
#Dicas Práticas
e Aplicáveis

FUNDAMENTOS
PARA O AUMENTO DE 

e diminuição de custos
PERFORMANCE



Você sabe o que 
é aumento de 

PERFORMANCE?



Quando falamos em Aumento de Performance, falamos sobre a 

gestão produtiva do seu trabalho, negócio ou linha industrial, com 

o objetivo de construir um fluxo eficaz, não afetando a qualidade 

do seu produto final ou serviço prestado. 

Sendo válido para pessoas físicas que desejam aprimorar sua 

entrega de serviços, ou para pessoas jurídicas que desejam alta 

performance para a redução de custos e outros benefícios.

Esse conceito é mais amplo do que simplesmente o gerenciamento 

superficial, já que não se trata apenas de manter um fluxo. Esse 

Aumento de Performance representa como você, sua empresa e 

seu processo produtivo irá se posicionar em suas atitudes diárias. 

São pequenas ações que somadas farão a diferença em como 

você e/ou sua equipe gera resultados. Quando voltamos nossas 

atitudes focados na Alta Performance temos a consciência de que 

tempo é valioso, e assim o utilizaremos da melhor forma possível.

Para que você entenda melhor esse conceito, separamos alguns 

pontos primordiais para o desenvolvimento da Alta 

PERFORMANCE.



Tenho certeza que você conhece a frase: “Tempo é Dinheiro”
e há uma crença limitante no mundo dos negócios que 

acredita que quanto maior a produção, mais dinheiro você 

ganha. 

Mas a verdade é que não tem a ver com o QUANTO você 

produz, mas sim com a QUALIDADE que você entrega. Por 

isso, é necessário refletir: 

“Minha produtividade ou da minha equipe tem se baseado 

em quantidade ou em qualidade?”

Não mantenha os velhos hábitos produtivos com desculpas de:

     Não posso parar minha produção.

  Já pratico dessa forma há anos e a mudança será 

desgastante.

Se você deseja obter AUMENTO DE PERFORMANCE será 

necessário parar e avaliar se está aplicando os métodos que 

serão aqui descritos, talvez isso te custará tempo, porém 

haverá um ganho futuro.

e

antes de começarmos...

Desconstrua sua mentalidad
em relação ao TEMP



O passo número 1 e o mais importante nesse processo serão suas 

métricas, elas serão seu guia de trabalho, não somente para 

alcançar novos resultados, mas também para evidenciar marcos 

realizados para acionistas ou clientes.

De acordo com sua área de atuação, identifique quais são as 

métricas importantes para o Aumento de Performance. 

Aqui vão alguns exemplos:

   Quanto tempo preciso para realizar cada serviço? 
   Quais foram os principais problemas ocasionados nesse mês?
   Quais foram os resultados obtidos?
   Qual matéria prima me faz ganhar mais produtividade?

Com os dados em mãos, avalie pontos de melhorias estratégicas
e novas metas para obter melhores resultados produtivos.

Tome decisões mais rápidas e acertivas com os dados, sabendo 

onde está e onde quer chegar.

Peter Drucker. “O QUE NÃO SE MEDE, NÃO SE GERENCIA”

MÉTODOS
para alta performance3

1



Você possui um Script do que fazer 
quando o “Problema X” ocorrer?

Você sabe responder a essa pergunta?

Qual tem sido o fluxo de trabalho e onde 
estão as perdas de tempo?

Identificar as perdas de tempo é necessário para o ganho de 

produtividade!

Muitas empresas praticam o mesmo procedimento há anos, e hoje com 

a digitalização você pode encontrar métodos para  
desburocratizar procedimentos antigos que não agregam valor, 

aumentando assim a agilidade na tomada de decisões. 

Nessa etapa você precisa ter cuidado para não remover 

procedimentos cruciais. Use a criatividade e a tecnologia a seu favor!

Por falta de registro, o novo funcionário ou até mesmo o antigo pode 

acabar se perdendo e demorando para resolver problemas. A criação 

de Scripts para Resoluções de Problemas os ajudará na tomada de 

decisões. 

Você pode fazer isso de maneira simples, como por exemplo, utilizando 

planilhas com os nomes dos possíveis erros e suas respectivas soluções, 

para que encontrem com facilidade o que deve ser feito. 

Crie também procedimentos de rotinas de trabalho, isso ajudará 
sua equipe a não perder tempo, e além disso, as rotinas te ajudarão 

a identificar melhorias para o aumento da produtividade.

2IDENTIFIQUE AS PERDAS DE TEMPO



“Unidos chegamos mais longe do que sozinhos”

O trabalho em equipe é marcado por um entendimento grupal de 
que juntos é possível ir além.

Caso você não tenha uma equipe, tenha o cuidado de ter contatos 
que te ajudarão no Aumento de Produtividade, como por exemplo: 
Bons fornecedores.

Vamos as dicas:

Para atingir os objetivos propostos, sua equipe precisa saber 
claramente qual é o propósito pelo qual ela está cooperando e quais 
são as metas para alcançar (metas realistas). Questione sua equipe e 
se ela não responder isso claramente será necessário apresentar. 

Com o objetivo claro, é necessário difundir uma cultura de melhorias 
e inovação, fazendo com que cada integrante da equipe tenha voz 
para realizar sugestões. Grandes empresas inovadoras incentivam os 
funcionários a serem porta voz das inovações. 

Promova ações onde a equipe se sinta parte de um propósito maior.

Quanto mais se sentirem envolvidos, maior será o engajamento de 
todos, evitando desperdícios de custo e tempo.

TODOS juntos em busca do mesmo objetivo, torna mais ágil
o caminho para a Alta Performance. 

3EQUIPE ALINHADA



BENEFÍCIOS
DA ALTA PERFORMANCE NA LINHA INDUSTRIAL

A redução de custo é fruto de métricas bem elaboradas,
processos claros e uma equipe alinhada.

Tudo gira em torno desse ciclo onde, para garantir
 sucesso nas ações, se faz necessário a soma deles.

Com o Aumento da Performance, você produz mais, em
menos tempo e com melhor resultado. Otimizando os

recursos e melhorando os resultados individuais e coletivos.

REDUÇÃO DE CUSTO

Uma boa linha industrial mantém o equilíbrio entre alta
produtividade, qualidade e aproveitamento de recursos.
Além da melhor otimização do tempo, há o auxílio no uso

racional de recursos, evitando gastos e perdas desnecessárias.
já que são gerenciadas com mais estratégia e cautela.

USO RACIONAL DOS RECURSOS



conceito da
ALTA PERFORMANCE

menos tempo
desperdiçado

mais
produtividade

redução
de custo

recapitulando



Como obter alta
performance?

= 
soma dos
fatores:

Coleta
Dados

Identificação
de perdas de

tempo

Equipe
Alinhada

Procedimentos de Rotinas
e Scripts de como agir
em possíveis problemas



falecom@cclindsa.com

Nosso principal marco como empresa é auxiliar nossos 
clientes a baterem suas metas de produtividade.

Graças a soma da tecnologia em nossos Rótulos/ 
Embalagens e uma equipe de engenharia especializada 

em Alta Performance, já somamos dezenas de clientes 
atendidos com ganho no processo produtivo.

Você gostaria de melhorar a produtividade 
começando pela embalagem?

Se sua resposta for sim, nos envie uma mensagem:

Como nós ajudamos
nossos clientes à obterem

ALTA PERFORMANCE?

A CCL Brasil oferece ao mercado soluções inovadoras em 

rótulos e embalagens para os setores de Cuidados Pessoais e 

Domésticos, Alimentos e Bebidas, Saúde e Especialidades, 

Automotivo, Segurança e Duráveis. Com unidades em Vinhedo 

(São Paulo), Criciúma (Santa Catarina) e Garibaldi (Rio 

Grande do Sul), atende desde pequenas empresas à grandes 

corporações globais.


