeno, percebeu-se que o desvio médio de prazos na 

construção de navios era de aproximadamente 4,3 meses por embarcação. A figura 22 

demonstra o resultado de um estudo realizado para identificar o atraso na construção das 

embarcações por etapa construtiva. Para realização da análise, foram escolhidas 3 

embarcações já entregues até 2012 e o quanto elas atrasaram seus cronogramas.  
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Figura 22: Desvio do cronograma de 3 embarcações entregues até 2012 (O AUTOR) 

 

Como pode ser observado, a etapa com maior impacto em atrasos é a etapa de testes dos 

equipamentos do navio. Diversas dessas fases da produção foram atacadas, contudo, não 

era cabível implementar o gerenciamento da rotina em todas elas (como na etapa de testes, 

por apresentar alta variabilidade). O tópico abordado daqui para frente neste texto envolve 

a etapa Edificação da embarcação, por ser uma atividade extremamente operacional e 

repetitiva, típico campo de atuação do gerenciamento da rotina. 

Desdobrando-se em mais um nível a análise do fenômeno, a etapa de Edificação pode ser 

subdividida em 2 partes (também chamadas de disciplinas): primeiro, a união das chapas 

de aço da embarcação através de emendas soldadas, segundo, o supervisor fiscaliza essas 

emendas e verifica sua qualidade, para que possam então prosseguir com a edificação do 

resto da embarcação. É possível perceber que o que de fato impacta o prazo da edificação 

da embarcação é a primeira fase, contudo, ela não é o processo finalístico desta etapa da 

construção. Foi escolhida a produtividade em homem-hora por tonelada da disciplina de 

Emendas como item de controle a ser melhorado devido à sua criticidade, impacto no 
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cronograma e tamanho da lacuna a ser capturada, como indicado na figura 23. 

 

Tabela  123: Tabela indicando a criticidade e priorização da disciplina (O AUTOR) 

A figura 24 ilustra os resultados passados e a proposta de meta de 27 Hh/ton9 para a 

produtividade da etapa de Emendas. Nota-se uma projetada melhoria no índice a partir 

do mês de agosto de 2015. Foi feita essa projeção com base no cronograma do projeto e 

em estimativas de quando as novas ações tomadas surtiriam efeitos.  

 

Figura 24: meta de melhoria de produtividade em aprovação e emendas (O AUTOR) 

 

  

                                                                 
9 A meta foi revisada futuramente para 64 Hh/ton por ter sido identificada como não factível algumas 
semanas depois. 

Disciplina: Emendas 

EMENDAS 
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5.4 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DO PROCESSO 

 

Para melhorar a produtividade da Emendas, era necessário descobrir quais causas a 

impediam de chegar no valor da meta proposta de 64 Hh/ton. Teve início a etapa de 

análise de processo, detalhada teoricamente no tópico 3.2.3 deste texto.  

A análise foi realizada em uma série de reuniões de brainstorming com supervisores, 

funcionários e gerentes das três linhas de edificação diferentes. Estas reuniões foram 

conduzidas por um coordenador com o auxílio de um quadro-negro. Não foram utilizados 

post-its para a exposição das ideias, uma vez que as reuniões eram pequenas, contando 

apenas com o gerente de edificações, dois supervisores e dois de seus operadores, além 

do facilitador. As ideias foram levantadas e priorizadas, e as de maior impacto foram 

alocadas em um diagrama de Ishikawa, ilustrado na figura 25. 

 

Figura 25: Diagrama espinha de peixe com as causas da baixa produtividade da disciplina Emendas (O AUTOR) 

 

5.5 ESTUDO DE CASO: PLANO DE AÇÃO 

 

As causas priorizadas deram origem aos planos de ação do item de controle levantado no 

início da implementação do gerenciamento da rotina. É comum que o plano de ação de 

uma companhia seja bastante extenso, pois abrange diversos itens de controle, cada um 

com inúmeras causas diferentes, e cada uma delas exige um plano de ação. É comum, 

também, quando visa-se implementar um gerenciamento da rotina em toda a operação da 
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companhia (como no estudo de caso apresentado), que sejam propostas macro ações que 

impactam o resultado de diversos itens de controle.  

A tabela apresentada na figura 26 ilustra um resumo das principais ações propostas para 

melhoria dos itens de controle do estaleiro e as causas que pretendia-se bloquear. As ações 

que não apresentam relação com as causas exemplificadas na análise de processo do 

tópico anterior foram marcadas como “N/A”, pois visam melhorar diversos itens de 

controle do estaleiro, como explicado acima. 

 

Figura 26: Parte do plano de ação definido para o estaleiro (O AUTOR) 

A ferramenta para elaboração do plano de ação detalhada no tópico 3.2.4 envolvia a 

utilização da ferramenta 5W1H. Entretanto, o plano de ação é uma ferramenta por si só, 

e cada empresa deve elaborá-lo conforme julga relevante. No exemplo, pode-se observar 

que decidiu-se incluir qual causa determinada ação está atacando, além de um início 

previsto para cada uma delas e os seus status, visando facilitar a fase de acompanhamento , 

e omitir o custo das ações, por se tratarem majoritariamente de ações não mensuráve is 

financeiramente, ou de custo nulo em valores monetários (a exemplo da ação 

“implementar a sistemática de controle de resultados” que exige apenas o conhecimento 

dos funcionários). 

  

AÇÃO CAUSA PRIORIZADA RESPONSÁVEL GERÊNCIA/ÁREA
INÍCIO 

PREVISTO

FIM 

PREVISTO
STATUS

Criar área de Método e 

Processos
N/A

Gerente de 

métodos e 

processos

Método e 

processos
16/03/2015 30/07/2015 Atrasada

Implementar equipes de 

trabalho 

multidisciplinares 

N/A Diretor industrial Industrial 13/03/2015 30/06/2015 Atrasada

Realizar treinamento de 

liderança para os 

gestores da Produção

Falhas no 

acompanhamento da 

rotina por parte dos 

Gerente de RH RH 01/04/2015 30/10/2015 Atrasada

Rever controle 

dimensional

Falhas no controle de 

resultados
Diretor industrial Industrial 16/03/2015 30/09/2015 Atrasada

Implementar sistemática 

de acompanhamento dos 

resultados

N/A Diretor industrial Industrial 02/05/2015 31/01/2016 Atrasada

Elaborar padrões 

operacionais das tarefas 

mais críticas do processo

Falta de procedimentos 

operacionais
Diretor industrial Industrial 04/05/2015 30/09/2015 Atrasada

Implementar sistemática 

de tratamento de 

anomalias

Inexistência de 

tratamento de 

problemas crônicos

Diretor industrial Industrial 04/05/2015 31/01/2016 Atrasada
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5.6 ESTUDO DE CASO: EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO 

 

Neste tópico são abordados como as ações definidas no tópico anterior foram 

implementadas e como feito o acompanhamento dos seus resultados. Cada ação possui 

particularidades e um longo caminho a ser percorrido até que esteja definitivamente sendo 

aplicada. Por esse motivo, serão abordadas apenas algumas das ações, visando aplicar as 

principais ferramentas do gerenciamento da rotina descritas ao longo do capítulo 3. 

 

 

5.6.1 IMPLEMENTAR SISTEMÁTICA DE TRATAMENTO DE ANOMALIAS 

 

No capítulo 3.2.6, anomalia foi definida como “resultado indesejado” que precisa ser 

corrigido para evitar que ocorra novamente. Algumas anomalias são crônicas, isto é, 

acontecem repetidamente (revelando um problema intrínseco da operação, e devem ser 

resolvidas através do PDCA), outras são comuns e necessitam apenas ter suas 

consequências anuladas. Estas anomalias podem variar desde uma peça quebrada até uma 

solda imperfeita apontada pelo controle de qualidade. No estaleiro estudado não existia 

nenhum tipo de sistemática para tratamento dessas anomalias. Elas eram apenas relatadas 

com o propósito de registro, mas nada era feito para agir sobre suas causas fundamenta is. 

Foi definido, então, que deveria ser implementada uma sistemática de tratamento de 

anomalias na companhia. 

Primeiro, foi definido um fluxo para o tratamento das anomalias. Este fluxo tinha como 

objetivo resolver as anomalias crônicas encontradas na disciplina de Emendas, uma vez 

que os desvios em resultados comuns não precisam ser tratados, apenas ter seus sintomas 

eliminados. Foram implementados “gatilhos” para distinguir o que seria uma anomalia 

comum de uma anomalia crônica, que variavam conforme tipo de anomalia, mas em geral 

eram identificados conforme a quantidade de ocorrências de determinado defeito. Se o 

mesmo problema ocorresse uma grande quantidade de vezes, o gatilho era acionado e a 

causa fundamental da anomalia deveria ser descoberta e tratada. O fluxo de tratamento 

consistia das seguintes etapas: 
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a) Toda anomalia identificada pelos operadores é reportada ao supervisor da 

operação. 

b) Anula-se o sintoma imediato da anomalia. 

c) Preenche-se um formulário de registro de anomalia (figura 27). 

d) O formulário é enviado para a área de métodos e processos. 

e) A anomalia é então registrada no controle interno. Se fosse identificado que é uma 

anomalia comum, todas as ações cabíveis já foram tomadas e o fluxo está 

encerrado. Caso o “gatilho” seja acionado, a anomalia é classificada como 

crônica, e o fluxo de tratamento deve ser seguido. 

f) Abre-se um relatório de não conformidade (relatório que consta qual a anomalia, 

onde ocorreu, quais as causas fundamentais que a provocaram e qual plano de 

ação pretende ser tomado para seu bloqueio). 

g) Executam-se as ações previstas na etapa anterior. 

h) Encerrado o relatório de não conformidade com anomalias tratadas e causas 

fundamentais bloqueadas. 

A figura 27 ilustra como era o relatório de não conformidade que os supervisores 

deveriam preencher caso uma anomalia fosse encontrada pela produção. Como pode ser 

observado, há diversos tipos de anomalia possíveis para cada uma das etapas do processo 

construtivo de uma embarcação. O relatório deve obrigatoriamente incluir quando foi 

realizada a inspeção, quem foi o técnico da qualidade que identificou a anomalia, quem 

era o responsável pela linha de produção que a provocou e diversas outras informações 

para facilitação de uma futura análise do fenômeno, caso necessário.  
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Figura 27: Relatório de não conformidade utilizado no estaleiro (O AUTOR) 

  

ENCARREGADO PRODUÇÃO: TÉCNICO PRODUÇÃO:

NOVA ANTIGA NOVA ANTIGA

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]

DATA DA INSPEÇÃO:

HORA DA INSPEÇÃO:

STATUS:

OBS:

ESMERIL MAL FEITO

FALTA DE ESMERIL

ABERTURA INDEVIDA NA ANTEPARA

BARRA NÃO BISELADA

DESALINHAMENTO DE CHAPA

DESALINHAMENTO DE ELEMENTO ESTRUTURAL

FALTA DE ELEMENTO ESTRUTURAL

CHAPA FORA DO TAMANHO ESPECIFICADO

SOLDA DE BAIXA QUALIDADE

SOLDA FORA DO PADRÃO DE QUALIDADE

ABERTURA EXCESSIVA DE RAIZ

1ª InspeçãoNÃO CONFORMIDADE

DESCRIÇÃO DO ÍTEM:

      SUBMONTAGEM                        SOLDA DE PERFILADO                        BLOCO                        EMENDA

TÉCNICO DO CONTROLE DE QUALIDADE: 

AGRUPAMENTO

FOI REALIZADO INSPEÇÃO NA ESTRUTURA CITADA E FORAM ENCONTRADOS AS SEGUINTES PENDENCIAS:

LOCAL:

2ª Inspeção 3ª Inspeção

DATA DA 1ª SOLICITAÇÃO:                      DATA DA VALIDAÇÃO:                      HORA DA VALIDAÇÃO:

FALTA DE DRENO

FALTA DE ESPALMO

DESENHO

DIMENSIONAL

PRESENÇA DE ESCÓRIA INCLUSA

FALTA DE SOLDA

FALTA DE SOLDA NO CONTORNO

GARGANTA MENOR QUE ESPECIFICADA

CHAPA DEFORMADA

CHAPA EMPENADA

DESALINHAMENTO DE CHAPA

PIT

ESPESSURA MENOR QUE ESPECIFICADA

GARGANTA MAIOR QUE ESPECIFICADA

MORDEDURA FORA DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

SOLDA & 

ESMERIL

PRESENÇA DE REBARBA

RESPINGO FORA DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

PENETRAÇÃO DE SOLDA MAIOR QUE ACEITÁVEL

PENETRAÇÃO DE SOLDA MENOR QUE ACEITÁVEL

PORO FORA DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

PRESENÇA DE ARRANCAMENTO DE MATERIAL

PRESENÇA DE ESCÓRIA EXTERNA
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5.6.2 ELABORAR PADRÕES OPERACIONAIS DAS TAREFAS MAIS 

CRÍTICAS DO PROCESSO 

 

A etapa final do ciclo PDCA, ACT, envolve a padronização de todos os resultados bem-

sucedidos. Isso implica, muitas vezes, na elaboração de novos Procedimentos 

Operacionais Padrão visando padronizar os novos métodos implementados pela operação. 

No caso do estaleiro, contudo, não existia procedimento algum para a edificação da 

embarcação. Foi identificado que diversos operadores realizavam a ação de formas 

diferentes, alguns deles apresentando poucas anomalias em suas entregas, enquanto 

outros raramente entregavam uma peça que fosse aprovada pelo controle de qualidade. 

Isso significa que não era necessário a reformulação de um padrão existente, a solução 

foi elaborar um padrão a partir das melhores práticas já praticadas pelos melhores 

funcionários, portanto, nesse caso (exclusivamente) a padronização das melhores práticas 

(sucessos) foi “movida” para a execução. 

A edificação da embarcação é uma etapa do processo que envolve diversas atividades 

operacionais, mas nem todas necessitam ser padronizadas. As tarefas que devem ser 

padronizadas são apenas as tarefas críticas, ou seja, aquelas que apresentam maior 

impacto no produto final se forem realizadas incorretamente, ou que apresentam grande 

impacto financeiro, ou pelo risco à segurança das pessoas, entre outros fatores que podem 

variar conforme o setor da companhia.  

A partir dessas premissas, duas tarefas principais da disciplina de edificação foram 

identificadas como críticas: solda e esmerilhamento. A primeira ação consiste em soldar 

duas chapas metálicas (de grande tamanho) uma a outra sucessivamente, construindo o 

casco da embarcação. A segunda é o ato de abrasar essa solda para que ela não apresente 

nenhuma ponta ou acabamento grosseiro, o que impactaria toda a etapa de pintura da 

embarcação, necessitando retrabalho e atrasos. 

As operações na etapa de edificação foram acompanhadas passo a passo ao lado do 

profissional qualificado (que apresentava poucas anomalias em seu trabalho) para 

entender como é a execução da atividade. Todas as tarefas realizadas pelo profissiona l 

foram anotadas em ordem, bem como todo o equipamento utilizado, medidas de 

segurança e EPI necessário. Por fim, foi elaborado o padrão das duas operações seguindo 

as premissas elencadas por Souza (1997) no tópico 3.2.6. A figura 28 demonstra o 
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sumário do procedimento elaborado a partir dos conhecimentos de um profissional com 

bons resultados na operação de esmerilhar.  

 

Figura 28: sumário do procedimento operacional padrão de esmerilhamento (O AUTOR) 
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5.6.3 ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO E DE RESULTADOS 

 

Foi explicado no tópico 3.2.6 que a etapa de verificação comumente caminha junto com 

a etapa de execução do método PDCA. Isso ocorre devido a diferença de tempo esperado 

dos efeitos de cada uma das ações do plano de ação. Por esse motivo, deve-se acompanhar 

continuamente tanto a execução das ações quanto os seus resultados, não apenas após 

toda a execução, como sugere a sigla. 

No estaleiro as ações e resultados eram acompanhados semanalmente através de reuniõ es 

semanais entre diversos níveis hierárquicos. Além dos resultados e do avanço de plano 

de ação, eram demonstrados também os motivos de quaisquer desvios nos resultados 

previstos. Essas reuniões eram acompanhadas em todas as áreas e disciplinas da empresa  

(não apenas na edificação da embarcação) e eram distinguidas da seguinte maneira: 

a) Reuniões nível 3 ou N3: os supervisores de cada uma das linhas de produção 

apresentavam seus resultados e status do plano de ação para o gerente geral de 

operações. 

b) Reuniões de nível 2 ou N2: os gerentes da organização apresentavam seus 

resultados e status do plano de ação para seus respectivos diretores. 

c) Reuniões de nível 1 ou N1: todos os diretores apresentavam os resultados e status 

do plano de ação para o CEO da companhia. 

As reuniões eram realizadas com auxílio de Power Point, demonstrando de forma gráfica, 

como indicado na figura 18 do item 4.5. 

Quanto mais alto o nível hierárquico de cada uma das reuniões, assim como há uma 

diminuição das funções operacionais exercidas, há também um interesse menor pelos 

resultados operacionais. Por esse motivo, nas reuniões de nível N1 do estaleiro, eram 

apresentados apenas resumos dos resultados operacionais, não eram analisadas causas 

nem estratificados os desvios. Todas estas etapas devem ser conduzidas antes da reunião 

com o CEO. Em compensação, crescem os interesses a respeito dos resultados 

financeiros, por isso mensalmente era acompanhado o resultado de caixa e faturamento. 

Além de serem vitais para a sobrevivência da companhia, são um bom indicador dos 

resultados das ações.  

A verificação do atingimento da meta era feito em cada uma dessas reuniões, em escalas 

menores para os níveis hierárquicos inferiores – o supervisor apresentava apenas os 
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Melhor 

resultados de sua linha de produção – e em escalas maiores para os níveis hierárquicos 

superiores, onde o diretor industrial deveria mostrar o resultado de Emendas de todo 

estaleiro para o CEO, como indicado na figura 29. 

 

Figura 29: Evolução da produtividade da disciplina Emendas (O AUTOR) 

Como pode ser observado, a meta foi superada apenas no mês de outubro. Nesse caso, a 

melhora na produtividade deve ser tratada como a “anomalia” do acompanhamento, pois 

foi o único resultado fora do padrão. Ao investigar as causas desse desvio, foi possível 

identificar que o resultado positivo ocorreu devido à programação prevista para o mês de 

outubro. Como explicado no início do capítulo 6, estaleiros possuem estrutura 

projetizada, o que permite que eventualmente várias embarcações em um mesmo estaleiro 

estejam na mesma etapa construtiva. Foi o que ocorreu em outubro de 2015: diversas 

embarcações tinham emendas previstas para serem feitas no mês de outubro, então a 

programação disponibilizou um grande efetivo do estaleiro para esta atividade. A meta 

na disciplina de Emendas foi batida, contudo, no mesmo mês diversas outras disciplinas 

ficaram abaixo da meta. 

 

  

Produtividade - Emendas 
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5.7 ATUAÇÃO, RESULTADOS E CONCLUSÕES DO ESTUDO DE CASO 

 

No tópico anterior, foram demonstradas as principais formas de acompanhamento 

condução de plano de ação no estaleiro. Neste tópico são apresentados os resultados finais 

e as conclusões a respeito do estudo de caso. É importante ressaltar que os resultados 

apresentados nos parágrafos seguintes devem ser acompanhados mensalmente por uma 

companhia, logo, seguindo a lógica do PDCA e deste texto, deveriam ser apresentados 

no tópico anterior, contudo, para melhor entendimento das causas do não atingimento de 

metas, estes resultados finais foram alocados neste capítulo. 

Foi observado na etapa de Verificação (CHECK, como indicado na figura 30) que a meta 

proposta no início do projeto não foi atingida. Na etapa de atuação, portanto, devem ser 

estudados os motivos do não atingimento da meta como forma de um relatório três 

gerações. O não atingimento da meta pode ocorrer por diversos motivos diferentes. 

Campos, em seu livro “O Verdadeiro Poder” (2013) aponta 4 motivos para as empresas 

falharem em atingir suas metas: 

a) Não colocam as metas certas (ou não definem seus problemas de forma correta) 

b) Não fazem bons Planos de Ação, seja porque desconhecem os métodos de análise, 

seja porque não têm acesso às informações necessárias (falta conhecimento 

técnico). 

c) Não executam completamente, e a tempo, os Planos de Ação. 

d) Podem ocorrer circunstâncias fora do controle da companhia. 

Ao estudar o caso no estaleiro, é possível apontar pequenas falhas em cada um desses 

fatores. Contudo, os dois últimos certamente foram os dois maiores responsáveis pela 

perda do equilíbrio econômico financeiro da companhia. De fato, ocorreram diversos 

fatores fora do controle da organização: o dólar estava elevado, dificultando 

significativamente a compra de materiais importados, enquanto os clientes pagavam em 

real. Atraso de pagamentos pela parte dos clientes prejudicou o capital de giro do 

estaleiro, o que reprimia sua capacidade de pagar seus funcionários e continuar com a 

produção. A crise no país deixava o crédito muito caro, dificultando a aquisição de 

empréstimos no país, entre diversos outros fatores.  

O segundo ponto crítico foi a não execução a tempo dos planos de ação propostos. O 

gráfico apresentado na figura 30 demonstra a evolução das ações propostas ao longo do 
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ano de 2015. Como pode ser observado, até outubro, menos de 20% das 70 ações 

propostas haviam sido executadas. A falta de disciplina em sua execução e falta de 

dinheiro para conduzir as ações que necessitavam investimentos foram os principa is 

responsáveis por esse desvio. Assim, não é possível medir a eficácia definitiva do plano 

de ação proposto, uma vez que as ações não foram executadas. 

 

Figura 30: Evolução das ações propostas ao longo do tempo (O AUTOR) 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 O GERENCIAMENTO DA ROTINA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Neste trabalho foi descrito detalhadamente o método de gestão do trabalho operacional 

denominado Gerenciamento da Rotina. Este método visa promover a maior 

confiabilidade e qualidade dos trabalhos rotineiros operacionais de uma organização, 

objetivando o atingimento de metas e a eliminação das não conformidades. Apesar da 

construção civil no Brasil não ser referência em gerenciamento da rotina, sua aplicação 

já se encontrava presente em diversos segmentos produtivos como empresas de 

manufatura ou fabricação de bens, sendo o exemplo clássico da aplicação de padrões e 

tratamento de anomalias. 

É possível observar através dos resultados demonstrados no estudo de caso que o 

gerenciamento da rotina por si só pode não ser a solução necessária para alavancar uma 

organização. Existem diversos tipos de problemas que necessitam da intervenção da alta 

direção (como os que exigem grandes investimentos, ou afetam diversas áreas da 

companhia), que não são contemplados pelo gerenciamento da rotina. Se os problemas 

organizacionais do estaleiro tivessem sido tratados da mesma forma e usando o mesmo 

método (PDCA), é possível que a meta tivesse sido atingida. 

Na construção civil, no entanto, embora a busca pelo controle da qualidade e resultados 

melhores a menores custos seja uma constante, não é comum ver a aplicação do método 

de gerenciamento da rotina. Este é um setor que atua de maneira diversificada ao longo 

da elaboração de seu produto final (uma construção, edifício, viaduto, etc): em parte é um 

setor extremamente projetizado e com prazos específicos, onde cada projeto é único, mas 

também conta com uma repetitividade comum em cada um deles.   

Em ambos os aspectos a construção civil pode ser melhorada através do método de 

melhoria contínua. No âmbito único de cada projeto, Andrade (2003) recomenda o 

planejamento através do Plano de Qualidade da Obra10, com a previsão de recursos e as 

atividades a serem efetuadas ao longo do cronograma. A respeito do caráter repetitivo de 

alguns aspectos do setor, Melo (2001) sugere a utilização do SDCA como forma de atingir 

                                                                 
10 Plano de Qualidade da Obra (PQO) pode ser considerado o Manual de Qualidade da Obra, principal 
documento utilizado na realização de auditorias de qualidade em obras. 
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resultados satisfatórios de forma constante e controlada, seguindo padrões elaborados 

com base em melhorias realizadas no passado. 

Em suma, há grande espaço para o desenvolvimento do método gerenciamento da rotina 

na construção civil. Deve-se buscar a agregação de conhecimento de especialistas do setor 

e promover as adaptações necessárias as peculiaridades específicas da construção civil. 

Através destes conhecimentos, toda a metodologia deve ser colocada em prática seguindo 

as diversas etapas descritas. Isto vai permitir encontrar onde estão os gargalos na evolução 

do setor, solucioná- los, e promover uma melhoria contínua em prol da qualidade. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS SOBRE O GERENCIAMENTO DA ROTINA 

 

O gerenciamento da rotina é um campo amplo e com particularidades – anteriormente 

não imaginadas – sendo descobertas constantemente. As práticas descritas pelo método 

sugerem um caráter simplista que deve ser a linha de guia para qualquer empresa que 

decida por sua aplicação. Nenhum aspecto da gestão deve visar a complexidade, e o 

gerenciamento da rotina não é diferente.  

Para futuros projetos a respeito desta metodologia, é interessante buscar como o 

gerenciamento da rotina é desenvolvido na prática na construção civil. Este texto 

apresenta o estudo de caso em um estaleiro, que, apesar de ter similaridades com o setor 

da construção civil, não consegue traduzir com precisão o resultado da aplicação da 

metodologia em outros setores.  

Estes trabalhos futuros podem adotar diversos pontos de vista diferentes. Podem, como é 

este trabalho, apresentar um ou mais estudos de caso no setor da construção civil, por 

exemplo, ou buscar a forma de uma agregação de dados de qual a abrangência do 

gerenciamento da rotina (e do método PDCA como um todo) na construção civil no 

Brasil, e quais os resultados positivos e negativos encontrados destas aplicações. 
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