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1. RESUMO 

A ergonomia estuda a adequação do trabalho ao Homem, alguns autores 

consideram como ciência e outros como Tecnologia trata-se de uma mudança 

organizacional que diz respeito às condições de trabalho, postura, movimentos e 

estudo de tempos. Objetivando prevenções de acidentes de trabalho, prevenções de 

lesões por esforço repetitivo, segurança e conforto no posto de trabalho evitando 

falhas humanas na execução do trabalho. 

2. INTRODUÇÃO:  

Com o aumento da demanda nas empresas com a Globalização exigiu-se maior 

produtividade e esforço dos colaboradores nas organizações e nos processos 

logísticos dentre tais proporções a adequação ergonômica dos postos de trabalho 

deve estar presente em todo funcionamento da empresa além de ser levada como 

significativo diferencial nas modernas organizações.  

Para Fernandes (2011), a definição de segurança do trabalho é o conjunto de 

métodos de prevenção que são adotados com a finalidade de minimizar os 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e também proteger a integridade e a 

capacidade de trabalho do trabalhador.  

Os acidentes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho relatam a 

necessidade daorganizações oferecer postos de trabalho adequados objetivando 

analisar a postura, movimentos e os limites físicos do operador consequentemente 

aumentando seu rendimento e diminuindo seu estresse. Assim “Segurança do 

Trabalho pode ser entendida como o conjunto de medidas que são adotadas 

visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como 

proteger a integridade e a capacidade laboral” (Silva 2012)   

 

3. OBJETIVOS:  

O Projeto depesquisa tem como objetivo analisar os conceitos psicológicos e físicos 

da corporação dentro da empresa, agindo como prevenção de doenças 

ocupacionais gerando maior produtividade com qualidade dentro de armazéns 

logísticose tem o principal foco, aos colaboradores do armazém, aonde o grau de 

risco é maior, assim aumentando o rendimento no processo logístico e assim 

reduzindo o índice de absenteísmo.  

4. METODOLOGIA DE PESQUISA  



O presente artigo é baseado em referências bibliográficas, pesquisa aplicada a 

fundamentos teóricos de diferentes autores além de dados obtidos em um Armazém 

logístico localizado em Guarulhos, e está baseado em resultados na melhoria do 

conforto e ganhos no rendimento do trabalho de operadores em um Centro de 

Distribuição. 

5.DESENVOLVIMENTO:  

A Ergonomia no trabalho no Brasil é definida por normas regulamentadoras (NR) e 

outras leis complementares com o objetivo de reduzir riscos de acidentes e doenças 

no ambiente de trabalho.  A Norma Regulamentadora que trata especificamente da 

Ergonomia é a NR-17 que visa a estabelecer parâmetros que permitam condições 

de trabalho oferecendo um maior conforto, segurança e desempenho eficiente no 

posto de trabalho. 

“Ergonomia (ou fatores humanos) é uma disciplina científica que estuda as 

interações dos homens com outros elementos do sistema, fazendo aplicações da 

teoria, princípios e métodos de projeto, com o objetivo de melhorar o bem-estar 

humano e o desempenho global do sistema”. ( DUL, WEERDMEESTER, 2004, p.1). 

Sendo ergonomia a ciência que estuda toda e qualquer atividade física e mental com 

menos esforço, percebe-se, facilmente que aqueles que não a praticam estão 

perdendo muito: correndo riscos de adquirir doenças, principalmente as 

músculoesqueléticas como dores e lesões da coluna. Da mesma maneira vale 

ressaltar que a ação do profissional da ergonomia dentro da organização, além de 

recair diretamente na saúde ocupacional, busca: melhorar as condições ambientais; 

aumentar a motivação, a segurança, o conforto e a satisfação do trabalhador; evitar 

riscos de acidentes de trabalho e reduzir o retrabalho e absenteísmo (Wachowicz, 

2012). Deste modo a aplicação da ergonomia, dentro de um Centro de Distribuição 

(CD), trata-se de uma disciplina dos colaboradores dentro do armazém, com objetivo 

de estabelecer segurança e evitar doenças ocupacionais, como: Doenças 

respiratórias, estresse e dores musculares são fatores que mais causa afastamentos 

aumentando o índice de absenteísmo. “O estudo do método, cujo foco é a 

determinação dos métodos e atividades que devem ser incluídos em trabalho. E a 

medição do trabalho que se preocupa com a medição do tempo que deve despender 

a execução de trabalhos “. (SLACK, 2008). 



A importância da Ergonomia dentro de um processo Logístico, está ligada 

diretamente nas principais atividades do armazém faz parte da rotina do dia a dia, 

armazenagem em prateleiras e distribuição de materiais de pesos variáveis. 

Independente do setor de trabalho dentro da corporação, na parte operacional o 

risco é evidente e está presente a todo o momento. Segundo Iida (2002), a 

ergonomia busca a segurança, satisfação e o bem-estar dos trabalhadores no seu 

relacionamento com sistemas produtivos. 

No setor logístico, os colaboradores devem adotar bons hábitos visando à 

ergonomia postura correta, preservando o bem-estar e a Saúde e Segurança no 

Trabalho. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

A melhoria da ergonomia nos postos de trabalho aumenta a produtividade e diminui 

os custos pois as interrupções na execução de atividades de trabalho por 

afastamentos e números de ausências acaba sendo reduzida. 

As organizações que almejam se manter no mercado devem investir em uma 

estrutura ergonômica que garanta a qualidade no ambiente de trabalho com 

colaboradores sempre motivados e saudáveis.  
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