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Resumo 
Este artigo apresenta a percepção, em relação aos aspectos ergonômicos no ambiente de trabalho, dos funcionários de um banco 
público brasileiro por meio da análise de uma pesquisa realizada pela federação que representa esta categoria. Assim foram 
comparados dados da pesquisa referentes aos funcionários, da previdência brasileira e do IBGE, todos inter-relacionados com o 
objetivo deste trabalho. A saúde e a segurança, conforme a pesquisa pôde constatar, são fatores essenciais no que se refere ao 
desempenho e à produtividade do trabalhador. Um local de trabalho ergonomicamente adequado pode reduzir os casos de doenças 
ocupacionais e consequentemente o número de afastamento por questões de saúde, além de poder contribuir significativamente com 
um melhor rendimento dos profissionais. Os prejuízos por falta da aplicação da ergonomia podem ser diversos onde, no caso do 
empregado este pode sofrer de diversas moléstias derivadas da sua atividade profissional e para a empresa está diretamente ligada ao 
baixo desempenho dos funcionários e ao absenteísmo que impactam diretamente na capacidade produtiva da organização. Os 
resultados apontaram que, nesta organização, os níveis de adoecimentos são mais que o dobro quando comparados com a média 
nacional e que os problemas ergonômicos e o estresse são, possivelmente, as principais doenças que ocorrem neste ambiente. 
Portanto, é inegável que a ergonomia está diretamente relacionada aos casos de adoecimentos advindos do trabalho e, 
consequentemente, nos casos de afastamentos por motivo de saúde, impactando diretamente na queda de desempenho destes 
profissionais.   
Palavras-Chave:  ergonomia; doenças ocupacionais; desempenho; absenteísmo. 
 
Abstract 
This article presents the perception, in relation to ergonomic aspects in the work environment, of the employees of a brazilian public 
bank through the analysis of a research conducted by the federation that represents this category. Thus, data from the survey regarding 
employees, Brazilian social security and IBGE were compared, all interrelated with the purpose of this study. Health and safety, as the 
survey found, are essential factors in terms of worker performance and productivity. An ergonomically suitable workplace can reduce 
cases of occupational diseases and consequently the number of sick leave, and can significantly contribute to better professional 
performance. Damages due to the lack of ergonomics application can be diverse where, in the case of the employee, he may suffer 
from several diseases resulting from his professional activity and for the company is directly linked to the low performance of employees 
and absenteeism that directly impact the productive capacity of the company. organization. The results showed that, in this organization, 
the disease levels are more than double when compared to the national average and that ergonomic problems and stress are possibly 
the main diseases that occur in this environment. Therefore, it is undeniable that ergonomics is directly related to cases of illness arising 
from work and, consequently, in cases of sick leave, directly impacting the performance of these professionals. 
Keywords:  ergonomics; occupational diseases; performance; absenteeism. 
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Introdução 
É notório que, devido à globalização, as 

empresas têm a tendência de buscarem formas de 
se tornarem mais competitivas, podendo utilizar do 
avanço tecnológico para aumentar sua produtivi-
dade e a qualidade de seus produtos e serviços. 
Tal situação implicaria, consequentemente, no 
aumento do grau de exigência e responsabilidade 
de seus empregados. Segundo Conte (2003, 
p.12), o desenvolvimento econômico acarreta na 
vida das pessoas maior tempo de trabalho e o 
excesso de pressão para serem cada vez mais 
produtivas. 

Atualmente, em grande parte das diversas 
profissões existentes, o trabalho é realizado de 
forma que os profissionais permanecem com a 
mesma postura corporal durante longos períodos e 
nem sempre com o uso de um mobiliário adequa-
do para o tipo de atividade que exerce. 

No caso específico da categoria profissional 
estudada na presente pesquisa (bancários), a 
carga horária de trabalho varia de acordo com a 
função, ficando compreendida entre 6 a 8 horas 
diárias, com intervalo intrajornada de 15 minutos 
para empregados que não excedem 6 horas diá-
rias e intervalo de 01 a 02 horas para os que tra-
balham acima de 6 horas diárias (CCT/Bancários, 
2018-2020), sem contar possíveis excedentes 
como horas extras. Além disso, a profissão de-
manda utilização de computadores e impressoras, 
bem como atividades que requerem muitas horas 
na posição sentada, operando essas máquinas na 
maior parte do tempo. 

E foi neste contexto que se decidiu analisar 
dados referentes à ergonomia da atividade a partir 
de uma pesquisa realizada por uma federação que 
representa, em nível nacional, um banco público 
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brasileiro. A pesquisa buscou mapear a percepção 
do estado de saúde física e mental e os impactos 
da atividade no dia a dia destes bancários. Neste 
contexto, em que figuram empregado e emprega-
dor, é que se justifica este trabalho. 

 Em pleno século XXI, apesar da velocidade 
e da facilidade do acesso às informações, muitas 
organizações ainda desconhecem suas obriga-
ções previstas na legislação vigente no Brasil, no 
que se refere à ergonomia. Outra hipótese seria 
que estas organizações até possuem conhecimen-
to sobre a lei, porém são negligentes quanto ao 
seu cumprimento, não percebendo a real impor-
tância do investimento no ambiente de trabalho 
mais harmônico e livre de possíveis acidentes e 
afastamentos de empregados. 

Ao final desse artigo, pretende-se avaliar a 
percepção dos funcionários de uma instituição 
bancária sobre os aspectos da gestão da ergonô-
mica e identificar as principais causas de afasta-
mentos do trabalho destes profissionais. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

CONCEITO 
Uma das primeiras definições de 

ergonomia foi apresentada no ano de 1950 pela 
Ergonomics Research Society – ERS, da 
Inglaterra: 

Ergonomia é o estudo do relacionamento 
entre o homem e seu trabalho, 
equipamento, ambiente e, particularmente, 
a aplicação dos conhecimentos de 
anatomia, fisiologia e psicologia na solução 
dos problemas que surgem desse 
relacionamento. (IIDA E BUARQUE, 2016, 
p.4) 

Murrel (1969, apud Iida e Buarque, 2016, 
p.13), engenheiro inglês, conhecido como um dos 
fundadores da ergonomia na Europa, conceitua 
como “o estudo científico da relação entre o 
homem e seu ambiente de trabalho”. Nesse 
sentido, o termo ambiente não se refere apenas 
ao contorno ambiental, no qual o homem trabalha, 
mas também a suas ferramentas, seus métodos 
de trabalho e à organização deste, considerando-
se este homem, tanto como indivíduo quanto como 
participante de um grupo de trabalho...”. 

Dul e Weerdmeester (2004, p. 1) 
conceituam a ergonomia, de forma holística, como 
ciência orientada para o projeto de máquinas, 
equipamentos,  sistemas, processos e tarefas, 
com o propósito de proporcionar segurança, saúde 
e eficiência no trabalho. 

“A ergonomia (ergonomics), também 
chamada de fatores humanos (human factors), é o 
estudo da adaptação do trabalho ao ser humano” 
(IIDA; BUARQUE, 2016, p. 2). Esta ciência, na 
visão dos citados autores, tem sua atenção 
voltada, não apenas para trabalhos que se utilizam 

de maquinários e equipamentos, mas sim, de 
forma sistêmica observando todos os processos 
ao qual exista uma correlação direta ou indireta 
entre o homem e uma atividade produtiva. 

Moraes (2013, p. 2), entende a ergonomia 
como “a ciência, que estuda o comportamento e 
reações do homem em relação ao seu trabalho, à 
máquina que ele opera e ao ambiente da estação 
de trabalho”.  

De acordo com a Associação Internacional 
de Ergonomia – IEA, sigla em inglês – (2010), 
citada por Soares (2016, p. 16), a ergonomia é a 
ciência que estuda as interações do ser humano 
com todos os componentes do sistema de 
trabalho, objetivando melhorar tanto o bem-estar 
humano no ambiente de trabalho, quanto o 
desempenho do sistema. Esta definição, de 
acordo com Iida e Buarque (2016), também foi 
adotada pela Associação Brasileira de Ergonomia 
– ABERGO, no ano 2000.  

Com base nesses conceitos, infere-se que 
a ergonomia abrange um vasto campo do 
conhecimento das ciências para atingir os 
objetivos pretendidos. Dentre as quais encontram-
se: anatomia, fisiologia, psicologia, entre outras, 
que estudam o fator humano e o contexto do 
ambiente de trabalho. Para Orselli (2008, apud 
Soares, 2013, p. 17), o fato de abranger diversas 
ciências em conjunto tem sido fator de aumento na 
produtividade, bem como no alcance de melhorias 
no ambiente e das condições de trabalho. 

SURGIMENTO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 
ERGONOMIA 

Segundo Iida e Buarque (2016, p. 7), a 
ergonomia como ciência tem seu marco inicial em 
12 de julho de 1949 na Inglaterra, quando um 
grupo de cientistas e pesquisadores se reuniu pela 
primeira vez com o propósito de discutir e idealizar 
questões acerca da aplicação deste novo ramo 
científico. No dia 16 de fevereiro de 1950, data em 
que foi realizada a segunda reunião desse grupo 
de estudiosos, Murrell (1965, apud Iida e Buarque, 
2016, p. 7), foi adotado o termo ergonomics ou 
ergonomia traduzida para o português, palavra 
essa, derivada da junção de duas palavras gregas 
ergon (trabalho) e nomos (regras, leis), termo ao 
qual passou a integrar a fundação da Ergonomics 
Research Society (ERS) no ano de 1950. 

Em 1911, Taylor fez um estudo intitulado 
“Tempos e Movimentos”, onde observava os 
operadores de uma fábrica em seus postos de 
trabalho e buscou melhorar a qualidade das 
atividades realizadas em prol do aumento da 
produtividade, e melhor aproveitamento do tempo, 
através da Organização Racional do trabalho 
(ORT). Isto fez com o trabalho fosse padronizado 
de forma mecânica, causando movimentos 
repetitivos, como uma engrenagem e em ritmo de 
máquinas, ocasionando o adoecimento de muitos 
trabalhadores. Os estudos de Taylor, mesmo que 
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de forma não intencional, contribuíram para a 
análise da ergonomia. 

Apesar de ter ganho notoriedade apenas 
no início da década de 1950, a ergonomia já havia 
despertado a atenção e era alvo de discussões 
por parte de outros cientistas desde o século 
anterior. O cientista polonês Wojciech 
Jastrzebowski foi o precursor no estudo da 
ergonomia no ano de 1857, quando a definiu em 
artigo publicado à época intitulado de “Ensaios de 
ergonomia, ou ciência do trabalho, baseada nas 
leis objetivas da ciência sobre a natureza”, no 
auge do movimento industrial europeu, com o 
intuito de entender a ergonomia como uma lei 
natural de acordo com a perspectiva da época, 
como apontam Másculo e Vidal (2011, p. 9).  

Conforme apontam Iida e Buarque (2016), 
apesar do sucesso à época do Taylorismo, no 
mundo contemporâneo sofre forte resistência, 
como o descreve: 

Apesar do inegável sucesso, hoje o taylorismo 
sofre muitas resistências, devido 
principalmente à simplificação exagerada das 
tarefas e sua alta repetitividade, em ciclos 
curtos. Essas tarefas altamente repetitivas 
provocam fadiga localizada em certas partes do 
corpo. A monotonia do trabalho repetitivo reduz 
a vigilância e tende a provocar erros e 
acidentes. Tudo isso se reflete na baixa 
qualidade da produção, aumento de 
absenteísmo e rotatividade (também chamado 
de turnover, mede a taxa de 
demissões/admissões durante certo período). 
(IIDA e BUARQUE, 2016, p.637). 

Ainda de acordo com os autores retro 
mencionados, no período da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), os conhecimentos científicos 
e tecnológicos foram aplicados na construção de 
materiais bélicos com o propósito de adequá-los 
aos seus operadores, pois estes equipamentos 
exigiam inúmeras habilidades em condições 
desfavoráveis e de tensão por parte do operador, 
melhorando o desempenho e reduzindo a fadiga e 
os acidentes. 

Ao término da II Grande Guerra Mundial, 
como mostram Iida e Buarque (2016, p. 7), 
pesquisadores e cientistas que participaram do 
aprimoramento dos equipamentos bélicos 
seguiram com aquelas reuniões que marcaram o 
início da ergonomia e culminaram com a fundação 
da ERS (Ergonomics Research Society - 1950), 
porém, agora em tempo de paz aplicavam seus 
conhecimentos na vida civil, a fim de proporcionar 
melhores condições de trabalho e aumentar a 
produtividade dos trabalhadores.  

Como já exposto pelos autores 
anteriormente citados e agora embasado por 
Corrêa e Boletti (2015, p. 6), a ERS é oriunda do 
período pós-guerra (1949) e iniciada por meio de 
encontros de psicólogos e fisiologistas de grande 
relevância, tornando-se a primeira associação 
mundial de ergonomia. No ano de 1977 passou a 
se chamar Ergonomics Society – ES em virtude da 

sua aplicação profissional e prática, e já no ano de 
2009 intitulou-se, devido ao uso popular do termo 
ergonomia, como Institute of Ergonomics and 
Human Factors – IEHF.  

Iida e Buarque (2016, p. 7), apontam, como 
visto anteriormente, a ERS sendo a primeira asso-
ciação criada a respeito do tema ergonomia em 
1949 na Inglaterra, e subsequentemente outros 
países passaram a criar as suas próprias associa-
ções por perceberem a importância desta nova 
ciência. A segunda a ser criada foi a Human Fac-
tors Society – HFS no ano de 1957 nos Estados 
Unidos, a terceira associação foi adotada na Ale-
manha no ano de 1958 e então passou a ser di-
fundida por diversos países, principalmente os 
mais industrializados. No ano de 1961 é fundada a 
Associação Ergonômica Internacional – IEA, da 
sigla em inglês, agregando, nos dias atuais, mais 
de quarenta países associados, incluindo a Asso-
ciação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), enti-
dade brasileira que foi criada no ano de 1983. 
 
Evolução histórica da ergonomia 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: adaptado pelos autores a partir de Iida e Buarque 
(2016); Másculo e Vidal (2011). 

 

CLASSIFICAÇÃO DA ERGONOMIA 
Segundo a International Ergonomics 

Association – IEA (2013), a ergonomia está 
subdividida em três grandes ramos de atuação: 
física, cognitiva e organizacional, onde buscam, 
individualmente ou em conjunto, por meio de suas 
ferramentas, melhorar as condições de trabalho e 
segurança para o homem no ambiente de trabalho 
e também maior eficiência no desempenho das 
atividades. 
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FÍSICA 
Para Másculo e Vidal (2011, p. 114), a 

ergonomia física está relacionada à ótica dos 
aspectos físicos de uma situação de trabalho, ou 
seja, as características anatômicas, fisiológicas e 
biomecânicas do ser humano em relação ao 
espaço físico da atividade desempenhada. Nesse 
contexto se enquadram situações como: 
movimentos repetitivos, posturas de trabalho e 
arranjo do espaço físico de trabalho. 

COGNITIVA 
Ergonomia cognitiva estuda os processos 

mentais como a percepção, memória, raciocínio e 
respostas aos estímulos, no tocante a interações 
entre os trabalhadores, o ambiente de trabalho e 
outros componentes ligados a este. 

ORGANIZACIONAL  
Iida e Buarque (2016, p. 12), apontam a 

ergonomia organizacional como “a otimização dos 
sistemas sócio técnicos, abrangendo as estruturas 
organizacionais, políticas e processos de gestão”. 
Corrobora com o exposto a afirmação de Silva 
(2017, p.15), que defende que a ergonomia 
organizacional estuda as normas, a estrutura e 
verifica melhores soluções para se realizar o 
trabalho.  

MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE 
ERGONÔMICA 

A ergonomia é uma ciência que pode ser 
aplicada em diversas áreas de estudo e 
conhecimento, seja para realização de pesquisas 
ou para analisar problemas em busca de soluções. 
E para alcançar o objetivo pretendido, são 
utilizadas as ferramentas de análises ergonômicas 
que abrangem as áreas física, cognitiva e 
organizacional. 

As diversas ferramentas, possibilitam 
observar, diagnosticar e corrigir eventuais 
situações de ricos, a fim de atingir resultados que 
otimizem o bem-estar do ser humano e melhorar o 
desempenho e a qualidade das tarefas 
executadas.  

A escolha dos métodos e técnicas 
dependem do objetivo que o pesquisador deseja 
obter, do tempo e recursos que ele possui. No 
entanto, existe uma dificuldade maior, pois cada 
profissional e/ou pesquisador analisa de forma a 
tencionar para sua formação profissional. O que 
acaba gerando brechas ao deixar de analisar 
áreas que também poderiam ser importantes e 
complementares, segundo Iida e Buarque (2016, 
p.67) 

Por conseguinte, não possui um método 
totalmente perfeito, devido as limitações do 
pesquisador, pois dependerá de sua experiência e 
habilidade, bem como das restrições que este 
possui. 

Dentre os variados métodos e técnicas de 
análises ergonômicas existentes estão a Análise 
Ergonômica do Trabalho - AET, a Ergonomics 
Wokplace – EWA, a WOAS, RULA e entre outros.  

MÉTODO DE ANÁLISE ERGONÔMICA DO 
TRABALHO – AET 

Desenvolvidas por pesquisadores 
franceses, facilita a identificação de situações que 
prejudiquem o bom desempenho e saúde do 
trabalhador, de forma organizacional, ambiental e 
postural. 

Se desdobra em cinco etapas: análise de 
demanda, de tarefa, atividade, formulação do 
diagnóstico e recomendações ergonômicas. 
Sendo que as três primeiras etapas, fazem 
análises e permitem diagnósticos ergonômicos, 
para a partir de então, elaborar as recomendações 
necessárias. 

TÉCNICAS BASEADAS NO COMPORTAMENTO 
São oriundas da psicologia. Nesta técnica 

são observadas as manifestações do trabalhador 
a respeito da sua percepção a uma determinada 
situação. 

De acordo com Iida e Buaque (2016, p. 
67), existem 5 técnicas de análise ergonômica do 
trabalho: questionário, entrevistas, observação 
direta, observação informal e formal e observação 
contínua e por amostragem. A primeira, dentre 
algumas características, exige planejamento 
prévio, uso de linguagem escrita e as respostas 
podem ser abertas ou fechadas. 

Cada uma delas apresenta vantagens e 
desvantagens, e a escolha de qual técnica é me-
lhor para determinado problema, deverá ser avali-
ada pelo o profissional que fará a análise, depen-
dendo de alguns fatores. 

TÉCNICAS DE ERGONOMIA FÍSICA 
É baseada na estrutura do corpo humano, 

de como o organismo funciona fisiologicamente e 
metabolicamente e de forma biomecânica. 

O corpo humano quando faz qualquer 
atividade é exigida posturas diferentes para o 
melhor funcionamento dos membros, e como não 
é possível obter resultados mais precisos somente 
por meio de observação, faz-se necessária à 
escolha da melhor técnica para chegar ao objetivo 
pretendido. As variadas técnicas de análise podem 
ser qualitativas, semi-quantitativas ou 
quantitativas. 

Quando há ocorrências de dores e descon-
fortos, é sinal de que o trabalho não esteja ade-
quado ao trabalhador, devendo ser realizada a 
avaliação da situação, pois pode estar ocorrendo 
distúrbios osteomusculares relacionados ao traba-
lho (DORT). É possível fazer essa verificação por 
meio de variadas técnicas. O quadro a seguir mos-
tra as técnicas mais utilizadas para diagnósticos 
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ergonômicos, de acordo com Iida e Buarque 
(2016, p. 84): 

 

 
 
 

Principais técnicas utilizadas para diagnósticos er gonômicos 

Objetivo 
da 

avaliação  

Tipo de 
abordagem 

Técnica Variáveis avaliadas  Estratégia de observação Registro  

Esforço 
físico 

Qualitativa  
Questionário 
para 
identificação 

Escala de Borg Esforço geral Avalição por perguntas ao 
trabalhador 

Papéis e lápis 

Desconfor
to e/ou 

dor 

 Diagrama de 
áreas dolorosas 

Dor/desconforto 
geral 

Avaliação por perguntas ao 
trabalhador 

Papéis e lápis 

Risco de 
Dort 
Corpo 
inteiro 
 

Quantitativa 
para 
identificação 
– Checklist 

Checklist  
PLIBEL 

Postura, força, 
frequência de ações, 
Vibrações e 
temperatura 

Seleção com base na 
experiência do analista 

Papéis e lápis 

 Checklist 
Keyserling 

Postura, força, 
duração, frequência 
de ações e vibrações  

Avaliação por perguntas ao 
trabalhador 

Papéis e lápis 

 Checklist  
Rodgers 

Esforço, frequência 
de ações e duração 

Identificação da atividade 
mais difícil para o 
trabalhador 
Identificação da atividade 
mais longa pelo o analista 

Semiquantitat
iva para 
identificação - 
Checklist 

QEC – Quick 
Ergonomic 
Checklist 

Postura, força, 
duração, frequência 
de ações e 
movimento 

Pior atividade da tarefa Papéis e lápis 

Semiquantitat
iva para 
análise 

OWAS – Ovako 
working posture 
Analysing 
System 

Postura, força Amostragem de tempo Papéis e lápis/ 
vídeo 
computador 

REBA – Rapid 
Entire Body 
Assessment 

Postura, força Em geral, posturas 
prolongadas 

Papéis e lápis/ 
vídeo 
computador 

Riscos de 
Dort 
membros 
superiores 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitativa 
para 
identificação - 
Checklist 

Checklist 
Michigan 

Estresse físico, força 
E repetição 

Papéis e lápis/ vídeo 
computador 

Papéis e lápis 

Semiquantitat
iva para 
análise- 
Checklist 

OCRA – 
Occupational 
Repetitive Action 
Checklist 

Postura, força, 
duração, frequência 
de ações, vibrações 
e fatores adicionais 

Identificação de ações 
repetitivas 

Papéis e lápis 

Semiquantitat
iva para 
análise 

RULA – Rapid 
Upper Body 
Assessment 

Postura, força e 
trabalho estático 

 Papéis e lápis/ 
vídeo 
computador 

Índice OCRA – 
Occupational 
Repetitive Action 

 Identificação de ações 
repetitivas 

Papéis e lápis 

FONTE: adaptado pelos autores a partir de Iida e Buarque (2016).

DOENÇAS OCUPACIONAIS 
As doenças ocupacionais ou laborais, 

segundo Miranda (1998, apud Figueiredo e 
Mont’Alvão, 2008, p. 45), estão interligadas às 
condições apresentadas e vivenciadas no 
ambiente de trabalho no qual o sujeito está 
inserido, somadas ainda às questões pessoais do 
ser humano, as quais podem causar interferência 
no desempenho de suas atividades. 
 Monteiro (1998, apud Aires, 2017, p. 12), 

afirma que a partir da década de 1980, diversas 
doenças começaram a surgir e essas foram 
relacionadas aos riscos ergonômicos e posturais e  
 
ainda que a partir do ano 2000 tornou-se mais 
comum o aparecimento das doenças de cunho 
psicossocial, com incidência nos mais diversos 
tipos de transtornos mentais. 

O Ministério do Trabalho do Brasil (2017), 
respalda as afirmações dos autores acima ao dizer 
que “as doenças ocupacionais são aquelas 
produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo 
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exercício da atividade ou em função de condições 
especiais de trabalho”. O Ministério do Trabalho 
ainda apresenta as doenças ocupacionais mais 

frequentes no país e sugestões para prevenção, 
conforme apresentado na tabela a seguir: 
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TABELA 1 – PRINCIPAIS DOENÇAS OCUPACIONAIS NO BRASIL 

Doença Causas Prevenção 

Ler/Dort  Movimentos repetitivos. 
 
Posturas inadequadas. 
 
Pressão psicológica. 

– Adequação do mobiliário, redução da necessidade do 
número de repetições; pausas e exercícios preparatórios 
e compensatórios. 
– Definição de metas adequadas; boas relações 
interpessoais, clareza sobre o que é esperado de cada 
profissional. 
– Programas de incentivo à prática regular de atividades 
físicas e ingestão frequente de líquidos. 

Dorsalgias – Movimentos repetitivos e força com uso 
do tronco. 
– Levantamento e transportes de pesos. 
– Posturas inadequadas. 
– Obesidade e sedentarismo (fatores não 
necessariamente ocupacionais, porém 
muito significativos). 

– Adequação do mobiliário e equipamentos, 
fracionamento das cargas e do número de repetições 
(redução da velocidade de execução das tarefas). 
– Pausas e exercícios preparatórios e compensatórios. 
– Programas de incentivo à educação alimentar e à 
prática regular de atividades físicas. 

Transtornos 
mentais 

– Alta demanda, imprecisão quanto às 
expectativas– metas inalcançáveis– 
trabalho extremamente monótono– 
percepção de trabalho “sem importância”. 
– Violência no trabalho– situações 
momentâneas e súbitas de alto nível de 
estresse– testemunha constante de 
sofrimento humano de terceiros 
(profissionais de saúde, assistentes 
sociais). 
 

– Definição de metas adequadas; boas relações 
interpessoais; melhora da comunicação, reconhecimento 
do valor do trabalho realizado. 
– Programas de prevenção da violência nas atividades 
com risco elevado de assaltos/envolvimento ou 
repressão de atos violentos. 
– Programa de apoio e acompanhamento de 
profissionais vítimas de violência no trabalho ou 
submetidos a situações de estresse agudo de alta 
intensidade e de profissionais que lidam constantemente 
com o sofrimento humano de terceiros. 

Transtornos 
de 

articulações 

– Posturas inadequadas. 
– Movimentos repetitivos associados a 
cargas (membros inferiores). 
– Obesidade e sedentarismo (fatores não 
necessariamente ocupacionais, porém 
muito significativos). 

– Adequação do mobiliário, redução da necessidade de 
uso da força e do número de repetições; pausas e 
exercícios preparatórios e compensatórios. 
– Definição de metas adequadas; boas relações 
interpessoais, clareza sobre o que é esperado de cada 
um. 
– Programas de incentivo à prática regular de atividades 
físicas e ingestão frequente de líquidos. 

Varizes nos 
membros 
inferiores 

– Trabalho em pé ou sentado com pouca 
movimentação. 
– Obesidade e sedentarismo (fatores não 
necessariamente ocupacionais, porém 
muito significativos). 

– Análise ergonômica das tarefas para adequação do 
mobiliário e equipamentos, permitindo a alternância de 
posturas e mobilidade no posto de trabalho; exercícios 
preparatórios e compensatórios. 
– Programas de incentivo à educação alimentar e à 
prática regular de atividades físicas de intensidade 
moderada. 

Transtornos 
auditivos 

 

Exposição a ruídos. 
– Trabalho com produtos químicos, 
principalmente solventes (tinner, tolueno, 
xileno e similares). 

– Proteção coletiva com isolamento das fontes de ruído 
(medida mais importante). 
– Uso de protetor auditivo (medida complementar – não 
deve ser a única proteção). 
– Ventilação por exaustor e/ou isolamento dos processos 
com uso de solventes. 
– Uso de máscaras de proteção: protetores respiratórios 
específicas para produtos químicos (medida 
complementar: não deve ser a única proteção). 

FONTE: Adaptado pelos autores a partir de dados do Ministério do Trabalho do Brasil (2017). 

Legislação brasileira vigente sobre ergonomia  
Como todo assunto de grande relevância 

para o ser humano, de acordo com Iida e Buarque 
(2016, p. 791), os conhecimentos adquiridos em 
ergonomia tendem a tornar-se normas. E foi nesse 
sentido que, no ano de 1978, o Ministério do 
Trabalho e Emprego, órgão federal que fiscaliza o 
trabalho, instituiu as Normas Regulamentadoras 
(NR) por intermédio da Portaria n° 3.214, 
inicialmente contendo 28 NR, todas voltadas para 
a segurança e medicina do trabalho. 

 
Porém, como aponta Wachowicz (2013, p. 

21), a ergonomia somente ganhou um texto 
normativo dito seu, no ano de 1990, com a 
Portaria n° 3.751 do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social, onde foi criada a Norma 
Regulamentadora n° 17 – Ergonomia. 

As Normas Regulamentadoras são de 
cunho obrigatório e devem ser seguidas e 
aplicadas por todas as empresas brasileiras 
submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho, 
como apontam Iida e Buarque (2016, p. 792). 
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A NR 17 tem como objetivo estabelecer 
parâmetros visando a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, proporcionando o máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, onde 
estão inclusos aspectos relacionados ao 
levantamento, transporte e descarga de materiais, 
ao mobiliário, aos equipamentos e ás condições 
ambientais do espaço de trabalho e à própria 
organização do trabalho. 

Além das Normas Regulamentadoras, que 
são de caráter obrigatório, Iida e Buarque (2016, 
p. 791), ressaltam a importância das normas 
técnicas brasileiras que não possuem cunho 
compulsório, mas ajudam a estabelecer padrões 
mínimos para melhorar a saúde e o conforto no 
ambiente de trabalho, além de combater os riscos 
de acidentes e doenças laborais. A Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é a 
responsável pela elaboração das normas técnicas 
brasileiras, sendo esta uma instituição não 
governamental reconhecida pela International 
Organization Standardization – ISO (Organização 
Internacional para a Padronização). 

METODOLOGIA 
O presente artigo buscou avaliar uma pes-

quisa realizada por uma federação que representa 
os funcionários de um banco público brasileiro. 

Breve histórico da organização 
A Federação que representa os bancários 

da instituição objeto deste estudo é uma entidade 
sem fins lucrativos, criada em 29 de maio de 1971, 
para proporcionar maior integração e unidade ao 
movimento associativo dos empregados do banco.  
Representa seus associados perante uma funda-
ção, no próprio banco, nos órgãos públicos e em 
outras empresas, além de representar judicial e 
extrajudicialmente, protegendo os direitos indivi-
duais e coletivos dos associados. Também é res-
ponsável por promover e prestar apoio financeiro, 
atividades socioculturais, artísticas, esportivas 
dentre outras atividades para promoção do bem-
estar dos associados. 

Classificação da pesquisa 
A pesquisa classifica-se, de acordo com a 

taxonomia proposta por Diel e Tatim (2004), como 
qualitativa e quantitativa, descritiva, bibliográfica e 
documental, diagnóstica e, em relação às bases 
lógicas, como fenomenológica.   

Segundo o procedimento técnico para a 
coleta de dados, a pesquisa se caracteriza como 
bibliográfica e documental. A documental se dife-
rencia da bibliográfica pelo fato de utilizar fontes 
primárias ou documentos que ainda não recebe-
ram tratamento analítico, sendo realizada por in-
termédio de dados de instituições públicas e pri-

vadas, disponíveis na internet e em relatórios ofi-
ciais e à disposição do público sobre o tema. 

Na parte da pesquisa documental, foi 
realizada uma análise no questionário elaborado 
por uma federação mencionada anteriormente. A 
citada pesquisa, realizada em maio de 2018, foi 
constituída por 41 questões, divididas em seis 
temas: satisfação e cotidiano do trabalhador, 
saúde do trabalhador, estresse e depressão 
ocupacional, assédio moral, política de gestão de 
desempenho, assédios moral e sexual. 
Participaram da entrevista 2.000 funcionários, 
escolhidos em uma amostra aleatória dentro do 
universo de funcionários desta instituição (84.952 
pessoas). A entrevista foi realizada por meio do 
telefone pessoal de cada um dos entrevistados. O 
objetivo dessa pesquisa foi mapear a percepção 
sobre o atual estado de saúde física e mental do 
trabalhador ativo da instituição e os impactos da 
atividade no dia-a-dia destes profissionais. 

Discussão dos resultados  
Das 41 perguntas contidas na pesquisa 

utilizada como referência para o presente artigo, 
foram escolhidas, pelo o critério de grau de 
importância em relação aos objetivos e por 
questões de limitação de espaço, apenas 4, as 
quais possuem maior relevância e alinhamento 
com os objetivos deste trabalho. 

O primeiro gráfico escolhido para análise, 
informa o percentual de funcionários que tiverem 
algum problema de saúde relacionada à atividade 
exercida dentro da empresa. 

Quantitativo de funcionários com doenças 
relacionadas ao trabalho: 

 
FONTE: adaptado pelos autores, 2019. 

  
 
 De acordo com os dados da pesquisa, há 
um percentual elevado de casos de adoecimento 
ocupacional, onde praticamente um terço dos 
funcionários relataram que, nos últimos doze 
meses, sofreram de algum tipo de doença 
decorrente do trabalho. De acordo com esse 
resultado, pode-se inferir que provavelmente a 
organização esteja descumprindo parcial ou 
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totalmente a legislação referente à segurança e 
saúde do trabalhador, ou seja, não estão sendo 
observadas os conceitos da ergonomia neste 
ambiente de trabalho.  

A afirmação acima encontra embasamento 
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADc/2019), a qual demonstra que no 
Brasil há mais de 44 milhões de trabalhadores 
distribuídos entre organizações públicas e 
privadas. Ao estabelecer uma relação com Anuário 
Estatístico de Acidentes e Doenças do Trabalho 
(AEAT/2017), documento produzido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que   
traz números relacionados à quantidade de 
acidentes e doenças ocupacionais ocorridas no 
Brasil, verifica-se que a partir de 2015 o percentual 
de afastamento de trabalhadores vem diminuindo. 
Em 2015 houve uma redução no percentual para 
14,1%; em 2016 para 13,3% e em 2017 este 
indicador atingiu o percentual12,4%. 
 Desta forma, observa-se que o gráfico e 
os dados em questão, expõem que nesta 
organização a ocorrência de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, está muito acima da 
média nacional, indicando que este ambiente 
requer uma atenção especial não apenas pela 
questão de preservar a saúde do trabalhador, mas 
também, pelas consequências secundárias como 
queda no desempenho e na produtividade. 
 De acordo com Figueiredo e Mont’Alvão 
(2008, p. 57), diversos fatores organizacionais 
podem influenciar no acometimento dessas 
doenças e acidentes ocupacionais, tais como 
como a organização do trabalho e do ambiente, a 
execução de atividades repetitivas por longos 
períodos e cobrança excessiva para o 
cumprimento de metas estão diretamente ligadas 
às consequências na saúde dos funcionários e no 
seu desempenho profissional. 

A pesquisa em questão fez, também, um 
levantamento somente com os funcionários que 
foram acometidos por acidentes e/ou doenças 
laborais nos últimos doze meses, sobre as 
principais doenças ocorridas, conforme o gráfico a 
seguir: 
 
Índice de licenças decorrentes de doenças 
relacionadas ao trabalho 

 

 
FONTE: adaptado pelos autores, 2019. 
 
Segundo o Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT), de 2012 a 2017, em dados coletados pelo 
Ministério Público do Trabalho (MPT), houve cerca 
de 4 milhões de acidentes e doenças do trabalho. 
Esses dados indicam um quantitativo bastante 
expressivo de trabalhadores afastados, 
corroborando com as informações levantadas do 
gráfico acima. 

Tal situação, além de gerar impacto na 
economia do país, pois esses trabalhadores ficam 
um período sem poder trabalhar, gera também 
impactos negativos para as organizações e para 
os próprios trabalhadores.   

Cooper (2007, p. 3) ressalta que o 
excesso de trabalho e metas para cumprir, 
despertam no empregado um sentimento de 
ameaça e pressão para que sejam alcançadas, 
isso baseado nos seguintes fatores: insegurança 
no emprego, dificuldade no relacionamento 
interpessoal, assédio moral, baixa motivação, 
cobrança excessiva e ambiente organizacional 
inadequado, fatores esses considerados 
estressores do ambiente de trabalho. Aliado a 
essas questões ainda há o medo, por parte dos 
trabalhadores, de assumir tais problemas e 
principalmente em tratá-los, dando origem ao 
estresse ocupacional e à depressão, entre outras 
doenças mentais.  

Doenças mentais, conforme demonstrado 
no gráfico abaixo, estão entre as duas maiores 
ocorrências de doenças ocupacionais nessa 
instituição. Paiva e Couto (2007, p. 1199) 
destacam que essas doenças podem resultar em 
diversos pontos negativos, tais como: afastamento 
do trabalho, intervenção hospitalar, queda de 
desempenho profissional, intensificação do 
absenteísmo e ainda sobrecarregar os demais 
funcionários. 

Cabe salientar que as doenças 
ocupacionais de cunho mental são decorrentes, 
geralmente, da precarização do ambiente de 
trabalho, onde as pessoas vivenciam uma 
experiência de insegurança, alta competitividade e 
tensão permanente e este conjunto de fatores 
pode contribuir significativamente para o 
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surgimento de problemas relacionados à saúde 
mental, como síndrome de burnout, consumo 
excessivo de álcool e drogas, depressão, suicídio, 
entre outros. 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 3. Problemas de saúde indicados pelos profi ssionais: 
 

 
FONTE: FENAE (2018) 

 
De acordo com Iida e Buarque (2016, p. 

545), a segurança e saúde no trabalho são de 
suma importância para a sociedade como um 
todo, pois sem elas pode haver sofrimento tanto 
para o trabalhador quanto para sua família, além 
de despesas adicionais às organizações e aos 
sistemas de saúde e previdenciários estatais. 
 Ao analisar os dados obtidos no gráfico 
acima, fica evidente que a saúde e a segurança do 
trabalhador não são uma das prioridades por parte 
desta organização, tendo em vista que mais de 
33% dos funcionários foram acometidos por 
acidentes ou doenças ocupacionais, sendo estas 
divididas em uma extensa lista de problemas de 
saúde, onde se destacam o estresse e as doenças 
decorrentes da não aplicação da ergonomia no 
ambiente de trabalho. Tais doenças estão 
relacionadas diretamente às interações 
inadequadas entre o indivíduo, a tarefa e o 
ambiente laboral. 
 Segundo Magalhães (1998, apud 
Figueiredo e Mont’Alvão, 2008, p. 49), as doenças 
ocupacionais estão intrinsicamente ligadas às 
condições de trabalho oferecidas pelas 
organizações, levando em conta, inclusive, as 
situações pessoais de cada trabalhador que 
podem interferir na execução das suas atividades. 
 Deste modo, a atenção dada à saúde 
física e mental dos trabalhadores em seu ambiente 
de trabalho, estão ligadas ao que as empresas 
fazem para proporcionar um ambiente seguro, 
saudável e consequentemente reduzir a incidência 

desse tipo de doença. 
 A alta incidência de LER/DORT e do 
estresse, remete a diversos aspectos relacionados 
a ergonomia. De acordo com o Ministério da 
Saúde (2012), a ocorrência em demasia de 
LER/DORT e do estresse laboral podem ser 
explicadas pelas transformações do trabalho e das 
empresas cuja organização tem se caracterizado 
pelo estabelecimento de metas e aumento de 
produtividade, principalmente pela exigência de 
aprimorar a qualidade dos bens e serviços e o 
aumento da competitividade de mercado, não 
levando em conta os limites físicos e 
psicossociais. 

Conforme dados da Previdência Social, no 
Brasil, em 2017, as doenças que mais ocorreram 
entre os trabalhadores em geral, foram a dorsalgia 
e transtornos mentais e comportamentais, 
corroborando com o gráfico em questão.  Dados 
do INSS obtidos pelo Sindicato dos Bancários de 
São Paulo em 2018, revelaram que houve um 
aumento preocupante de trabalhadores afastados 
por transtornos mentais, com um crescimento de 
61,5%, entre 2009 a 2017. 
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Índice de frequência na sensação de 
sobrecarga no trabalho. 

 

 
              FONTE: adaptado pelos autores, 2019. 

 

Os números apresentados referentes à 
sobrecarga no trabalho podem estar diretamente 
relacionados aos dados apresentados nos gráficos 
anteriores. O afastamento de funcionários por 
questões de doenças ocupacionais, 
consequentemente acarretará na sobrecarga dos 
demais trabalhadores, haverá acúmulo de 
funções, gerando um ciclo de excessos de 
trabalho e, possivelmente, o surgimento de outros 
afastamentos ocasionados por doenças 
ocupacionais.  

IIda e Buarque (2016, p. 614) afirmam que 
quando um indivíduo se sente sobrecarregado, 
consequentemente estará estressado. E o estado 
de estresse prolongado passa a influir no 
desempenho do trabalho, reduzindo a 
produtividade e a qualidade, podendo também 
aumentar os riscos de acidentes, absenteísmos e 
a rotatividade dos trabalhadores.  
Além disso, os altos níveis de estresse geram 
transformações neuroendócrinas, inibindo as 
defesas naturais do organismo do trabalhador, que 
ficará suscetível ao aparecimento de várias 
doenças, tais como problemas/dores 
osteomusculares (maiores ocorrências na parte 
superior do corpo), problemas gastrointestinais, 
doenças cardiovasculares, outrossim o surgimento 
de distúrbios emocionais, como sintomas de 
ansiedade e depressivos. 

Hendrick (2003, p. 3) denuncia que as 
organizações são relutantes em adotar 
intervenções ergonômicas, principalmente pela 
dificuldade de mensurar o retorno financeiro. 
Quando a ergonomia é incluída no planejamento 
de suas instalações, muitas vezes a atenção se 
volta apenas para a possibilidade de melhoria no 

desempenho dos empregados e consequente 
aumento nos lucros.  Considerando o descaso das 
empresas em relação à ergonomia, cabe ressaltar 
que seu objetivo principal é preservar a saúde e a 
segurança do trabalhador, em consequência a 
melhora no desempenho dos empregados na 
realização de suas atividades. Por meio da análise 
ergonômica no ambiente laboral e do feedback 
dos indivíduos é possível fazer o levantamento 
das condições ergonômicas para que se possa 
repará-las. A queda de desempenho e o 
absenteísmo, que são consequências possíveis 
das doenças ocupacionais, podem causar 
diversos transtornos ao trabalhador, à empresa e 
também para a sociedade, a qual indiretamente 
vai arcar com os custos decorrentes do 
afastamento remunerado do trabalhador adoecido, 
custeados pelo sistema previdenciário estatal. 

 
Considerações finais  

O presente artigo teve como objetivo 
avaliar, por intermédio de uma pesquisa realizada 
por uma federação representativa de funcionários 
de um banco estatal, os aspectos da gestão da 
ergonomia e identificar as principais causas de 
afastamentos do trabalho destes profissionais. 

Para atingir o objetivo pretendido, foram 
selecionadas 4 questões da citada pesquisa pelo 
critério do grau de importância e relevância em 
relação ao que se pretendia investigar. Por meio 
de uma análise qualitativa, foi possível concluir 
que a empresa, provavelmente, não esteja 
adequada em relação à correta gestão da 
ergonomia do trabalho e que esta negligência seja 
responsável pelos altos índices de afastamento e 
de doenças ocupacionais, conforme os dados 
disponíveis analisados.   

Infelizmente, no Brasil há um índice 
elevado de trabalhadores que foram acometidos 
por doenças relacionadas ao trabalho, seja pelo 
ambiente físico mal planejado ou pelos aspectos 
mais ligados às questões psicológicas e subjetivas 
dos relacionamentos organizacionais. O tema 
abordado é bastante relevante e coerente com a 
situação atual em que o país se encontra, com o 
sistema previdenciário em déficit, gastos elevados 
com aposentadorias por invalidez, além de 
benefícios para auxílio-acidente e doença. 

E é nesse cenário que as empresas têm 
atuado de forma negligente com os trabalhadores, 
impactando indiretamente e de forma negativa na 
economia do país, na vida da sociedade como um 
todo e mais ainda em sua própria eficiência e 
qualidade. 

É essencial que a alta cúpula das 
organizações perceba a importância do 
investimento em um ambiente ergonomicamente 
saudável. Para tanto, o administrador de empresas 
tem um papel crucial para implantação da 
ergonomia, pois a função essencial deste 
profissional é planejar, organizar, controlar e dirigir 
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as organizações de forma que alcancem seus 
objetivos. Tais objetivos só são possíveis de serem 
alcançados se a força motriz, ou seja, os 
profissionais, estiverem motivados, satisfeitos e 
saudáveis. 

O gestor deve analisar e avaliar as tarefas, 
o mobiliário e o ambiente como um todo, de forma 
que torne o local de trabalho compatível com as 
necessidades, habilidades e limitações de cada 
trabalhador, elaborando propostas de projetos de 
melhoria para solucionar os problemas existentes. 
É fundamental considerar a ergonomia física, 
cognitiva e organizacional para que, dessa forma, 
seja possível buscar a resolução do problema de 
forma sistêmica e não isoladamente, para que o 
ambiente laboral seja saudável e produtivo. 

Partindo da premissa que algumas 
organizações não se dispõem a realizar 
investimentos significativos em ergonomia, por 
pressuporem que o elevado custo não trará 
nenhum retorno do ponto de vista econômico, é 
necessário que a gestão conscientize o nível 
estratégico sobre isto, demonstrando o porquê de 
se implantar a gestão da ergonomia, pois é por 
meio deste que se conseguirá implantar reais 
mudanças.  

Másculo e Vidal (2011, p. 26), dizem que: 
 

A principal forma de se entender a ergonomia é 
por meio de sua ausência, que se traduz por 
perdas de produção em quantidade, em 
qualidade e ainda produz muitas 
consequências ruins sobre os operadores, 
usuários e sobre o ambiente, como doenças, 
erros e acidentes.  

Isto remete à importância da ergonomia no 
ambiente de trabalho, não apenas pelo seu 
objetivo principal que é assegurar a saúde e a 
segurança do empregado, mas também a 
contribuição no âmbito organizacional, evitando a 
queda do desempenho dos funcionários, o 
aumento de produtividade, redução do 
absenteísmo, melhorias na qualidade de vida no 
trabalho, dentre outros. 

Se não houver adequação ergonômica do 
ambiente laboral – que é o cenário ideal - partindo 
do bom senso dos gestores, recomenda-se que 
pelo menos a legislação vigente que trata do 
assunto seja cumprida. Na Constituição Federal, 
especificamente em seu Art. 7°, existem 34 incisos 
que versam direta e indiretamente sobre a saúde e 
segurança do trabalhador. O Capítulo 5 da Lei n° 
5452/1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), trata exclusivamente sobre a mesma 
temática; e por fim, ainda existem 33 Normas 
Regulamentadoras (NR), de responsabilidade da 
Secretária de Trabalho do Ministério da Economia. 
Na Norma n° 17, por exemplo, há referência sobre 
a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas do trabalhador, 
sobre as condições de trabalho e também sobre 

sua avaliação ergonômica. 
A correta observação da norma citada, 

representará grande avanço tanto para os 
trabalhadores como para a própria organização, 
proporcionando máximo conforto, segurança e 
desempenho eficiente, conforme tratado em seu 
primeiro item.  

Além da obrigação legal relacionada à 
ergonomia, os gestores devem se apegar aos 
casos de sucesso existentes onde foi possível 
promover a melhoria no quesito saúde e 
segurança dos empregados e ao mesmo tempo 
obter ganhos no desempenho profissional e 
financeiro da organização. Um bom exemplo disso 
é o case da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, situada 
no estado do Pará, onde a realização da 
manutenção do sistema de frenagem da usina era 
um processo desgastante e desconfortável e que 
foi realizado, por mais de 20 anos, gerando 
desmotivação aos operadores devido ao grande 
esforço físico, dificuldade de acesso e limitação de 
movimentos no local da manutenção. Esta 
organização já contava com um avanço na área 
ergonômica, pois mantinha um comitê de 
ergonomia e gestão. Mas apenas em 2008, depois 
de inúmeros relatos sobre as dificuldades e os 
riscos da tarefa, foi designada uma equipe para 
que se encontrassem soluções para minimizar os 
riscos e o desconforto causado. Naquele mesmo 
ano foi implantado um dispositivo ergonômico para 
a manutenção do sistema de freio dos geradores, 
o qual diminuiu de 26 para 10 dias o tempo médio 
de manutenção preventiva. Sob a ótica 
econômica, a empresa aumentou sua receita, uma 
vez que durante o procedimento de manutenção o 
gerador não produz energia e assim não há ganho 
financeiro e nesse caso o período foi reduzido em 
16 dias devido o processo de manutenção ter sido 
otimizado ergonomicamente e facilitado a sua 
realização pelos profissionais. No entanto, o 
principal ganho foi a preservação da segurança e 
saúde do trabalhador que, por meio destas 
mudanças, reduziu os casos de doenças e 
acidentes de trabalho e ainda proporcionou 
condições para o aprimoramento do desempenho 
das atividades, fato evidenciado com a redução do 
tempo de manutenção. Cabe ressaltar que o 
investimento realizado na implantação deste 
projeto ergonômico foi de R$ 1,25 milhão, valor 
considerado baixo quando comparado com os 
valores que a empresa deixava de ganhar com o 
modelo antigo. Antes da implantação deste 
procedimento, a atividade de manutenção do 
sistema de frenagem durava, em média, 26 dias. 
Nesse período, a organização deixava de 
arrecadar cerca de R$ 1,7 milhão. Já com o 
modelo ergonômico, foram obtidos resultados 
expressivos imediatamente, pois houve redução 
no tempo deste processo para apenas 10 dias e, 
consequentemente, o custo de manutenção foi 
reduzido para R$ 687 mil por período, uma 
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economia de aproximadamente 40% em relação 
ao método não ergonômico anteriormente 
utilizado. Assim o valor investido foi recuperado 
em apenas dois meses após a implantação do 
modelo ergonômico de manutenção, ficando 
evidente que a ergonomia traz benefícios não 
somente aos trabalhadores, mas também pode 
gerar melhor desempenho e rentabilidade 
financeira. 

Esse caso demonstra a necessidade de 
mudanças por parte das organizações e que o 
correto planejamento e a busca pela adequada 
realização das tarefas podem trazer benefícios 
para todos. O investimento realizado para a 
melhoria das condições de trabalho pode ser 
pequeno quando comparado com os benefícios. 

Em virtude dos fatos mencionados, 
percebe-se que há um descuido das empresas em 
relação à ergonomia, e muitas vezes isso ocorre 
ou por terem que despender custos elevados ou 
pela a dificuldade de mensurar os benefícios ou 
retorno do investimento. Na maioria dos casos, é 
perceptível a longo prazo. Já no curto prazo, 
somente por meio da conscientização dos 
empregados é possível verificar um aumento da 
produtividade de 10%, conforme citado por Iida e 
Buarque (2016, p.23). 

O Poder Público, nas três esferas, também 
tem o seu papel. Dados do TRT (2018) revelam 
que entre 2012 e 2018, 15 mil trabalhadores não 
voltaram para suas casas, vítimas fatais de 
acidentes de trabalhos. A partir disto, pode-se 
dizer que a fiscalização, que deveria ser 
executada de forma mais assertiva pelo Poder 
Público, não está sendo eficaz. Acredita-se que 
por intermédio de fiscalizações periódicas, multas 
severas para empresas que descumprirem as 
normas regulamentadoras vigentes no país, além 
da criação de políticas de incentivos fiscais para 
aquelas que investem na gestão da ergonomia e 
que cumprem as normas regulamentadoras, 
podem reverter esta situação. Por fim, a 

informação por meio de campanhas 
socioeducativas também seria de grande valia 
para a reversão destas estatísticas desfavoráveis 
para o setor produtivo do Brasil.    

Todo ser humano precisa de trabalhar, 
seja para seu próprio sustento ou de sua família, e 
também porque o trabalho traz um sentimento de 
utilidade à pessoa. Conforme dito por um autor 
desconhecido, “o trabalho dignifica o ser humano”. 
Para tanto, este deve ser assegurado pelo 
princípio supremo que rege todo o ordenamento 
jurídico de nosso país, qual seja “a dignidade da 
pessoa humana”. Infelizmente esse princípio não 
tem sido observado no que concerne à dignidade 
do trabalhador em seu ambiente laboral. E só 
haverá dignidade se o trabalho não o privar da sua 
vida.  
 

Agradecimentos: 

Primeiramente a Deus por ter nos 
proporcionado saúde, força e sabedoria. 

Às famílias, pelo incentivo, amor e 
parceria. 

Ao corpo docente, direção е administração 
do Centro Universitário ICESP qυе oportunizaram 
а janela qυе agora nos permite vislumbrar υm 
horizonte superior mais próximo. 

Ao nosso orientador Ângelo José Penna 
Machado, que é um grande mestre e admirável ser 
humano. Obrigado pelos conhecimentos 
adquiridos, paciência, empenho e incentivo. 

A todos os professores que nos 
proporcionaram conhecimento e crescimento nas 
diversas áreas da Ciência da Administração. А 
palavra mestre nunca fará justiça аоs professores 
dedicados, аоs quais prestamos nossos eternos 
agradecimentos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SIMP.TCC/Sem.IC. 2019(18);63-77         CENTRO UNIVERSITÁRIO ICESP / ISSN: 2595-4210      

76 

REFERÊNCIAS 

AIRES, André Amadeu dos Santos. Doenças relacionadas ao trabalho e suas consequênci as na 
atenção à saúde . Belo Horizonte: UFMG, 2017. 

BRASIL. Associação Nacional de Medicina do Trabalho – ANA MAT. Ministério do Trabalho: Como 
prevenir as doenças ocupacionais, 2017. Disponível em: 
<https://www.anamt.org.br/portal/2017/08/08/ministerio-do-trabalho-como-prevenir-as-doencas-
ocupacionais/> Acessado em maio de 2019. 
 
___________________. Federação Nacional das Associações do Pessoal da C aixa Econômica 
Federal  – FENAE. Pesquisa de saúde do trabalhador da caixa, 2018. Disponível em: 
<https://www.fenae.org.br/portal/data/files/B2/80/04/6C/C011661053622066403A91A8/Apresentacao%20%2
0Saude%20do%20Trabalhador%20da%20Caixa_FENAE_SETEMBRO2018.pdf.> Acessado em 23 de ago. 
2019. 
 
____________________. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa Nacional de 
Saúde , 2013. Rio de Janeiro, 2014. 181 p. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default.shtm>. Acessado em maio 2019. 
 
____________________. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua,  2019. 17 p. Disponível em: 
<http://fazenda.gov.br/centraisdeconteudos/publicacoes/conjunturaeconomica/empregoerenda/2019/ie-
pnadc-maio-2019.pdf>. Acessado em out. 2019. 
 
____________________. Secretaria de Previdência – SPREV. Anuário Estatístico de Acidentes de 
Trabalho , AEAT/2017. Brasília: v. 1, 2017. Disponível em: <http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/09/AEAT-
2017.pdf>. Acessado em: set. 2019. 
 
____________________. Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social nº 3.751, de 23 de 
novembro de 1990. Diário Oficial da República Federativa do Brasil , Poder Executivo, Brasília, DF, 26 
nov 1990. Disponível em: <http://acesso.mte.gov.br/legislacao/1990.htm>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
 
____________________. Tribunal Regional do Trabalho. Perdas com acidentes de trabalho custam mais 
de bi da Previdência , 2018. Disponível: <https://www.trt20.jus.br/10-noticias/9370-perdas-com-acidentes-
de-trabalho-custam-mais-de-r-26-bi-da-previdencia. > Acesso em: 7 nov 2019. 
 
COOPER, Cary Lynn. - A natureza mutante do trabalho: o novo contrato psicológico e os estressores 
associados. In: ROSSI, A. M.; PERREWÉ, P. L.; Sauter, S. L. (Orgs.). Qualidade de vida no trabalho:  
perspectivas atuais da saúde ocupacional. São Paulo: Atlas, 2003. (p. 3-8). 
 
CONTE, Antônio Lázaro. Qualidade de vida no trabalho . Revista FAE Business, n. 7, nov. 2003. 
 
CORRÊA, Vanderlei Moraes; BOLETTI, Rosane Rosner. ERGONOMIA: Fundamentos e Aplicações. Porto 
Alegre: Bookman, 2015. 
 
DIEHL, Astor Antonio.; TATIM, Denise Carvalho.  Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e 
técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
 
Dispositivo ergonômico para manutenção dos atuadores dos sistemas de frenagem dos geradores na UHE 
Tucuruí. Revista Proteção . Novo Hamburgo, Ed. nº 2, 2014. Disponível: 
<http://www.protecao.com.br/materias/premio_p_r_o_t_e_c_a_o_brasil/melhor_case_em_ergonomia_no_pr
emio_p_r_o_t_e_c_a_o_brasil_2013/A5jiAQ.> Acesso: 14 de nov 2019. 
 
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia Prática . Tradução de Itiro Iida. 2. ed. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2004. 
 
FIGUEIREDO, Fabiana; MONT’ALVÃO, Claudia. Ginástica Laboral e Ergonomia . 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2008. 
 
HENDRICK, Hal W. Boa Ergonomia é Boa Economia : Palestra do presidente da HFES – Human Factors 



 
 

SIMP.TCC/Sem.IC. 2019(18);63-77         CENTRO UNIVERSITÁRIO ICESP / ISSN: 2595-4210      

77 

and Ergonomics Society. Tradução de Stephania Padovani. ABERGO, jan. 2003. 
 
IIDA, Itiro; BUARQUE, Lia. ERGONOMIA: Projeto e Produção. 3. ed. – São Paulo: Blucher, 2016. 
 
MÁSCULO, Francisco Soares.; VIDAL, Mário César et al. ERGONOMIA: Trabalho adequado e eficiente. Rio 
de Janeiro: Elsevier / ABEPRO, 2011. 
 
MORAES, Anamaria de. Ergonomia, Ergodesign e Usabilidade : Algumas histórias, precursores: 
Divergêngias e Convergências. Rio de Janeiro: Ergodesign e HCI, 2013. 
 
PAIVA, Kely César Martins de; COUTO, João Henrique Soares do.  Qualidade de vida e estresse 
gerencial pós choque de gestão : o caso da COPASA-MG. Anais do Encontro Gestão de Pessoas e 
Relações de Trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Natal, RN, 
Brasil, vol. 1, 2007. 
 
SILVA, Fabiana Raulino da. ERGONOMIA. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S. A., 2017. 
 
SOARES, Mirele Merenda. Adequação ergonômica e redução do índice de absente ísmo e 
afastamento : Análise para o aumento da capacidade produtiva. Marília: UNIVEM, 2013. 
 
VIDAL, Mário César. INTRODUÇÃO À ERGONOMIA : Apostila de curso de especialização em Ergonomia 
Contemporânea. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 
 
WACHOWICZ, Marta Cristina. ERGONOMIA: Caderno de Educação Superior à Distância. Curitiba: e-Tec 
Brasil, 2013.

 
 

 


