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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo discorrer sobre as mudanças percebidas na 
ergonomia e qualidade de vida no trabalho dos colaboradores, onde afeta 
consequentemente os resultados das organizações, apresentado os fatores que 
influenciam na qualidade de vida. Concluiu-se que houve uma mudança, pois, os 
colaboradores passaram a ter satisfação no ambiente de trabalho, no que diz 
respeito à ergonomia e QVT, através da motivação e um local arejado favorecendo o 
bem estar e segurança dos funcionários para assegurar uma maior produtividade 
para o alcance de resultados. Assim percebe-se a importância de fatores como: 
oportunidade de crescimento, salário compatível com a função, participação dos 
funcionários nas decisões e algo mais que ajuda no ambiente quanto às condições 
físicas e psicológicas e horário de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

              Nos tempos atuais a qualidade de vida no trabalho nos proporciona uma 

maior participação por parte dos funcionários, criando um ambiente de integração 

com os gestores e colegas de trabalho, o próprio ambiente visa sempre à 

compreensão das necessidades dos funcionários. 

              No mundo onde cada vez mais o estresse tem sido um grande causador de 

afastamentos no trabalho, é importante que as empresas realizem programas 

voltados à saúde e a qualidade de vida no trabalho para seus colaboradores. 

              É importante ressaltar que o ser humano traz consigo sentimentos, 

ambições, cria expectativas, envolve-se, busca o crescimento dentro daquilo que 

desenvolve e realiza. Então, é preciso que deixemos de lado aquela ideia de que o 

homem trabalha tão somente para a obtenção do salário, que nega seus 

sentimentos, que não se frustra com a falta de crescimento, que não se aborrece 

com o total descaso dos seus gestores que apenas lhe cobram a tarefa e não o 

orientam para a real situação da empresa, que lhe negam o acesso às informações, 

que o tratam apenas como uma peça a mais no processo de produção.  
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              Respeitar o trabalhador como “ser humano” significa contribuir para a 

construção de um mundo mais humano e para um desenvolvimento sustentável. 

Investir em qualidade de vida significa investimento no progresso da sociedade e da 

economia global.    

 

1. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

              O conceito de Chiavenato (1999) relata que o termo qualidade de vida no 

trabalho foi utilizado por Louis Davis na década de 1970 e para este estudioso o 

conceito refere-se à preocupação com o bem-estar dos trabalhadores no 

desempenho de suas tarefas.   

             Segundo Davis e Newstrom (1992), quer dizer os pontos favoráveis e 

desfavoráveis de um ambiente de trabalho para as pessoas. Onde a proposta básica 

da qualidade de vida no trabalho é desenvolver um ambiente de trabalho que seja 

bom tanto para os trabalhadores como também propiciem a organização atingir seus 

resultados. A qualidade de vida no trabalho é uma busca constante por um ambiente 

humanizado.  

             A qualidade de vida no ambiente de trabalho não se limita apenas em 

prevenir acidentes de trabalho, mas também apurar as causas de insatisfação dos 

funcionários, tanto na vida familiar como na vida social, tendo em vista que se 

refletem no ambiente, afetando a qualidade da produção e o desempenho em suas 

funções.  

           Identificar uma melhoria no relacionamento pessoal e familiar dos 

colaboradores, nada mais é do que a habilidade de se colocar no lugar das outras 

pessoas, compreendendo-as e influenciando-as com elegância e sutileza. Um bom 

relacionamento se mantém com confiança, diálogo aberto, sinceridade, integridade e 

ética. 

De acordo com Chiavenato (1999) os fatores que contribuem para um bom 

ambiente de trabalho são: 

 Reconhecimento dos funcionários, onde a empresa invista na saúde no 

trabalho. 

 Retenção dos colaboradores 

 Redução de afastamentos 

 Motivação e comprometimento dos funcionários 



 

 Redução da fadiga 

 Maior produtividade 

 Diminuição do número de casos de LER-DORT 

 Redução com custos de assistência médica e psicológica 

 

1.1 Qualidade de vida: contexto e características  

 

           As revoluções industriais (séculos XVIII-XIX) as empresas se preocupavam 

apenas com a produção, ou seja, os esforços eram apenas em proporcionar uma 

maior quantidade produzida e a melhorar os meios de produção para aumentar a 

participação no mercado. O ser humano era apenas um mero coadjuvante no 

processo produtivo, as condições precárias de trabalho, as longas jornadas diárias 

assim como à exploração de trabalho infantil eram ignorados, o tratamento 

desumano e os frequentes acidentes faziam parte da vida dos trabalhadores e eram 

vistos com naturalidade por quem trabalhava.  

            Com o passar do tempo, as indústrias sentiram a necessidade de aumentar a 

produtividade. Como aumentar a capacidade produtiva e não se preocupar com a 

força de trabalho? Mediante esta questão, tornou-se impossível ignorar a presença 

do homem nas linhas de produção, assim como a necessidade de se encontrar 

formas e métodos para se produzir mais.   

             Os primeiros estudos voltados para diminuir os esforços e melhorar a 

capacidade produtiva foram desenvolvidos por Frederick Taylor no final do século 

XIX, surgia então à administração científica que visava o estudo da melhor forma de 

se executar um trabalho.  

             Os estudos desenvolvidos por Taylor contribuíram para que as organizações 

obtivessem um aumento na produtividade. Estes estudos tiveram como 

consequência à divisão de tarefas e a especialização dos trabalhadores, esta forma 

de trabalho eliminava esforços desnecessários.  

             As empresas tornaram-se muito mais competitivas, onde o mercado busca a 

qualidade total de uma organização mais humanizada proporcionando condições de 

desenvolvimento pessoal. 

            A Qualidade de Vida no Trabalho pode se destacar por vários itens que 

formam um conjunto de fatores que interferem no desempenho dos funcionários. 



 

Para Bom Sucesso (1998, p. 29) a Qualidade de Vida no Trabalho tem o seguinte 

significado: 

 
A escolha da profissão, as características da cultura organizacional 
configurada pelos valores e práticas predominantes na empresa, a 
infraestrutura familiar constituem fatores relevantes para a Qualidade 
de Vida no Trabalho. Além disso, as relações interpessoais, os 
conflitos e em especial a maneira como a pessoa se relaciona na 
equipe afetam a satisfação no trabalho, a auto-estima e a forma 
como se sente em relação a si mesma. A história de vida e os fatores 
relativos às variáveis organizacionais resultam em atitudes 
dificultadoras e facilitadoras nas relações de trabalho, intensificando 
a preocupação e a responsabilidade pela promoção da QVT. 

 
 

         O primeiro experimento, na tentativa de correlacionar as variáveis condições 

físicas do local de trabalho e produtividade, ocorreu entre 1924 e 1927, na “Western 

Eletric Company”, sendo uma empresa que sempre manteve um alto nível de 

salários, boas condições de trabalho, porém apesar destes fatores positivos 

segundo Motta (1985, p.15 apud RODRIGUES,  1995, p.36) “o homem era encarado 

como uma unidade isolada, cuja eficiência poderia ser estimada cientificamente”, 

onde ficou constatado conforme Homans (1971, p. 7  apud RODRIGUES, Marcus 

Vinicius Carvalho,1995, p.37) que: 

 

Os pesquisadores concluíram que o resultado negativo foi obtido não 
porque a relação não existisse, mas porque era impossível isolar 
essas de outras variáveis que entravam em qualquer determinação 
de eficiência produtiva, O resultado obtido comprovou a importância 
do fator psicológico. 

 

            Portanto, verificamos que uma organização deve satisfazer as necessidades 

físicas, psicológicas e financeiras dos funcionários que nela estão inseridos, 

devendo preocupar-se com vários pontos tais como: ambiente de trabalho, relações 

interpessoais, recursos e equipamentos disponíveis, alimentação, saúde, segurança, 

remuneração, reconhecimento e nível de estresse. Enfim a empresa deve estar 

atenta às necessidades acima descritas, e também deve estar sempre buscando 

receber um feedback dos funcionários, para identificar as falhas e desenvolver 

soluções e melhorias. 

             Apresentar as ferramentas utilizadas pelas empresas, para os desafios 

econômicos serem vencidos, estabelecendo um cenário de mudanças constantes, 

agregando valores, investindo na qualidade de vida, tornando-os mais presentes ao 

processo, garantindo uma estrutura mais estável, com objetivo de acompanhar as 



 

mudanças buscando qualidade e produtividade, torna-se mais um desafio para 

muitas empresas de construir programas onde o trabalhador tenha uma participação 

efetiva e que propicie modificações no comportamento aprofundado no sistema 

organizacional o qual muitas vezes torna-se ativo aos colaboradores. 

 

2. ERGONOMIA: RECURSO PARA MELHORIA DA QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE LABORAL 

 

                 O ser humano anseia bem-estar e satisfação em sua vida quer seja no 

trabalho no lazer ou ambiente familiar. Nessa situação a ergonomia entra como uma 

grande aliada para melhorar a vida do colaborador, despertando atenção de todos. 

                 A Ergonomia surge após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista as 

falhas ocorridas na interface entre o homem e a máquina. A Ergonomia nasce com 

os objetivos práticos de segurança, satisfação e bem-estar dos trabalhadores no seu 

relacionamento com sistemas produtivos. Ao contrário do Taylorismo, que buscava a 

eficiência e o aumento da produção, na Ergonomia a ciência vem como resultado, 

pois visa, em primeiro lugar, o bem estar do trabalhador e parte do conhecimento do 

homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando-o às suas capacidades e 

limitações humanas. 

               A Ergonomia surge em 12 de julho, na Inglaterra, onde reuniram-se 

cientistas e pesquisadores interessados pela primeira vez, em discutir e formalizar a 

existência deste novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. 

              O termo Ergonomia é derivado das palavras gregas ergon (trabalho) e 

nomos (regras, normas). Este termo foi adotado nos principais países europeus, 

onde se fundou a Associação Internacional de Ergonomia (IEA), que atualmente 

representa as associações de 40 países, com um total de 19 mil sócios (DUL et al. 

2004, p.1). 

 

2.1 Ergonomia    

 

                       Na concepção de Lacomblez e Teiger (2007), de que o projeto da 

ergonomia orienta-se para a “adaptação do trabalho ao Homem”, pretendendo 

associar, a saúde dos trabalhadores e a eficácia no trabalho. Sob esta perspectiva 

de adaptação do trabalho ao homem, a transformação do trabalho e as suas 



 

condições predominam sobre os indivíduos, e os estudos da ergonomia passam a 

contribuir para a construção da saúde do trabalhador, promoção da segurança no 

trabalho e prevenção dos riscos profissionais, e, por fim, para o reconhecimento de 

competências e o desenvolvimento da especialização dos colaboradores. 

            É necessário nivelar a equipe para que se trabalhe de uma forma unida. 

Alcançado assim os objetivos comuns e preservando a saúde de cada um e de toda 

equipe. A falta de aproximação reduz as tarefas tornando-as monótonas, criando 

impasses psicopatológicos permanentes, os trabalhadores se transformam e ocorre 

um certo bloqueio no profissionalismo, gerando frustrações. O correto é agir 

respeitando o colaborador, utilizando a harmonia no trabalho sendo peça 

fundamental para um ambiente realizado. 

  A ergonomia proporciona melhorias no ambiente de trabalho através de uma 

pratica de exercícios físicos, postura correta, objetos apropriados para o dia a dia, 

passa a beneficiar os colaboradores tornando um fator decisivo para obter 

resultados positivos gerando um retorno satisfatório para a empresa e o colaborador, 

adquirindo uma visão privilegiada e ampla dentro da organização. 

           As organizações estão buscando melhores resultados para alcançar a 

qualidade com tarefas voltadas a contemplar condições que tragam satisfação em 

se trabalhar motivado e integrado. 

              Hoje a ergonomia vem ganhando espaço nas empresas sendo os mais 

interessados nesse tema os trabalhadores, gestores, administradores, todos no meio 

produtivo, mas a falta da mesma produz impactos nas organizações como: baixa de 

produtividade, altos índices de absenteísmo, rotatividade, insatisfação, e baixa 

motivação, assim causando um efeito negativo para a organização e para o 

colaborador. 

             Ampliando-se os resultados conquistados, a confiança dos colaboradores, o 

bem-estar e a saúde.   A ergonomia é importante e utilizando de equipamentos, 

instrumentos, móveis, como a iluminação, sensação de segurança, comodidade, 

nível baixo de ruídos, tendem a deixar o colaborador menos estressado e mais apto 

a contribuir com eficiência no trabalho 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

              Por meio das contribuições dos autores mencionados e das reflexões 

realizadas e expostas no decorrer desse artigo reconhece-se a importância da 

ergonomia nas organizações como estratégia para aperfeiçoar as condições de 

trabalho e diminuir as influências nocivas à saúde física e mental dos colaboradores, 

e também, proporcionar meios para que estes possam ser criativos e participativos 

em suas organizações. 

             Para tanto, a organização deve se preparar para os problemas do presente 

e se capacitar para os desafios do futuro, onde a ergonomia é sua principal 

ferramenta para integração e interação com os setores produtivos e administrativos.  

             Conclui-se que a ergonomia, proporciona um subsidio importante às 

empresas para harmonizar a relação entre o capital e o trabalho, e também, é um 

item de vital importância para a melhoria da qualidade e da competitividade das 

empresas.  
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