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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo abordar as aplicações técnicas da ergonomia dentro do 
ambiente de trabalho relacionando seus benefícios com a adaptação do homem, ao 
exercer suas funções em determinada organização empresarial. Resultando na 
prevenção de doenças ocupacionais e proporcionando um local adequado, confortável 
e produtivo aos colaboradores das organizações. Partindo do raciocínio de que a 
ergonomia atualmente é posta em segundo plano, defendendo a sua real finalidade 
entre empregado e empregador. O foco deste estudo será a avaliação de algumas 
ideias, normas e aplicações com o propósito de apresentar como a ergonomia pode 
auxiliar e gerar bem-estar físico e psicológico.  A metodologia utilizada foi com base 
em três livros por meio de revisões. De um modo geral a boa postura procura reduzir 
as suas consequências nocivas sobre o trabalhador. Discutimos aqui, qual a 
verdadeira importância de um bom e adequado ambiente de trabalho a fim de obter-se 
uma alta produtividade. 

Palavras Chave: Ergonomia. Doenças ocupacionais. Postura. Bem-estar. 

INTRODUÇÃO 

As mudanças tecnológicas e as novas técnicas de gestão dos negócios, tem 

causado várias alterações nos métodos e processos de produção. A 

Ergonomia busca melhorar as condições de trabalho, visando um aumento de 

produtividade, através da análise das relações entre o homem e a máquina. 

Acompanhando estas mudanças, é necessário proporcionar aos 

funcionários/colaboradores condições adequadas para exercer suas tarefas e 

atividades com conforto e segurança. Sendo assim, é necessário projetar o 

posto de trabalho, e organizar o sistema de produção com concepção 

ergonômica, através da utilização de mecanismos tecnológicos e/ou do uso de 

desenho industrial. Mais importante, as empresas entender os benefícios da 

ergonomia para o seu desenvolvimento.   

OBJETIVO 

Associar a ergonomia com o ambiente de trabalho, identificando o aspecto da 

postura correta para a realização de tarefas. Mostrar o quão importante à 

ergonomia é para o bom funcionamento da organização seja ela de pequeno, 

médio ou grande porte.  

METODOLOGIA 

A metodologia trabalhada é a pesquisa bibliográfica como coloca Cervo, 

Bervian e Da Silva (2007, p.60): 



A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 
referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. 
Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 
descritiva ou experimental. Em ambos oscasos, busca-se conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre 
determinado assunto, tema ou problema. 

 
POR QUE ERGONOMIA NA EMPRESA 

A ergonomia foi criada para lidar com a concepção de espaços ou tarefas que 

possam se adaptar ao trabalhador. Para Lida (2005, p.3) “é a interação 

en t re  o homem e o trabalho, no sistemahomem-máquina-ambiente. Ou, 

mais precisamente, as interfacesdesse sistema, onde ocorrem trocas de 

informaçõese energias e n t re  o homem, máquinae ambiente, resultando 

n a  realização do trabalho”. 

Quando se trata de um ramo internamente empresarial sua concepção 

fundamental segundo nos colocaRossete (2014, p.57) “é o enfoque no ser 

humano e no seu processo de trabalho, com o intuito de eliminar riscos e 

esforços desnecessários, visando maximizar o conforto e a eficiência dos 

sistemas.” Resulta em várias maneiras eficientes e seguras de execução das 

tarefas, sem comprometer a saúde e o bem-estar do trabalhador. Para 

Wachowicz (2012, p.110)“todo trabalho é um comportamento adquirido por 

meio de aprendizagem, quem o executa precisa se adaptar as exigências de 

uma determinada tarefa ou posto de trabalho” e o aspecto ergonômico ajuda 

nesse sentido. Pode-se entender como um ciclo vicioso,  as empresas se 

beneficiam muito  com os procedimentos de ergonomia bem aplicados no 

ambiente laboral, pois a partir do momento em que ela passa a contar com 

seus colaboradores em um meio com condições favoráveis para execução das 

tarefas, implacavelmente, ocorrerá uma considerável redução nos custos por 

afastamento e reposição de mão de obra, devido a problemas de saúde e 

lesões corporais e ainda os lucros podem aumentar pois, os colaboradores 

trabalham mais satisfeitos fisicamente e psicologicamente. “Vivemos, agora, a 

“era da qualidade”, do cliente em primeiro lugar, do marketing agressivo de 

consumidores muito mais exigentes. A estrutura organizacional valoriza a 

competência voltada aos resultados e, no interior desse desafio, a qualidade de 

vida no trabalho (QVT) desponta um fator motivacional do desempenho 

humano no trabalho.”Wachowicz (2012, p.209) 



 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Muito se engana aqueles que relacionam a ergonomia apenas com a perfeita 

postura dentro de um escritório em uma mesa de frente para o computador. 

Desde seu limiar, a ergonomia se faz presente em diferentes prospectivas de 

execução, dentro de uma natureza multidisciplinar e interdisciplinar, isso se faz 

então presentes em sete diferentes áreas: “Ergonomia de produtos e de 

produção, intervenção, concepção, correção, enquadramento, remanejamento 

e modernização. ”como destacaWachowicz (2012, p.111). 

 

CONSIDERAÇÕES  

Durante a realização do trabalho, arcamos a missão de apanhar a envoltura de 

bons profissionais autores com abordagens distintas, porém sobre o mesmo 

tema, tendo um amplo reconhecimento das vantagens que a ergonomia leva 

para um ramo organizacional. Consideramos que infelizmente boas partes das 

empresas não possuem essa caracterização, que influencia muito em uma 

produção mais significativa, pois, envolve o bem-estar de todos os 

colaboradores em aspectos não apenas física, mas psicológico que envolva até 

mesmo assuntos pessoas. A boa postura no ambiente de trabalho reflete sim, o 

emocional dos gestores, quando um lugar é limpo, estruturado adequadamente 

para cada função possui bons resultados. Também ficaram evidentes as 

diversas áreas que a ergonomia atua, pode ser atribuída de uma forma correta 

facilitando seu próprio desempenho. Os reconhecimentos de seus benéficos 

mudariam as visões das empresas e ainda ajudariam muitas pessoas a ter o 

valor correto e gratidão pelo trabalho exercido.  

 

FONTES 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. e DA SILVA, R. MetodologiaCientífica. 6ª 
ed.São Paulo :Pearson Prentice hall, 2007. 
LIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Blucher, 2005. 

ROSSETE, Celso Augusto. Segurança e higiene do trabalho. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2014. 

WACHOWICZ, Marta Cristina. Segurança, saúde e ergonomia. Curitiba: 

Intersaberes, 2012.  


