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RESUMO: Este trabalho apresenta a ergonomia no intuito de preservar a saúde física e 

emocional dos trabalhadores, assim como sua satisfação em seu ambiente de trabalho. 

CONTINUA [...] 

Palavras-chave: Ergonomia, satisfação, trabalho, trabalhador, qualidade de vida. 

 

ABSTRAT: Este trabalho apresenta a ergonomia no intuito de preservar a saúde física e 

emocional dos trabalhadores, assim como sua satisfação em seu ambiente de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

A ergonomia é a disciplina científica que trata das interações entre um sistema e o ser 

humano visando, além da maior eficiência deste em seu trabalho, seu bem estar no mesmo. Os 

ergonomistas vêm contribuir para a melhor compatibilização do trabalho às necessidades, 

habilidades e limitações das pessoas. 

O presente trabalho levará em conta aspectos ergonômicos que, aplicados à rotina do 

trabalhador em seu trabalho, mostrará sua contribuição em forma de resultados econômicos, 

pessoais, enfim, uma questão de sobrevivência da empresa. Esta estará respaldada numa 

ferramenta que minimizará ou até mesmo eliminará problemas futuros com os trabalhadores, 

podendo a empresa contar com sua mão de obra efetiva para o aumento de sua produtividade.  

O presente trabalho se faz necessário para que se torne clara a mudança de mentalidade de 

alguns empresários que ainda não perceberam que o seu colaborador e o ambiente de trabalho 

são fatores necessários para se obter um clima organizacional favorável a qualquer tipo de 

produção (ALMEIDA, 2010). 

*As citações no corpo do texto deve conter o nome do autor (se autor único) ou seguido pelo 

nome do segundo autor (se forem dois autores) ou de et alli (em itálico e abreviado - et al. – se 

forem mais de três autores ), entre parênteses, em caixa alta; seguido por vírgula ou o caractere 

& (para dois autores), e do ano da publicação em questão. 



 

 

Quando se fala em trabalho, estamos pensando em atividades que ocupam 1/3 do dia de 

uma pessoa. Portanto, há que se pensar nas condições que tal trabalho se dá. Deve-se preocupar 

com todo um conjunto de sensações físicas e emocionais envolvidas em cada atividade. Tais 

sensações, quando constantes negativamente, podem desencadear doenças graves que podem 

comprometer a integridade da saúde do trabalhador (SANTOS et al., 1997). 

CONTINUA [...] 

*Os objetivos devem vir, de forma clara, separados em geral e específicos (se necessário), no 

fim da introdução. 

METODOLOGIAS APLICADAS 

A pesquisa aplicada foi realizada na empresa de laticínios Vigor Alimentos LTDA, 

unidade Lima Duarte. A Vigor alimentos, divisão de lácteos do grupo JBS Friboi, controla 

marcas de renome como Poços de Caldas, Danúbio, Leco, Vigor e Faixa Azul. A empresa 

comprou a totalidade das cotas da Laticínios MB, tradicional empresa mineira fundada em 1972, 

situada na cidade de Lima Duarte, dona da marca JONG, referência na produção de queijos 

especiais que emprega cerca de 130 funcionários diretos. Com esta aquisição no ano de 2012, a 

Vigor visa reforçar sua presença principalmente no Nordeste, onde a marca Mineira é muito 

forte. A MB processa entre 60 e 90 mil litros de leite/dia.  

Nesta pesquisa foram feitas observações no espaço da produção, entrevistas com os 

supervisores da produção e aplicados questionários presenciais com os colaboradores da 

produção (chão de fábrica).  

CONTINUA [...] 

 

DISCUSSÕES 

O PAPEL DA ERGONOMIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

Uma nova mentalidade industrial chama atenção para a diferenciação no mercado quando 

se investe em capacitação de pessoas, e lhes oferece uma condição de trabalho melhor adequada 

para que se produza mais e que se tenha como retorno um aumento da lucratividade. Com a 

adequação do trabalho ao trabalhador, os custos tendem a diminuir implicando em melhores 

resultados financeiros para a empresa, em melhor reputação desta no mercado e em satisfação de 

seu colaborador. 

Para Prates (2007, p.81) 

*Citações textuais afastadas da margem em 04 centímetros, Times New Roman 12 em itálico. 

 

(...) dois dos grandes desafios vivenciados pelas empresas na atualidade 

são: à necessidade de manter uma força de trabalho saudável, motivada 

e preparada para a extrema competição atualmente existente e capacitar 

a empresa a responder à demanda de seus funcionários em relação a 

uma melhor qualidade de vida. O grande capital da empresa é 

representado por pessoas capazes, aptas, sadias, equilibradas, criativas, 

íntegras e motivadas.  

 

Já para Marassia (2000), o Brasil tem uma realidade gerencial que não compreende por 

completo a qualidade de vida no trabalho. Há um desconhecimento nas ações por parte dos 

gestores que ignoram a qualidade de vida no trabalho nas políticas e processos das empresas ou 

reparação de aspectos humanos e ambientais que neutralizam riscos na condição do trabalho. 

 

OS AMBIENTES DA ORGANIZAÇÃO E O CLIMA ORGANIZACIONAL 

 O olhar ergonômico numa organização está voltado para antecipar as soluções para 

problemas que, hoje em dia, devem ser solucionados já na concepção de um projeto.  
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RESULTADOS 

O questionário trabalhado foi estruturado contendo 35 questões fechadas e foram 

agrupadas nos aspectos da saúde física, aspecto social e organizacional. 

CONTINUA [...] 
 

CONCLUSÃO 
Muitos autores defendem a importância e fundamentação da Ergonomia como ciência e 

ferramenta que preserva o bom desempenho do ofício do trabalhador. Defendem os benefícios 

adquiridos quando da implementação de, se não todas, algumas pequenas mudanças no ambiente 

de trabalho. Tais mudanças trazem consigo benefícios à saúde física dos colaboradores, ao 

ambiente social e reflete-se ainda no clima organizacional. São capazes de gerar bons fluidos, e 

estes refletir-se-ão no desempenho dos trabalhadores, na produtividade dos mesmos, no aumento 

de lucro da empresa e, enfim, em sua imagem positiva no mercado. 

CONTINUA [...]  
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