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Resumo 

Este trabalho apresenta o método de gerenciamento PDCA, bem como o seu potencial de 
aplicação sob a forma de análise ergonômica do trabalho. Para a realização desta pesquisa, 
foi descrito sucintamente, em um primeiro plano, o Método de Solução de Problemas – 
PDCA, para, em um segundo plano, paralelo a essa descrição, discorrer sobre a sua 
aplicação na análise ergonômica do trabalho. Essa primeira descrição abrange a definição e 
as características da metodologia gerencial em questão. Concluindo, é apresentada a análise 
crítica das dificuldades e das vantagens da implementação da análise ergonômica sob o 
enfoque do Método PDCA. 

Palavras-chave:PDCA, análise ergonômica do trabalho.   

1. Introdução 

As organizações industriais expostas ao regime de concorrência desde o início da década de 
90 e, inseguras quanto a sua fatia de mercado, tiveram que buscar novas ferramentas de gestão 
para poderem navegar pelas águas da concorrência acirrada. Conforme DRUCKER (2000), o 
cenário competitivo vem impondo a cada momento novos desafios em termos de qualidade, 
preço e atendimento aos clientes, afetando consideravelmente a missão das organizações e 
seus ambientes. 

Essas ferramentas gerenciais, vivenciadas com sucesso pelas organizações industriais, podem 
ser estudadas e transportadas para a Ergonomia que atualmente está bem implantada no 
Brasil. Os principais motivos atuais que levam as empresas a praticar a Ergonomia são os 
seguintes segundo COUTO (2003): opção de se fazer corretamente (compatível com a política 
da empresa cidadã), quando o custo de não se fazer supera o custo de se fazer, alto custo e 
dificuldades administrativas com a reintegração de trabalhadores portadores de lesões 
relacionadas à não ergonomia, exigência da norma ISO de ações em Ergonomia para a 
qualificação de qualidade, redução de custos e melhoria da produtividade.    

Neste contexto as empresas deparam-se com outro desafio que é a saúde e a segurança de seus 
colaboradores. E a Ergonomia pode contribuir de forma efetiva na prevenção de doenças 
relacionadas ao trabalho e na interface entre o homem e a máquina otimizando o processo 
produtivo e gerando um ambiente de trabalho saudável. Assim torna-se imperioso que a 
Ergonomia também acompanhe os processos de mudanças do cenário corporativo. E este 
crescimento ergonômico decorre das adaptações e transformações das ferramentas gerenciais 
para a prática ergonômica através de um sistema de gestão que viabilize as metas em saúde e 
segurança das organizações. 

Quando a análise ergonômica é estruturada via ferramenta administrativa propõe-se que as 
soluções ergonômicas deixem de ser isoladas ou pontuais para obter uma abrangência em toda 
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a organização, potencializando os seus resultados e contribuindo de forma efetiva na saúde da 
coletividade.  

Enquanto se fala em sistemas administrativos para se atingir metas financeiras, a ergonomia 
pode otimizar estas metas, pois torna possível o binômio produtividade – saúde no ambiente 
de trabalho.  

Tendo em conta a grande utilização do método de análise ergonômica do trabalho para 
diversos postos de trabalho ou processos, este artigo tem como objetivo geral propor um 
modelo de análise ergonômica baseada no instrumento administrativo – método PDCA. Com 
base na bibliografia disponível procura-se descrever seu potencial de aplicação como 
metodologia ergonômica na estruturação e otimização da análise e intervenção ergonômica do 
trabalho em um processo produtivo de uma empresa do setor de embalagem cartonada a fim 
de elaborar soluções capazes melhorar o processo sob a ótica da Ergonomia. 

2. Método PDCA 

Método de Solução de Problemas – PDCA o que significa, em seu idioma de origem, Plan, 
Do, Check, Act, ou planejar, executar, verificar, atuar. Conhecido também como o Método de 
Melhorias PDCA ou Ciclo PDCA. 

O conceito do método PDCA encontra-se, nos dias de hoje, largamente difundido em escala 
mundial. Sua definição mais usual é como um método de gerenciamento de processos ou de 
sistemas, utilizado pela maioria com o objetivo de Gerenciamento de Rotina e Melhoria 
Contínua dos Processos. 

 

Figura 1 Ciclo PDCA 
O método em questão fundamenta-se em conceitos da administração clássica, descritos por 
autores como Taylor e Fayol.  

MOURA (1997) descreve o ciclo PDCA como uma ferramenta que orienta seqüência de 
atividades para se gerenciar uma tarefa, um processo, empresa, etc. O autor ratifica que os 
ciclos PDCA estão fundamentados nos conceitos de administração amplamente divulgados e 
estudados, tornando-o fácil de ser compreendido. 

Em suma, o método de melhorias PDCA reúne os conceitos básicos da administração, 
apresentando-os em uma estrutura simples e clara – através de um ciclo – de ser 
compreendida e gerenciada por qualquer organização. Para CAMPOS (1996) o PDCA 
significa: 

P – Estabelecimento das diretrizes para todos os níveis gerenciais; 

D – Execução das medidas prioritárias e suficientes; 

C – Verificação dos resultados e do grau de avanço das medidas; 

A – Reflexão (análise da diferença entre as metas e os resultados alcançados, 
determinação das causas deste desvio e recomendações de medidas corretivas ou 
contramedidas). 
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A base deste gerenciamento está em uma boa reflexão para atingir as metas da organização. O 
autor corrobora a idéia de que para atingir esta meta é necessário um caminho, daí “um 
caminho para se atingir a meta”. 

Não existe, portanto, metodologia PDCA sem a definição de uma meta a ser atingida. 

O Ciclo do PDCA é projetado para ser usado como um método dinâmico.  

Outra aplicação do método é na resolução de problemas crônicos ou críticos, que prejudicam 
o desempenho de um projeto ou serviço qualquer, denominado por CAMPOS (2001) como 
Gerenciamento de Rotina. A metodologia de trabalho adotada é a mesma adotada no caso de 
um programa de melhoria, havendo sempre a definição de uma meta, ações a serem efetivadas 
e comprovadas a sua eficácia, bem como a atuação contínua sobre o problema detectado. Para 
este estudo o método de solução de problemas PDCA foi utilizado para a solução de um 
problema ergonômico crônico, conforme será detalhado adiante. 

3. Metodologia 
Foi realizado um estudo em uma empresa multinacional do setor de embalagem cartonada que 
utiliza os princípios da qualidade total no gerenciamento de seus processos. Esta pesquisa 
busca uma análise mais específica no que diz respeito à utilização do método em questão e a 
sua aplicabilidade como instrumento de análise ergonômica. 

Os dados foram coletados por meio de instrumentos ou ferramentas ergonômicas. As 
ferramentas ergonômicas utilizadas nesta pesquisa foram as seguintes: Mapa Corlett, 
Questionário Método Renault, Checklists de Couto e OWAS – Ovako Working Analysing 
System. 

A escolha dos instrumentos ergonômicos supracitados baseou-se na aplicabilidade dos 
métodos para a realidade do processo analisado.  

A escolha área analisada nesta pesquisa está baseada em um critério de prioridade ergonômica 
definido pelo Sistema de Gestão Ergonômico desta indústria.  

Esta área é composta de vinte (20) colaboradores distribuídos em três turnos rotatórios. Sendo 
cinco funcionários por turno, cada um operando uma máquina. O ciclo de trabalho é 
composto de 18 atividades.  

Portanto constitui a população desta pesquisa todos os operadores desta área, denominada de 
“D” para este estudo. As ferramentas Mapa de Corlett e Questionário de Renault foram 
aplicadas a todos os operadores do setor, os checklists foram aplicados as cinco máquinas e a 
ferramenta de análise ergonômica do trabalho, OWAS foi aplicado em uma máquina durante o 
turno da manhã, uma vez que os processos de trabalho das máquinas são idênticos. 

Para esta pesquisa foram levados em consideração aspectos biomecânicos referentes aos 
postos de trabalho como o sistema homem – máquina e seus dispositivos.  

4. Discussão dos dados 

Todas as etapas da análise ergonômica via a ferramenta gerencial PDCA estão descritas a 
seguir sob a forma de passos. 

Passo 1 – Definição da área a sofrer intervenção ergonômica. 

A meta neste caso é a Redução do Nível de Risco Ergonômico no processo “D”  

O Programa de Gestão Ergonômica da empresa classificou cada processo segundo um Nível 
de Risco Ergonômico (segundo tabela abaixo). O processo em estudo é denominado “D” e 
possui o maior nível de risco ergonômico, isto é, NRE 04 ou elevado. Portanto, este processo 
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é o primeiro dentre os demais a realizar a análise ergonômica para a redução do seu nível de 
risco ergonômico.     

TABELA 1 – Classificação dos Níveis de Risco Ergonômico 

Passo 2 – Definição dos objetivos 

Redução do nível de risco ergonômico 04 (elevado) para 02 (toleràvel) até dezembro de 2005 

Para que ocorra esta redução de nível de risco ergonômico será necessário: 

- Reduzir em 72 % o número de condições ergonômicas inadequadas.  

- Reduzir 60% da intensidade de dor e desconforto músculo – esquelético do Mapa 
de Corlett. 

- Elaborar Plano de Ação para vinte e oito porcento (28%) restante das condições 
ergonômicas inadequadas e plano de ação para os quarenta porcento (40%) de queixas de dor 
/ desconforto musculoesquelético. 

Estes objetivos foram propostos em razão destes itens de controle (intensidade de dor e 
desconforto do Mapa de Corlett e o número de pontos negativos do checklist para Avaliação 
da Condição Ergonômica de um Posto de Trabalho – Couto) constituírem os indicadores do 
nível de risco ergonômico, segundo o critério de prioridade ergonômica. Ou seja, para que 
ocorra a redução do NRE 04 para o NRE 02 será necessário reduzir estes índices, pois 
caracterizam o nível de risco ergonômico elevado. 

Passo 3 – Método de Solução de Problemas – PDCA 

É nesta fase que a metodologia PDCA será aplicada. É a partir de agora que iniciará a análise 
ergonômica do processo. Uma vez identificada a meta a ser alcançada – Redução do Nível de 
Risco Ergonômico 04 (elevado) para 02 (tolerável) até dezembro de 2005 busca-se a solução 
deste problema. Para isso será utilizado o Ciclo PDCA. 

Passo 3.1 – Plan (Coleta de dados) 

Ferramentas utilizadas: Mapa de Corlett, Checklists de Couto (Condição Ergonômica do 
Posto de Trabalho, Condição Biomecânica do Posto de Trabalho, Avaliação do Método de 
Trabalho, Avaliação do Risco de Lombalgia, Avaliação do Fator Biomecânico no Risco de 
DORT), totalizando 48 itens de verificação.O gráfico abaixo mostra a classificação da 
percepção da intensidade de dor e desconforto musculoesquelético de um dia de trabalho 
sentida pelos colaboradores do processo “D”. Verificamos que existem cinqüenta (50) queixas 
de dor e desconforto musculoesquelético de intensidade bastante e setenta e oito (78) queixas 
de dor e desconforto musculoesquelético de intensidade moderada.      

GRÁFICO 1 – Mapa de Corlett – Classificação da Intensidade  
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GRÁFICO 2 – Mapa de Corlett – Intensidade x Número de Partes do Corpo 

Ao fazer o desdobramento deste resultado (gráfico 2) verificamos que a região do corpo perna 
esquerda possui o maior número de queixas (13 queixas) de dor e desconforto 
musculoesquelético de intensidade bastante. Estes dados confirmam a observação direta 
realizada no posto de trabalho em que se verificou que os colaboradores desta área 
permanecem na postura de pé parado durante a maior parte da jornada.  

Em um segundo momento de coleta de dados foram aplicados os checklists de Couto para 
avaliação da condição ergonômica do posto de trabalho, avaliação da condição biomecânica 
do posto de trabalho, avaliação do método de trabalho, avaliação do risco de lombalgia, 
avaliação do fator biomecânico no risco de distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho, totalizando quarenta e oito (48) itens de verificação. 

O gráfico abaixo relaciona quarenta e oito (48) itens de verificação em condições 
ergonômicas adequadas e inadequadas. As condições ergonômicas inadequadas correspondem 
aos pontos negativos dos checklists e as condições ergonômicas adequadas correspondem aos 
pontos positivos dos checklists.      

GRÁFICO 3 – Avaliação Ergonômica Geral      

GRÁFICO 4 –  Tipos de Não - Conformidades 

Ao realizarmos o desdobramento das quatorze (14) condições ergonômicas inadequadas, 
verificamos que sete (7) destas condições relacionam-se à condição ergonômica do posto de 
trabalho, cinco (5) não conformidades relacionam-se ao método de trabalho e existem duas 
(2) não conformidades ou condições inadequadas relacionadas à condição biomecânica do 
posto de trabalho. 

Este tipo de análise através de Gráfico de Pareto nos permite identificar que os problemas 
ergonômicos do processo “D” se relacionam à condição ergonômica do posto de trabalho. 
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Ou seja, o checklist que avalia a condição ergonômica do posto de trabalho apresenta o maior 
número de itens em não conformidade ou com o maior número de pontos negativos, conforme 
demonstra a tabela abaixo.         

TABELA 2 – Itens de Verificação ergonômica em Não - Conformidade 

A seguir utilizando o Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa pode-se definir quais as causas 
ou não conformidades ou ainda pontos negativos dos checklists relacionadas à mão-de-obra, 
máquina, matéria-prima e material que geram a condição ergonômica desfavorável.       

                                           

Figura 3 – Diagrama de Causa e Efeito 

Com este diagrama podemos entender que a interface entre o homem e a máquina, o método 
como ele executa seu trabalho e manuseia a matéria-prima caracterizam a condição 
ergonômica desfavorável. 

Passo 3.1.2 Observação do Problema 

Nesta etapa foi realizada a observação direta (filmagem da tarefa) do ciclo de trabalho onde 
foram descritas todas as atividades realizadas pelos colaboradores durante o ciclo de trabalho. 
Foram constatadas dezoito (18) atividades realizadas durante um ciclo de trabalho com 
duração média de doze (12) minutos. O tempo de duração do ciclo é variável porque este 
índice depende do número, tamanho e tipo de defeitos que a bobina contém. Para esta 
pesquisa foi considerado o valor médio de duração do ciclo de trabalho. 
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O ciclo de atividades do processo D é composto pelas seguintes atividades: 1- Pegar e 
conduzir a bobina; 2- Colocar a bobina na máquina; 3- Desprender a primeira volta; 4- 
Emendar a bobina; 5- Partida da máquina; 6- Verificar defeito; 7- Retirar defeito; 8- Parada da 
máquina para emenda quente; 9- Colocação de resíduo na gaiola; 10- Partida da máquina; 11- 
Preenchimento de documentos; 12- Impressão da etiqueta; 13- Verificação final da bobina; 
14- Rebobinar; 15- Retirar descarte plástico; 16- Tempo de espera da máquina (rebobinar); 
17- Retirar bobina do eixo; 18- Colocação da bobina no carrinho de transporte e transporte 
para o tombador. 

Passo 3.1.3 – Identificação das Atividades Desfavoráveis 

Após determinar todas as atividades que compõem o ciclo de trabalho, identificam-se quais 
destas atividades são desfavoráveis. Para isso utilizamos a ferramenta OWAS ou Ovako 
Working Anlysing System a fim de orientar os critérios de redesign de métodos e local de 
trabalho através da técnica de observação e avaliação das posturas de trabalho. As atividades 
mais desfavoráveis de acordo com esse método são: atividade 1 – Pegar e conduzir a bobina; 
atividade 2 – Colocar a bobina no eixo da máquina; atividade 9 – Colocação de resíduo na 
gaiola; atividade 15 – Retirada de plástico da bobina; atividade 18 – Colocação de bobina no 
carrinho e transporte para o tombador. 

Passo 3.1.4 – Identificação das características dos problemas 

Esta etapa caracteriza-se pela investigação das características do problema. 

A ferramenta ergonômica utilizada nesta etapa foi o Questionário de Satisfação do Método 
Renault. Esta ferramenta busca a opinião do trabalhador sobre o seu ambiente e atividade de 
trabalho. Foram encontrados os seguintes dados:      

GRÁFICO 5 – Postura mais Cansativa Durante o Trabalho 

O primeiro gráfico nos mostra que quarenta e sete porcento (47%) dos colaboradores 
consideram a postura mais cansativa para trabalhar a postura de pé e de pé inclinada. Estes 
dados ratificam a observação direta realizada no posto de trabalho, onde os operadores 
permanecem de pé parado durante a maior parte da jornada de trabalho e de pé inclinada para 
realizar as atividades do ciclo de trabalho. As atividades que exigem a inclinação anterior do 
tronco para sua execução são aquelas caracterizadas como as mais penosas ou desfavoráveis 
segundo a avaliação da ferramenta OWAS realizada na etapa anterior. O que também justifica 
a postura de pé e de pé inclinada como a mais cansativa é o fato de haver condições 
ergonômicas inadequadas ou desfavoráveis no posto de trabalho. A seguir estão listadas as 
condições ergonômicas desfavoráveis que contribuem para a classificação destas posturas 
como as mais cansativas: esforço com as mãos; corpo fora do eixo vertical natural; esforço 
com a coluna; esforço estático; esforço com o tronco inclinado; altura do posto de trabalho 
não regulável; bancada de trabalho em altura inadequada; material (bobina) a ser manuseado 
com peso excessivo; material fora da área de alcance; ferramenta sem boa pega; objeto com 
pega cega; ausência de alternância postural. 

O gráfico seguinte nos mostra que quarenta e sete porcento (47%) dos colaboradores realizam 
esforços de puxar, levantar e empurrar com freqüência.  Ou seja, realizam esforços manuais 
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em função do material a ser manuseado não haver boa pega e estar fora da área de alcance, o 
posto de trabalho não tem altura regulável ou a bancada de trabalho está com altura 
inadequada e porque das dezoito (18) atividades realizadas durante um ciclo de trabalho, oito 
(8) necessitam esforços manuais de puxar, levantar e empurrar, que são: atividade 1 – pegar e 
conduzir a bobina; atividade 2 – colocar a bobina no eixo da máquina; atividade 7 - retirar 
defeito; atividade 8 – parada da máquina para emenda quente; atividade 9 – colocar resíduo na 
gaiola; atividade 15 – retirada do descarte plástico; atividade 17 – retirada da bobina do eixo 
da máquina; atividade 18 - colocação da bobina no carrinho e transporte para o tombador.      

GRÁFICO 6 – Esforços de Puxar, Levantar e Empurrar 

O gráfico seguinte revela a opinião dos colaboradores sobre o trabalho do ponto de vista 
físico. Quarenta porcento (40%) dos colaboradores consideram o seu trabalho mediamente 
fatigante e sessenta e sete porcento (67%) consideram o seu trabalho pesado. Isto ocorre em 
função de não haver alternância postural durante a jornada de trabalho, ficando o colaborador 
em uma única postura para executar o seu trabalho e também por executar esforços manuais, 
como explicado anteriormente, em condições ergonômicas desfavoráveis. Outro indicador que 
ratifica estes dados, refere-se ao índice do Mapa de Corlett de dor e desconforto 
musculoesquelético de intensidade bastante e moderada.       

GRÁFICO 7 – Trabalho sob o Ponto de Vista Físico 

A partir de todos os dados obtidos nesta fase de planejamento constamos que a intensidade 
bastante de dor e desconforto musculoesquelético do Mapa de Corlett (O QUE) é sentida pelo 
operador (QUEM) na parte do corpo com maior número de queixa de intensidade bastante do 
Mapa de Corlett (ONDE) em razão das não conformidades ergonômicas dos checklists e dos 
dados do Questionário de Renault (PORQUE) através também das não conformidades 
ergonômicas apontadas através dos checklists, (COMO). Esses dados foram agrupados 
formando um registro de anomalia (5w1H) conforme ilustra a tabela abaixo:       

EXECUTA ESFORÇOS DE 
PUXAR,LEVANTAR,EMPURRAR

13%

47%

40%

De vez em quando 

Com freqüência

Continuamente

TRABALHO SOB PONTO DE VISTA FÍSICO

20%

40%

33%

7%

Um pouco
fatigante
Medinamente
fatigante
Fatigante

Extremamente
fatigante
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TABELA 5 – Registro de Anomalia 

Passo 3.2.5 – Elaboração do Plano de Ação 
A partir dos problemas levantados na etapa anterior foram propostas as seguintes melhorias 
ergonômicas. O plano de ação foi elaborado com base na ferramenta 5W1H. No item O QUE 
foi descrito a melhoria ergonômica a ser implantada; o item POR QUE se refere aos 
resultados esperados com a melhoria ergonômica; QUEM se refere ao responsável pela 
melhoria ser implantada; QUANDO se descreve a data da melhoria ergonômica a ser 
implantada e o último item refere-se COMO o prodecimento será executado.  
A seguir serão descritos alguns itens do plano de ação proposto. 

- Melhoria Ergonômica 1: 

Melhoria a implantar (O QUE): adequação ergonômica (altura, localização e disponibilização) 
da gaiola. 

Resultados esperados (PORQUE): permitir condição ergonômica aceitável por meio do 
alinhamento vertical natural entre a cabeça e o tronco e evitar esforço muscular forte da 
coluna ou oura parte do corpo. 

Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

Data (QUANDO): semana 46 – 2004. 

Procedimento para execução (COMO): definindo junto à supervisão de área as dimensões 
adequadas da gaiola. 

- Melhoria Ergonômica 2: 

Melhoria a implantar (O QUE): Adequação ergonômica da mesa de emenda da máquina 3 e 
pedestal da máquina 2. 

Resultados esperados (PORQUE): Permitir condição ergonômica aceitável por meio do 
alinhamento vertical natural entre a cabeça e o tronco. 

Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

QUEM ONDE POR QUE

Considera o trabalho sob o ponto 
de vista físico mediamente 

Não há regulagem de altura na 
máquina

Não há regulagem de altura na 
máquina

Ausência de flexibilidade postural
Considera a postura mais 
cansativa, a postura de pé

Perna 
esquerda / 
direita

1. Bastante 
dor / 
desconforto

Operador de pé parado

O QUE QUANDO COMO

Manusear objetos pesados e 
sem pega e mover 
componente com peso 

A máquina não está com altura 
adequada

Classifica seu trabalho como 
pesado

Considera a postura mais 
cansativa, a postura de pé 

Mantendo o corpo fora do eixo 
vertical natural ao executar 
suas atividades

Manusear objetos pesados e 
sem pega e mover 
componente com peso 
excessivo

Não há regulagem de altura na 
máquina

Esforço estático para manter 
a postura de pé parado.

Materiais de uso 
frequente fora da 
área de alcance

A máquina não está com altura 
adequada

4. Bastante 
dor / 
desconforto

Operador
Materiais de uso 
frequente fora da 
área de alcance

Pescoço / 
Cervical

Costas inferior

Executa esforços 
de puxar, levantar 
e empurrar com 
certa frequência

Operador
3. Bastante 
dor / 
desconforto

2. Bastante 
dor / 
desconforto

Operador

de pé parado

Ao executar esforço muscular 
forte com a coluna

Manusear objetos pesados e 
sem pega e mover 

Considera a postura mais 
cansativa, a postura de pé

Costas 
superior

Executa esforços 
de puxar, levantar 
e empurrar com 
certa frequência A máquina não está com altura 

adequada

Mantendo o corpo fora do eixo 
vertical natural ao executar 
suas atividades
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Data (QUANDO): semana 36 – 2004.  

Procedimento para execução (COMO): definindo junto à supervisão de área as dimensões 
adequadas dos dispositivos da máquina. 

- Melhoria Ergonômica 3: 

Melhoria a implantar (O QUE): Adequação ergonômica do suporte do teclado e mouse. 

Resultados esperados (PORQUE): Permitir condição ergonômica aceitável por meio do 
alinhamento vertical natural entre a cabeça e o tronco. 

Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

Data (QUANDO): semana 46 – 2004.  

Procedimento para execução (COMO): definindo junto à supervisão de área as dimensões 
adequadas dos dispositivos da máquina. 

- Melhoria Ergonômica 4: 

Melhoria a implantar (O QUE): Automatização da atividade manual de pegar e conduzir 
bobina, colocar a bobina no eixo, retirar plástico da bobina, retirar bobina do eixo, colocar 
bobina no carrinho de transporte. 

Resultados esperados (PORQUE): Permitir condição ergonômica aceitável por meio do 
alinhamento vertical natural entre a cabeça e o tronco, evitar esforço muscular forte da coluna 
ou oura parte do corpo e esforço muscular de membros superiores. 

Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

Data (QUANDO): semana 50 – 2004.  

Procedimento para execução (COMO): definindo junto à supervisão de área as dimensões 
adequadas dos dispositivos da máquina. 

- Melhoria Ergonômica 5:  

Melhoria a implantar (O QUE): colocação de cadeiras 

Resultados esperados (PORQUE): Permitir condição ergonômica aceitável por meio da 
alternância de postura entre a postura em pé parado e sentado. 

Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

Data (QUANDO): semana 50 – 2004.  

Procedimento para execução (COMO): definindo junto à supervisão de área as dimensões 
adequadas dos dispositivos da máquina. 

- Melhoria Ergonômica 6:  

Melhoria a implantar (O QUE): Treinamento de orientação postural in loco. 

Resultados esperados (PORQUE): Permitir condição ergonômica aceitável por meio do 
alinhamento vertical natural entre a cabeça e o tronco, evitar esforço muscular forte da coluna 
ou oura parte do corpo, esforço muscular de membros superiores, esforço estático de tronco, 
evita fazer muita força com as mãos, evitar posição forçada de membros superiores. 
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Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

Data (QUANDO): semana 50 – 2004.  

Procedimento para execução (COMO): orientação postural in loco por profissional de saúde 
(fisioterapeuta) 

- Melhoria Ergonômica 7:  

Melhoria a implantar (O QUE): Mudança de lay out de área. 

Resultados esperados (PORQUE): Permitir condição ergonômica aceitável por meio da 
melhor adequação / disponibilização homem – máquina.  

Responsável (QUEM): Manutenção, Segurança, Grupo Tarefa de Ergonomia e Supervisão de 
Área. 

Data (QUANDO): semana 50 – 2004.  

Procedimento para execução (COMO): orientação postural in loco por profissional de saúde 
(fisioterapeuta). 

Passo 3.2 Do  

Execução do plano de ação: estas ações estão contemplando 16 atividades. Isto é, das 18 
atividades do ciclo de trabalho, 16 atividades irão ser beneficiadas.  

Passo 4.3 Check – 

Nesta etapa do ciclo PDCA ocorre o acompanhamento da execução das ações de melhoria 
planejadas no plano de ação. Um responsável “fiscalizará” se os responsáveis pelas 
implementações das ações ergonômicas estão cumprindo o cronograma destas ações. 

Monitoramento da redução do Nível de Risco Ergonômico – NRE - através da aplicação 
sistemática do Mapa de Corlett e do checklist para avaliação da Condição Ergonômica do 
Posto de Trabalho à medida que as ações ergonômicas forem implementadas. A análise destes 
indicadores irá determinar ou não a redução do NRE, pois para haver a redução do nível de 
risco ergonômico neste processo os objetivos listados no passo 2 estão deverão ser 
alcançados. 

Passo 3.5 Act  

Nesta última etapa do ciclo PDCA verifica-se se todos os passos anteriores foram executados 
corretamente. Após a implementação das ações corretivas, estas ações tornam-se padrões.  

Nesta etapa realizaram-se treinamentos para a padronização do modo operatório. Ou seja, 
treina-se e educa-se os colaboradores quanto à forma correta de levantar, carregar e manusear 
cargas; treinamentos para manuseio de objetos e ferramentas dentro da área de alcance; para a 
regulagem ergonomicamente correta da cadeira para alternância postural.  

Criação de um monitoramento de performance junto com a área de Qualidade e a Supervisão 
de área para otimizar a produção sem riscos à saúde dos colaboradores. 

Depois de encerrado a primeira volta do ciclo PDCA, inicia-se a segunda volta do ciclo onde 
serão solucionados os demais problemas elencados durante a investigação do problema. 
Assim o ciclo mantém seu caráter dinâmico e permite de uma maneira clara e organizada que 
as melhorias ergonômicas sejam eficientes e garantam a solução do principal problema 
ergonômico da área. 

5. CONCLUSÃO 
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As queixas de dor e desconforto muscular em uma organização apontam para a necessidade 
de gerir, prevenir, reduzir e controlar essas dificuldades. É mister frisar que quando a variável 
mão de obra de uma organização está comprometida ou parcialmente comprometida por 
problemas osteomusculares relacionados ao trabalho a sobrevivência desta empresa pode estar 
comprometida, pois os resultados podem não ser alcançados em razão da não ocorrência da 
eficiência humana no trabalho ou então do aumento do custo da manutenção de uma 
população interna não apta para o trabalho. Portanto as doenças osteomusculares relacionadas 
ao trabalho, mesmo as sua formas de insipiência como as queixas de dor ou desconforto 
muscular envolvem não somente uma pessoa, o trabalhador, mas sim toda a empresa na sua 
totalidade e no seu contexto de mercado.  
A análise ergonômica sob as premissas do Método de Melhorias – PDCA permite o 
gerenciamento ergonômico, uma vez que torna possível a adequação das ferramentas 
ergonômicas as metodologias gerenciais a fim de alinhar esforços para a melhoria contínua de 
toda a organização e maximizar a eficiência humana no trabalho por meio da redução das 
perdas referentes ao capital humano. 

Conseguiu-se estabelecer a melhoria contínua do processo “D” ao elevar o nível de 
desempenho deste processo com a eliminação das perdas da variável humana do processo e 
proporcionar qualidade de vida no ambiente de trabalho ao adaptar as condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos colaboradores, objetivo principal da Ergonomia. 

Portanto as vantagens desta forma de se gerenciar as questões relacionadas à saúde e 
segurança por meio da Ergonomia permite padronizar e manter os resultados alcançados de 
forma a contribuir para a melhoria contínua dos processos. 

Torna-se cada vez mais imperioso adaptarmos a Ergonomia e seus processos metodológicos 
dentro do contexto gerencial das organizações. As soluções, medidas corretivas e 
contramedidas só serão eficazes a partir de um planejamento estratégico em Ergonomia com 
enfoque na saúde e segurança de todos os trabalhadores. Como resultado, a interface entre o 
homem e a máquina tornará não só saudável, mas também competitiva. Independente das 
ferramentas ergonômicas utilizadas, visto que a sua aplicabilidade depende da adaptação às 
condições de trabalho, o estudo proposto alcançou seu objetivo ao estruturar a metodologia 
ergonômica dentro do contexto de uma metodologia gerencial, provendo dessa maneira a 
ampliação do espectro de aplicação da análise ergonômica do processo nos sistemas 
existentes no ambiente empresarial. 
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