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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo a elaboração e aplicação da ferramenta 

SDCA (Standard - Padronizar, Do - Executar, Check - Verificar e Action - Agir) no 

laboratório de usinagem do Centro Universitário Geraldo Di Biase situado no 

município de Barra do Piraí - RJ, onde foi-se observado a falta de procedimentos 

operacionais padrão nas operações realizadas nos equipamentos, onde foi 

percebido a má utilização desses equipamentos, pois tendo em vista o grande 

número de pessoas que tem acesso às operações no laboratório que sem uma 

padronização poderiam utilizar esses equipamentos de diferentes formas e até de 

formas inadequadas, e com isso expor os equipamentos à falhas de desempenho 

como o seu tempo de vida útil reduzido, por má condução ou ocasionar algum dano 

a vida da própria pessoa que se encontra operando o equipamento, de onde surgiu 

a importância da criação de um manual de utilização correta dos equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) específico para o laboratório de usinagem do Centro 

Universitário Geraldo Di Biase (UGB). 

 

Palavras-Chave: SDCA (Standard - Padronizar, Do - Executar, Check - Verificar e 

Action - Agir), Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), Padronização. 

 

INTRODUÇÃO 

Campos (2014a) define o Gerenciamento de Rotina do Trabalho do Dia a Dia como 

ações necessárias para o reconhecimento, por parte das pessoas, de suas 

responsabilidades e obrigações diárias na organização para obtenção de resultados. 

O Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia (GRD), traz os conceitos de qualidade e 

favorece a redução de anomalias e custos por ter uma metodologia de melhoria 

contínua focada nos processos e nas reais necessidades dos clientes (MARTINS et 

al, 2008). 

A padronização é considerada a mais fundamental das ferramentas gerenciais. Na 

qualidade total a padronização é a base para a rotina (gerenciamento da rotina do 

trabalho diário). No entanto, a experiência tem demonstrado que a situação 

brasileira no tocante padronização, não é adequada: falta literatura e faltam 



educação e treinamento das pessoas que ocupam os cargos de chefia. (CAMPOS, 

V. F, 2014b)   

Padronizar é criar um caminho estável para se realizar uma determinada tarefa na 

melhor maneira possível, considerando o modelo que nos habilita alcançar os 

objetivos propostos. 

Dar um suporte na rotina diária através de procedimentos padronizados e medir, 

fazendo com que as atividades sejam realizadas da forma mais eficaz, é o propósito 

da padronização. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é elaborar e aplicar a metodologia do SDCA (Standard - 

Padronizar, Do - Executar, Check - Verificar e Action - Agir), englobando a 

elaboração e descrição do negócio, identificação de indicadores, elaboração de 

padrões, divulgação e treinamento nos padrões, diagnóstico do cumprimento dos 

padrões, estruturação e acompanhamento de indicadores e tratamento de desvios, 

com intuito de criar procedimentos operacionais, facilitar a execução das tarefas 

realizadas nos equipamentos presentes no laboratório e melhorar a qualidade das 

aulas no mesmo. Desenvolver normas de segurança e uso de equipamentos de 

segurança (EPI’s) adequados à realização das tarefas dentro do laboratório de 

usinagem. 

 

METODOLOGIA 

Para a criação da ferramenta de melhoria (SDCA) e dos procedimentos serão 

utilizados os manuais fornecidos pela empresa Atlasmaq (Atlas Indústria e Comércio 

de Maquinas e Acessórios S.A), visitas técnicas em empresas e SENAI’s da região, 

profissionais da área, literatura técnica disponível na biblioteca da instituição de 

ensino superior UGB, além de pesquisar Normas Regulamentadoras (NR’s) e sites 

científicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 



O conteúdo será desenvolvido em uma planilha eletrônica no Microsoft Excel, onde 

serão traçados todos os passos e procedimentos operacionais que deverão ser 

seguidos. Por meio de um mapeamento do processo será entendido, de uma forma 

bem simples e esclarecedora, como cada parte do negócio funciona e por meio de 

um fluxograma com o objetivo de visualizar e conhecer todo o processo. 

Todas as conformidades em relação aos equipamentos de proteção individual serão 

pré-estabelecidas e controladas por meio do manual de utilização de equipamentos 

de proteção individual (EPI’s), que também está sendo desenvolvido neste trabalho. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi feito um levantamento com os professores que utilizam o laboratório e com o 

técnico responsável pelo mesmo, das melhorias que deveriam ser feitas. A parte do 

mapeamento e fluxograma do processo encontra-se concluída. Estamos 

desenvolvendo os procedimentos com o apoio do técnico responsável pelo 

laboratório. Foi feito um levantamento dos indicadores no laboratório com a falta de 

alguns, com o possível complemento destes. O manual de utilização também 

encontra-se em desenvolvimento, junto a conferência dos equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) necessários a situação específica. 
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