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1. Resumo 

 

O sistema de produção que as empresas utilizam em sua linha de montagem 

muitas vezes é fundamental para o rendimento ou nível de estresse de seu 

funcionário. Um sistema de produção é composto de um grande número de etapas 

que, individual ou coletivamente, interferem na produtividade de todo o sistema. Na 

produção em série a visão do produto pelo trabalhador é parcial, fragmentada e, 

muitas vezes, o produto final não é de conhecimento dos empregados, dessa forma 

cada operário é somente especializado na repetição da mesma função. Já a 

produção em célula exige mais conhecimento e qualificação dos funcionários, os 

trabalhadores são multifuncionais, ou seja, conhecem outras tarefas além da sua 

própria e sabem operar diferentes máquinas. O estresse ocupacional tem afetado 

cada vez mais a saúde do trabalhador e dentre os diversos fatores que podem 

causar esse estresse a organização e o sistema de trabalho pode ser um aspecto de 

fundamental importância no seu desenvolvimento. Desta forma o presente estudo 

tem como objetivo identificar qual dos sistemas de produção causam pior efeito no 

nível de estresse e saúde do trabalhador. Participaram do estudo indivíduos 

trabalhadores da produção, recrutados de uma indústria de autopeças de grande 

porte, localizada em São Bernardo do Campo. Os critérios de inclusão foram 

trabalhadores em ativa, e trabalhadores que estiverem alocados em processos 

produtivos em série ou em célula.  Foram convidados a participar do estudo 120 

trabalhadores, de acordo com observação prévia de alocação por tipo de sistema de 

produção. 

 

 

2. Introdução 

 

       Dentre os fatores que fazem parte da vida do indivíduo, sem dúvida, o trabalho 

constitui um importante, se não o principal, determinante da forma de organização 

das sociedades, sendo o meio pelo qual o homem constrói o seu ambiente e a si 

mesmo (CAMELO, 2004). 

         A introdução do sistema econômico capitalista provocou profundas 

transformações no mundo do trabalho, destacando-se a separação do trabalhador 



dos meios de produção e do produto do trabalho a partir do surgimento de 

movimentos como os taylorista/fordista (produção em célula e em série) no século 

XX. Esses movimentos foram responsáveis por um aumento de produtividade e 

redução dos custos de produção, possibilitando o acesso de uma parcela cada vez 

maior da população aos bens de consumo (MORAES, FERREIRA e ROCHA, 2003). 

          Este modo de organização do trabalho industrial coloca o indivíduo como 

objeto de ação parcial e obriga-o a constituir-se em um homem dividido, alienado, 

desumanizado. A realidade social e científica da modernidade é marcada por esta 

fragmentação do trabalho (MANACORDA, 1991, ALMEIDA FILHO, 1997). Como 

resultado, verificou-se que a forma de trabalho então instituída resultou em uma 

perda de poder do trabalhador sobre seu trabalho e do significado do mesmo, de 

modo que o trabalho passou a constituir uma fonte de sofrimento para o indivíduo e 

de deterioração de sua qualidade de vida. (MORAES, FERREIRA E ROCHA, 2003). 

  A deterioração da qualidade de vida se manifesta de diversas formas, 

destacando-se o surgimento de novas patologias, dentre as quais se sobressai às 

ocasionadas pelo estresse (MORAES, FERREIRA E ROCHA, 2003). O termo 

estresse foi utilizado pela primeira vez em 1936 por Hans Selye, que o definiu como 

um conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a uma 

situação que exige um esforço de adaptação. (SELYE, 1956 apud CARVALHO & 

SERAFIM, 2002). 

 O estresse ocupacional tem afetado cada vez mais a saúde do trabalhador e 

a economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Inúmeras pesquisas 

têm sido desenvolvidas para compreender o impacto do estresse nas organizações 

e no adoecimento do trabalhador. (SCHMIDT, 2003). Entende-se que o estresse 

ocupacional é aquele oriundo do ambiente de trabalho, ou seja, é um conjunto de 

fenômenos que se apresentam no organismo do trabalhador e que, por este motivo, 

pode afetar sua saúde. (SCHMIDT, 2003).  

Os principais fatores geradores de estresse no ambiente de trabalho 

envolvem aspectos da organização, administração e sistema de produção e da 

qualidade das relações humanas, porém a quantidade de estresse que cada pessoa 

experimenta pode ser modulada por fatores como sua experiência no trabalho, o 

nível de habilidade, o padrão de personalidade e a autoestima (LIPP, 2001). 

 Eliminar totalmente o estresse do cotidiano de um indivíduo seria o mesmo 

que emitir seu atestado de óbito, fisiologicamente falando, a ausência total de 



estresse equivale à morte. O que se pode fazer é diminuir os diversos problemas 

que o estresse pode causar. O estresse não pode atrapalhar ou interferir no 

desempenho do indivíduo em nenhuma área de sua vida, seja ela profissional, 

pessoal, saúde e à felicidade. 

 Assim o objetivo do estudo é avaliar efeito do estresse e riscos biomecânicos 

em trabalhadores que estão em layouts de produção em série e em célula. 

 

 

3. Método 

 

Trata-se de um estudo do tipo analítico transversal. Participaram do presente 

estudo indivíduos trabalhadores da produção, recrutados da indústria de autopeças 

Johnson Controls Brasil Automotive, localizada em São Bernardo do Campo. Foram 

convidados a participar do estudo 120 trabalhadores do sexo masculino, sendo 60 

da linha de produção em célula e 60 da linha de produção em série. Os critérios de 

inclusão foram trabalhadores na ativa, e trabalhadores que estivessem alocados em 

processos produtivos em série ou em célula.  

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Cidade de São Paulo (Proc. N.º 22916213.2.0000.0064) 

 

3.1 Materiais  

 

3.1.1Quick Exposure Check (QEC) 

 

O QEC é um instrumento que avalia os fatores de risco ergonômico, incluindo 

fatores físicos, organizacionais e psicossociais. Ele é composto por um formulário de 

avaliação que inclui 16 questões sobre posturas e movimentos realizados por coluna 

e membros superiores, assim como outros fatores de risco (quantidade de peso 

manuseado; tempo de realização da tarefa; força manual; demanda visual da 

atividade; presença de vibração e direção de veículos; ritmo de trabalho; e estresse) 

e um formulário de pontuação que possibilita a quantificação parcial (por região 

corporal) e total do risco. Esta pontuação resulta da combinação entre as respostas 

do avaliador e do trabalhador, por exemplo: postura versus força, duração versus 

força, postura versus duração e postura versus frequência. As faixas de pontuação 

https://plus.google.com/106949580571934604411/about?hl=pt-BR&socfid=web:lu:unknown:localgroupedresult&socpid=1


podem ser classificadas em quatro categorias de exposição ao risco: baixo, 

moderado, elevado e muito alto (COMPER, PADULA, 2013).  

 

 

3.1.2 Escala de estresse no trabalho (Job Stress Scale) 

 

Os primeiros estudos que associaram o estresse no trabalho com desfechos 

no âmbito da saúde remetam ao início da década de 1960. Robert Karasek foi um 

dos pesquisadores pioneiros a procurar nas relações sócias do ambiente de trabalho 

fontes geradoras de estresse e suas repercussões sobre a saúde. Nos anos 70, 

propôs um modelo teórico bidimensional que relacionava dois aspectos – demandas 

e controle de trabalho – ao risco de adoecimento. As demandas são pressões de 

natureza psicológica, sejam elas quantitativas tais como tempo e velocidade na 

realização do trabalho, ou qualitativas, como os conflitos entre demandas 

contraditórias. O controle é a possibilidade de o trabalhador utilizar suas habilidades 

intelectuais para realização de seu trabalho, bem como possuir autoridade suficiente 

para tomar decisões sobre a forma de realiza-lo. Uma versão reduzida do 

questionário originalmente elaborado por Karasek (49 perguntas) foi elaborada na 

Suécia por Töres Theorell em 1988, contendo 17 questões, divididas em três 

dimensões: demanda psicológica, controle e apoio social.  

 

 

 Procedimentos 

 

Antes do início das tarefas, os trabalhadores foram informados sobre os 

objetivos do estudo e após aceitarem participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida preencheram uma ficha de dados 

pessoais. Na ficha de avaliação, além dos dados pessoais os participantes também 

foram questionados sobre o peso, altura, tempo na função e calculado o IMC, e 

tempo de ciclo. 

Após responderem a ficha, foi aplicado pelo avaliador o Quick Exposure 

Check (QEC). O QEC avalia a exposição de quatro áreas do corpo para os mais 

importantes fatores de riscos biomecânicos. A aplicação do QEC envolveu quatro 

etapas:  



Etapa 1: preenchimento do questionário pelo avaliador que observou as 

posturas e os movimentos adotados por cada trabalhador na execução de suas 

tarefas laborais. 

Etapa 2: preenchimento do questionário pelo trabalhador. 

Etapa 3: avaliação do escore obtido. 

Etapa 4: interpretação do escore. 

Os pontos de exposição da coluna, ombros/braços, punho/mão, pescoço, 

direção, vibração, ritmo de trabalho e estresse foram divididos em quatro categorias: 

baixo, moderado, alto e muito alto. 

Em seguida foi aplicado o questionário de Escala de Estresse no Trabalho 

(Job Stress Scale). A variável do estresse no ambiente de trabalho foi analisada 

segundo quatro categorias, equivalendo a quatro quadrantes propostos por Karasek 

(1990).  

Os escores obtidos equivalem por meio da soma dos pontos atribuídos a cada 

uma das perguntas de cada dimensão, sendo que a cada resposta foi atribuído um 

escore de (1 á 4), no sentido da menor para a maior frequência. 

Sendo assim, para dimensão demanda, quando se perguntou: “Com que 

frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita rapidez?”, quatro 

opções de respostas oferecidas: frequentemente (recebeu escore 4); ás vezes 

(escore 3); raramente (escore 2) e nunca e quase nunca (escore 1).   Sendo que 

também uma das perguntas dessa dimensão possuía direção reversa: “Você tem 

tempo suficiente para cumprir todas as suas tarefas de trabalho?”. Ao responder 

“Frequentemente” foi atribuído (escore 1); ás vezes (escore 2); raramente (escore 3) 

e nunca ou quase nunca (escore 4). 

O escore da dimensão demanda foi obtido por meio da soma dos escores das 

suas cinco perguntas e variou entre 5 a 20. 

Já o escore da dimensão controle foi obtido por meio da soma de suas seis 

perguntas e variou entre 6 e 24, sendo que também em uma das perguntas desta 

dimensão possuía direção reversa (“No seu trabalho, você tem que repetir muitas 

vezes as mesmas tarefas?”). 

O bloco referente ao apoio social contém seis questões sobre as relações 

com colegas e chefes com quatro opções de respostas em escala tipo Likert (1 – 4) 

com variação entre “concordo totalmente” e “discordo totalmente”. 

 



 

4. Análise de dados 

 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS 17.0 para 

Windowns e o nível de significância estatístico utilizado foi de p≤0,05. O teste de 

Shapiro Wilk foi aplicado para verificar a distribuição dos dados e o nível de 

significância utilizado foi de p<0,05 (5%).   

Os testes t-Student e de Mann-Whitney foram utilizados para avaliar a 

existência de diferença entre os grupos, dependo se os dados são paramétricos ou 

não paramétricos. Os testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher foram utilizados para 

comparar os grupos em variáveis categóricas. 

 

 

5. Resultados 

 

As características antropométricas dos 120 trabalhadores do sexo masculino, 

divididos em dois grupos de 60 trabalhadores apresentados na tabela 1, mostra que 

apenas o tempo na função foi significativamente diferente entre os grupos.   

Tabela 1. Diferença das variáveis entre os indivíduos dos grupos célula e série. 

 
 

A tabela 2 representa os resultados quanto ao nível de exposição por região 

corporal, o grupo série obteve maior nível de exposição em coluna, punho, pescoço, 

direção e estresse já o grupo célula o nível foi maior em ombro, vibração e ritmo.  

Variáveis  Série (n=60) 
 

Célula (n=60) P-valor 

          Média (DP)                  Média (DP )  
Idade (anos)  30,8(6,3) 31,2(6,5) 0,773 

Altura (metros)  1,75(0,5) 1,73(0,6) 0,061 

Peso (Kg)  76,7(9,5) 76,1(9,8) 0,917 

IMC  24,78(2,7) 25,16(2,9) 0,605 

Tempo na função (meses)  30,2(32,8) 21,7(22,81) 
 

0,005 

Tempo de ciclo (segundos)  48,45(46,75) 68,73(69,65) 0,184 



Tabela 2. Média do nível de exposição por região corporal do questionário QEC. 

 

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos para demanda, controle e apoio social 

com o questionário Escala de Estresse no Trabalho. O grupo do layout em célula 

obteve maiores valores de média para demanda, já o grupo série obteve maiores 

médias para controle e para apoio social. Não houve diferença significativa entre 

grupos. 

 

Tabela 3. Média de demanda, controle e apoio social questionário Escala de Necessidade de 

Descanso. 

 
 

 

 

Variáveis (pontos) Série (n=60) Célula (n=60)  

 Média (DP) Média (DP) P-valor 

QECcoluna 25,26(8,59) 21,93(9,04) 0,707 

QECombro 25,50(9,79) 23,66(8,13) 0,254 

QECpunho 23,45(8,81) 20,90(7,03) 0,245 

QECpescoço 9,96(4,42) 8,06(3,99) 0,158 

     QECdireção 1,18(1,09) 1,05(0,38) 0,075 

QECvibração 1,61(1,68) 1,91(1,81) 0,154 

QECritmo 2,95(2,02) 2,51(1,90) 0,906 

QECestresse 5,75(3,44) 5,06(3,77) 0,938 

 
Variáveis (pontos) 

Série (n=60) Célula (n=60)  

 Média (DP) Média (DP) P-valor 

Demanda 14,66(2,16) 14,86(2,08) 0,963 

Controle  13,75(3,06) 13,58(2,32) 0,141 

Apoio Social 20,63(2,89) 20,36(3,25) 0,045 



6. Discussão 

 

O presente estudo buscou avaliar o nível de estresse em trabalhadores 

industriais gerados por diferentes características de trabalho, principalmente 

referente ao layout produtivo.  

O estudo demonstra que tanto para os níveis de exposição de risco quanto 

para os níveis de estresse, não houve diferenças significativas entre os 

trabalhadores para os layouts em série e célula.  A exceção ocorreu apenas para o 

resultado do subitem apoio social, do questionário de estresse, que mostrou 

diferença entre os grupos.    

O trabalho pode ser caracterizado por sua forma de organização da produção 

podendo ser ela layout de produção em série cuja visão do produto pelo trabalhador 

é parcial, fragmentada e, muitas vezes, o produto final não é de conhecimento dos 

empregados, dessa forma cada operário é somente especializado na repetição da 

mesma função (BEZERRA, 1990), não podendo parar nem por um momento para que 

não prejudicar toda a linha de produção (BIEHL E MOSELE, 2003). Neste sentido, os 

resultados do presente estudo, não mostraram que a característica do trabalho em 

série tenha contribuído para que os trabalhadores estejam piores do que os que 

trabalham em layout de produção em célula que exige mais conhecimento e 

qualificação dos funcionários, os trabalhadores são multifuncionais, ou seja, 

conhecem outras tarefas além da sua própria e sabem operar diferentes máquinas 

além de ser feita sob controle do trabalhador, ou seja, o sistema produtivo é dividido 

em centros de trabalhos ou células sua execução é contínua mais possibilita durante 

a execução da função que o trabalhador possa parar por um momento, mudar de 

posição ou se movimentar sem prejudicar o andamento da produção eliminando o 

tempo de espera e aumentando a produtividade (BARBOSA, 2008). 

Na realização das coletas foi observado que a exigência do nível de atenção, 

concentração e de disponibilidade dos funcionários para parar por um momento por 

qualquer motivo é diferente entre as duas formas de organização, no layout de 

produção em série os trabalhadores não podem se beneficiar dessa pausa por 

nenhum motivo, o trabalho é sequencial e não permite pausas para que não 

prejudique as linhas de produção. Já o layout em célula possibilita mais flexibilidade 

dos funcionário, apesar de também ser sequencial, permite que seja possível uma 

pausa sem prejudicar a sequência de realização da tarefa e a linha de produção. A 



vantagem competitiva baseada na dimensão de tempo está associada aos objetivos 

da produção: velocidade, pontualidade e flexibilidade (ROSSETTI, BARROS, 

TÓREDO, JUNIOR e CAMARGO, 2008). Apesar de a indústria automotiva seguir os 

modelos de organização dividindo seu sistema de produção em layout em célula e 

layout em série, e ainda haver a maior possibilidade de pausa para os trabalhadores 

da célula de produção, na prática isso ocorre de maneira diferente do descrito na 

teoria, os trabalhadores do layout de produção em célula, seguem o ritmo dos 

pedidos como nos demais setores produtivos Sem pausa espontânea, já que devido 

às metas a serem atingidas, e a necessidade de abastecer as linhas por estar 

diretamente vinculada com a produção em série, fazem com que o ritmo de trabalho 

seja intenso, seguindo os objetivos da produção. 

Em relação às características dos trabalhadores dos dois grupos o resultado 

foi homogêneo não apresentando diferenças significativas para influenciar no 

resultado da pesquisa, com exceção do tempo na função que foi menor para o grupo 

que trabalha em célula.  Os setores do layout em célula foram em algumas tarefas 

foram contratados, isso porque a empresa passou por uma restruturação fechando 

uma das unidades, de forma a que os trabalhadores tiveram que ser substituídos, 

por novos. Isso pode explicar a diferença no tempo da função,  

O fator de não ter ocorrido diferença entre os grupos pode ser explicado pelo 

sistema administrativo utilizado pela empresa que é o sistema Just in Time. 

Doravante denominado JIT, foi desenvolvido no início da década de 50 na Toyota 

Motors Company, no Japão, como um método para aumentar a produtividade, 

apesar dos recursos limitados (MOURA e BANZATO, 1994). Just in Time significa 

que, em um processo de fluxo, as partes corretas necessárias à montagem 

alcançam a linha de montagem no momento em que são necessários e somente na 

quantidade necessária (OHNO 1997).  Esse sistema prevê sazonalidade de 

produção, e ritmo acelerado independentemente do tipo de layout produtivo, já que 

mesmo o trabalhador em layout em célula tem altas metas produtivas.  Desta forma, 

a pressão por produção pode estar diretamente ligadas a percepção similar do 

estresse e para os dois grupos.  

O tempo no capitalismo é analisado como uma categoria presente no 

desenvolvimento das atividades produtivas e, também, como elemento fundamental 

na racionalização do processo de produção. A organização do trabalho estabelece 

ritmos de trabalho e pressão hierárquica para o aumento da produtividade, 



configurando condições de trabalho nocivas à saúde dos trabalhadores (VENCO, 

2008). 

Desta maneira a forma de organização de uma empresa também tem 

influencia no tempo de execução das tarefas. Neste estudo foi possível observar que 

os sistemas de produção em célula e em série estão vinculados, e para que os 

produtos sejam produzidos em tempo de atenderem as necessidades da produção a 

realização das tarefas sofre o mesmo tipo de pressão nos dois modelos de 

produção. Os trabalhadores de produção em célula tem que produzir no mesmo 

ritmo que os trabalhadores de produção em série para manterem. 

Todos estes fatores vão influenciar nas condições de saúde dos 

trabalhadores, executar suas tarefas em ritmo acelerado, sob pressão das metas 

para produção podem afetar tanto a saúde física quanto a mental do trabalhador. 

Desta forma a hipótese para este estudo seria de que as pausas do layout em célula 

permitiria um tempo de recomposição do trabalhador, diante da sobrecarga. Ele 

poderia ter o controle sobre seu trabalho, de forma que poderia acelerar ou brecar a 

produção de acordo com sua necessidade. Entretanto, vimos que no trabalho real, 

não é isso o que ocorre, pois para o nível de estresse ocupacional, não se observou 

diferenças entre os grupos, resultado esse que demonstra que apesar do trabalho 

ser mais desgastante fisicamente no grupo série, ocorre o mesmo nível de estresse 

nos dois grupos, isso se deve por ocorrer alta pressão por produção, metas, redução 

de erros, cobrança, dessa forma se igualando ao nível de estresse dos dois grupos. 

O estresse ocupacional tem afetado cada vez mais a saúde do trabalhador e 

a economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Inúmeras pesquisas 

têm sido desenvolvidas buscando compreender o impacto do estresse nas 

organizações e no adoecimento do trabalhador (SCHMIDTL, 2013). 

Os principais fatores geradores de estresse presentes no ambiente de 

trabalho envolvem os aspectos da organização, administração e sistema de trabalho 

e da qualidade das relações humanas, porém a quantidade de estresse que cada 

pessoa experimenta pode ser modulada por fatores como sua experiência no 

trabalho, o nível de habilidade, o padrão de personalidade e a autoestima (LIPP, 

2001). Sendo assim, um estudo que avalia o estresse tendo como parâmetro 

somente a forma da organização da produção não é o suficiente para comprovar 

qual dos formatos de produção tem maior nível de estresse. Sendo necessário um 

outro estudo que envolva esses parâmetros. 



7. Conclusão 

 

O presente estudo deixou evidente que os níveis de estresse dos 

trabalhadores industriais independem do tipo de organização do trabalho quando o 

sistema de administração da produção é Just in time, tanto os trabalhadores do 

layout em série como os trabalhadores do layout em célula estão expostos aos 

mesmos níveis de estresse.   
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