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CAPITAL 

COLABORADORES CLIENTES 

A liderança tem que lidar com três 
atores (forças) ao mesmo tempo 



CAPITAL 

COLABORADORES CLIENTES 

Quer resultado 
Objetivos e 
metas são 
cumpridos 

Quererem ser 
atendidos 

Produtos ou 
serviços de 
qualidade dentro 
das suas 
possibilidades 

Querem ser cuidados 
Atenção para as 
condições de 
trabalho e de 
desenvolvimento 

Cada ator tem suas próprias demandas 



CAPITAL 

COLABORADORES CLIENTES 

Identidade - Impulso – 

Biografia  

Missão . Objetivos . Valores 

Acionistas 

Recursos 

 
 
 

Fornecedores 

(Internos e externos) 

Stakeholders 

Necessidades 

atendidas para voltar 

 

Capacidades pessoais/grupais 

Co-laborar 

Cada ator também traz suas qualidades 



CAPITAL 

COLABORADORES CLIENTES 

Lean (Enxuto) 
Simplificar e 
otimizar - 
melhorar 
processos de 
trabalho 

Learn (Aprender) 
Pessoas 
aprendem e se 
desenvolvem 
 
Criam uma 
organização de 
aprendizagem 

Living (Vivo/Diálogo) 
Criar comunidade de 
trabalho 

A relação entre cada ator traz princípios para a 
liderança e a organização 



CAPITAL 

COLABORADORES CLIENTES 

Lean (Enxuto) 
Como melhorar 
os processos de 
trabalho na 
organização de 
tal maneira que 
toda e qualquer 
pessoa esteja 
conectada a 
estes 
processos? 

Learn (Aprender) 
Como eu posso 
criar um 
ambiente de 
aprendizagem de 
tal forma que eu 
e as demais 
pessoas 
possamos nos 
aperfeiçoar a fim 
de ampliar nossa 
contribuição para 
a missão da 
organização? 

  Living (Vivo/Diálogo) 
Como eu posso aumentar nossa 
capacidade de trabalho em conjunto como 
um time, como uma comunidade? 

ESPÍRITO CORPO 

ALMA 

Cada princípios traz uma questão para a 
liderança da organização 



CAPITAL 

COLABORADORES CLIENTES 

Se as pessoas se dedicam por inteiras ... 

Investimentos geram 
resultados, custos e 
receitas são 
otimizados 

Clientes voltam, 
nos procuram 
novamente 

O trabalho flui como 
em uma comunidade 
(comum-unidade) 



Princípio: de cima de uma mesa você não 
consegue saber o que está acontecendo embaixo. 
 
O colaborador, que executa as atividades, tem 
papel fundamental na análise e simplificação de 
seus processos de trabalho, ajustando-os às 
demandas dos clientes. 
 
• UGB é a menor UNIDADE de gestão da 

empresa. 
 

• É GERENCIAL porque é auto-gerenciada pela 
própria equipe. 
 

• É BÁSICA porque trabalha com as atividades 
que sustentam a empresa no dia a dia. 

 

A UGB (Unidade de Gestão Básica) como 
ferramenta de desenvolvimento  



• Ciclo de ação e 
aprendizagem 
(PDCA) 

A UGB (Unidade de Gestão Básica) como 
ferramenta de desenvolvimento  

Tripé básico da UGB: 
 

• Melhoria de processos 

• Gestão à vista  

 



CAPITAL 

O tripé da UGB: gestão à vista, ação e 
aprendizagem, melhoria de processos 

COLABORADORES CLIENTES 

Melhoria de 
processos 

Ciclo de ação e 
aprendizagem 

 Gestão à vista (Diálogo) 



• A empresa delega o Gerenciamento da 
Rotina para os próprios funcionários. 

• É criado espaço para casa um colocar o 
seu potencial para fora. 

• O grupo define os indicadores e os 
procedimentos que quer monitorar. 

• O chefe do setor não faz parte da UGB, 
mas trabalha apoiando-a. 

• O representante da UGB é eleito pelos 
membros e tem mandato definido. 

• O superior (Gerente/Líder) negocia as 
metas, assegurando que elas sejam 
desafiadora e possíveis e dá todo o 
apoio as suas UGB’s; 
 

A UGB (Unidade de Gestão Básica) 



• Descrição do Procedimento 
• Definição de Metas 
• Gestão à Vista 
• Reunião relâmpago 
• 5S 
• Auditoria da UGB 
• Certificação 
• Programa de Sugestões 
• Mapeamento de Fluxo de valor/Kaizen 
• Ação e Aprendizagem (PDCA) 
• Workshop 

 

 

A UGB (Unidade de Gestão Básica): suas 
principais ferramentas de apoio  



• A vida e  o trabalho têm mais 
sentido...  

• A Empresa é mais próspera e mais 
Sustentável... 

• Quando organizada em células 
autônomas e cooperativas! 

VIVA AS UGBs! 

A UGB (Unidade de Gestão Básica): uma 
convicção 



1. Conversem com o colega ao lado...  

• O que foi dito? 

• Que sentimentos isso me traz? 

• O que posso levar para a minha 
prática? 

2. Individualmente decidam: qual o passo 
que posso dar amanhã para aperfeiçoar 
minha prática de liderança?  

 

 

Depois de ouvirmos isso... 



MUITO OBRIGADO! 


