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Resumo  

Este artigo tem como objetivo favorecer no desempenho da produtividade e na qualidade de 

vida do trabalhador mostrando uma proposta de redução da manipulação de cargas leves em 

alta frequência em uma empresa do polo industrial de Manaus no segmento de duas rodas a 

custo zero. Os processos de montagem de motores de motocicleta possuem algumas 

particularidades que contribui para desenvolvimento de doenças musculoesqueléticas quando 

mal distribuídos, o foco na qualidade do produto ou mesmo na entrega encontra-se vários 

postos com riscos ergonômicos, para que tais riscos sejam reduzidos é necessário distribuir as 

etapas do processo com foco na qualidade do produto e principalmente na segurança do 

colaborador, para eliminar um risco ergonômico encontramos muitas dificuldades, pois, na sua 

grande maioria tem a necessidade de investimentos altos que não resolvem o problema, 

observou-se também que as implantações de equipamentos com objetivo de eliminar riscos 

ergonômicos não são eficientes, pois no momento que os equipamentos necessitam de 

manutenção durante a jornada de trabalho a condição volta para anterior, ou seja, o 

colaborador deverá realizar toda etapa do processo com o risco ergonômico, o risco 

propriamente dito é simples de resolver com uma simples redistribuição do processo.   

 

Palavras-chaves: Redistribuição; Alta frequência; Custo zero.
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 1. Introdução 

Os estudos de tempos e métodos hoje se tornam cada vez mais importantes, 

devido à grande cobrança neste mundo globalizado, fazendo parte de um 

pacote requerido pelas empresas, com ênfase às necessidades de 

racionalização, produtividade e qualidade. Frederick W.Taylor ¹ caracteriza três 

princípios baseados na preocupação da observação científica dos fatos que 

diante dele se apresentava. 

Atribuir a cada operário a tarefa mais elevada que lhe permitisse as aptidões, 

solicitar a cada operário o máximo de produção que se pudesse esperar de um 

operador hábil em sua categoria, que cada operário, produzindo a maior soma 

de trabalho tivesse uma remuneração adequada, ou seja, 30 a 50 por cento 

superiores à média dos trabalhadores de sua classe, o objetivo de Taylor ² era 

uma mão de obra econômica.  

Ainda que Taylor e Gilbreth tenham feito seus estudos no mesmo período, o 

que se destacou primeiramente foi o estudo de Taylor. No ano de 1930, 

buscou-se estudar a melhor maneira e mais simples de se realizar uma 

atividade, ou seja, o estudo do movimento. Foi a partir disso que o estudo do 

tempo e do movimento se entrelaça. Transformações rápidas surgiram sobre a 

questão. No passado, procuravam melhorar o que já se tinha em mãos, ao 

invés de buscar uma formula “única”, “exclusiva” para encontrar a solução mais 

eficaz. Hoje, o uso destes estudos (tempo e movimento) é utilizado para 

beneficiar as empresas a chegarem ao método ideal que venha favorecer o 

ganho e/ou dirimir as perdas. 

Pois uma das causas de problemas junto a empresas é de ter os vários 

operários executando a mesma tarefa de forma diferente. Motivos estes que 

justificam um sistema de padronização dos processos produtivos. 

(Schumacher, 2000).³ 

As más condições laborais e a forma de organização do trabalho dentro do 

sistema capitalista frequentemente têm se mostrado nocivas para o 

trabalhador. Além disso, a chamada síndrome da fadiga crônica é um dos 

males que acomete a classe trabalhadora, excesso de trabalho, pressão por 

produção, turnos alternados, riscos físicos e falta de autonomia são alguns 

fatores apontados como prováveis desencadeadores da síndrome, e as 
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consequências encontradas desde baixo rendimento e maior risco de acidentes 

de trabalho até dificuldade para relaxar em momentos de lazer. 

Segundo Herbert J. Freudenberger 1970⁴"(…) um estado de esgotamento 

físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional.” 

Fadiga, estresse, burnout. Termos cada vez mais presentes em nosso 

cotidiano, eles têm servido para caracterizar a vida contemporânea, sobretudo 

em seu aspecto de relação com o trabalho (LORIAL 2000)⁵. 

Segundo Woledge (1998)⁶ a fadiga muscular, definida como qualquer redução 

na capacidade do sistema neuromuscular de gerar força, caracterizada por 

uma sensação aguda e dolorosa a nível muscular, em que a capacidade dos 

músculos diminui devido a excesso de carga muscular localizada e ao stress 

provocado por esforços físicos intensos.  

Entretanto as movimentações de cargas leves em alta frequência com trabalho 

repetitivo pode causar dor e fadiga, levando a doenças musculoesqueléticas, 

produtividade reduzida, coordenação deteriorada e por consequência uma 

lesão. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 A final o que é manipulação de cargas leves?  

Considera-se que um movimento é repetitivo se num ciclo de trabalho existe 

repetição do mesmo gesto durante 50% do tempo do ciclo (SILVERSTEIN, 

B.1985).⁶⁴ 

Segundo Bárbara Silverstein 1985⁷ ao estudar grupos de trabalhadores. Na 

ocasião, ela definia como de alta repetitividade ciclos de trabalho de duração 

inferior a 30 segundos ou, no caso de tempos maiores que 30 segundos, 

aqueles que tivessem o mesmo padrão de movimento (mesmo tipo de ação 

técnica) durante mais que 50% do ciclo.  

Qualquer atividade com ciclos curtos - menores que 30 segundos-pode se 

constituir em fator de risco para as lesões e distúrbios em membros superiores 

se contiver padrões únicos de ações técnicas e se não contiver as devidas 

pausas de recuperação das estruturas orgânicas (COUTO 2000).⁸⁵ 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_J._Freudenberger&action=edit&redlink=1
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3. Metodologia. 

 

Este artigo é resultado de uma análise sobre as ações de segurança para 

membros superiores na referida empresa privada do polo industrial de duas 

rodas na cidade de Manaus/Am-Brasil, entre o período de dezembro de 2014 a 

dezembro de 2015, trata-se de um relato de caso do tipo observacional 

descritivo, onde houve apenas a observação, de modo passivo, das atividades 

desenvolvidas pela comissão de ergonomia em analise, cursando com a 

descrição das ações tomadas. 

Foram utilizados como base de dados Lilacs, Scielo e Google acadêmico e 

selecionados criteriosamente livros, artigos científicos, incluindo revisões de 

literatura, teses e dissertações sobre a relação entre saúde e doença, 

ergonomia, doenças ocupacionais, entre outros correlatos ao tema. Para 

elaborar está análise, solicitado autorização da empresa, onde se mostrou 

favorável, para acompanhar as atividades do comitê de ergonomia em questão.  

Vale salientar que este estudo se constitui em uma análise observacional 

descritiva, portanto, não foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa com 

Seres Humanos, tendo em vista que em nenhum momento foram aplicados 

questionários ou realizadas entrevistas. Os termos de Consentimento Livre 

Esclarecido e coisas similares foram também dispensados, pois o objetivo 

central era mostrar uma redistribuição de processo eficiente e adequado 

ergonomicamente a custo zero.  

 

4. Resultados e Discussão  

 

4.1 Resultados:  

 

O Local onde foi realizada as observações foi em uma empresa do polo de 

duas rodas localizada no Distrito Industrial de Manaus, onde o setor que 

observamos foi de montagem de motores de motocicletas de 100 a 150 

cilindradas, tem uma capacidade atual produtiva de 1300 motores por dia, com 

o quadro de funcionário de 55 funcionário diretos na produção e 07 indiretos 

totalizando 62 colaboradores.  
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A partir dos conhecimentos das ações da comissão de ergonomia, apresentado 

pelo SESMT que criteriosamente obedecia um cronograma semanal de 

reuniões com objetivo de esclarecer os riscos encontrados a todos membros da 

comissão, eficácias das ações tomadas, planos de ação de melhoria, 

agendamento de inspeções e status geral dos riscos existentes na empresa. 

Foi observado o custo elevado para implantar as melhores de alta a baixa 

complexidade, que nos chocou a observar os gastos altíssimos para uma 

melhoria ergonômica, tais custos nos fez repensar que em tempos de 

austeridade não poderíamos apresentar melhoria com custos altos seguindo as 

orientações da gestão. 

No setor observado foi constatado que existia uma certa ociosidade em alguns 

processos e outros trabalhavam aceleradamente, foi solicitado um estudo em 

sete processos que são apresentados com posto 1 montagem das 

transmissões, posto 2 montagem da manivela, posto 3 fechamento das 

carcaças, posto 4 aperto dos parafusos das carcaças, posto 5 montagem do 

pinhão de transmissão, posto 6 montagem do excêntrico, posto 7 transferência 

do motor. 

No gráfico apresentaremos o que foi encontrado após o estudo solicitado junto 

a setor responsável pela distribuição dos processos existentes na montagem 

do motor.  

 

Gráfico 01- Estudos de processos com tempo do ciclo x ciclo observado. 
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Frente aos achados o posto 3 e posto 4 encontravam-se acima de sua 

capacidade produtiva, ou seja, superior a 95% de sua taxa de ocupação 

provando que nos mostrava na observação visual. Para que não ocorrece erro 

partimos para análise ergonômica dos postos apresentados em ferramenta 

OCRA. 

  

Gráfico 02- Gráfico de pontuação das análises ergonômica em ferramenta 

OCRA.    

 

 

 

Gráfico 03- Gráfico de nível de riscos das análises ergonômica em ferramenta 

OCRA.    

 

 

 

É importante afirmar que a empresa citada assinou junto a MPE (Ministério 

público do Trabalho) o TAC (Termo de Ação de Conduta) onde se comprometia 

em adequar os postos de trabalho que apresentasse risco superior a 11 pontos 

em ferramenta OCRA.  

DIR ESQ DIR ESQ DIR ESQ DIR ESQ DIR ESQ DIR ESQ DIR ESQ

Número de ações técnicas 

contadas no cíclo 
13 11 11 10 18 16 18 19 11 12 10 11 9 10

Tempo Líquido em ciclo em 

segundos
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Frequência de ações por min. 37,1429 31,4286 31,4286 28,5714 51,4286 45,7143 51,4286 54,2857 31,4286 34,2857 28,5714 31,4286 25,7143 28,5714

Pontução de ações técnicas 

dinâmicas
2 1 1 0 6 5 6 7 1 1 0 1 0 0

Recuperação 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

Força 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Posturas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Complementares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pontuação Real 8,12 6,96 6,96 5,8 12,76 11,6 12,76 13,92 6,96 6,96 6,96 8,12 5,8 5,8

Posto 5 Posto 6 Posto 7Posto 1 

Descrição

Posto 2 Posto 3 Posto 4

CLASSIFICAÇÃO
PONTUAÇÃO

 CHECK LIST OCRA
NÍVEIS DE RISCO

% DE TRABALHADORES

 COM UL-WMSDS

VERDE Até 7,5 AUSENTE OU ACEITÁVEL INF 5,5 %

AMARELO 7,6 - 11 LIMITE OU MUITO BAIXO 5,5 - 7,5 %

VERMELHO ALTO > 22,5 ALTO > 19 %

VERMELHO LEVE 11,1 - 14 BAIXO 7,5 - 9,6 %

VERMELHO MÉDIO 14,1 - 22,5 MÉDIO 9,6 - 19 %
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Como ação definitiva nos postos 3 e 4 foi realizado uma simples redistribuição 

com os demais processos que encontravam-se com a taxa de ocupação 

inferior a taxa de ocupação ideal, essas ações são medidas que não gera custo 

para empresa que possui colaboradores capacitados e treinados para tomar 

ação em conjunto com outros setores com capacidade técnica.   

 

4.2 Discussão 

 

Aspecto relevante é que muitos trabalhadores não têm acesso às informações 

sobre as consequências do trabalho repetitivo para a saúde, sendo assim, 

desconhecem a origem da dor, retardando a ajuda médica. Isso pode trazer 

consequências negativas para o seu bem-estar, sendo assim, desconhecem a 

origem da dor, retardando a ajuda médica. Isso pode trazer consequências 

negativas para o tratamento da L.E.R., pois as microlesões continuadas tornam 

o grupo muscular susceptível a novas lesões. 

Sorock & Courtney (1996) consideram que os fatores de trabalho como: 

excessiva exposição a movimentos repetitivos por demanda da tarefa; posturas 

incorretas; emprego de força; baixa temperatura; vibração e fatores 

psicossociais como o estresse, estão intimamente relacionados aos distúrbios 

musculoesqueléticos em grupos ocupacionais expostos a essas situações de 

trabalho. 

De acordo com o padrão internacional da ISO 11228-3 tarefas de risco de 

movimentação manual devem ser evitadas sempre que possível. Isso pode ser 

conseguido através de enriquecimento de tarefas, revezamento de tarefas e/ou 

mecanização/automação dentro da estrutura de abordagem ergonômica 

participativa. No caso de manuseio repetitivo de cargas leves em alta 

frequência, muitas tarefas podem ser modificadas através do uso de robótica 

ou sistemas automatizados de produção. 

Uma “abordagem ergonômica participativa” significa o envolvimento prático de 

trabalhadores, apoiado por uma comunicação adequada para planejar e 

administrar uma quantidade significativa de suas atividades laborais, com 

conhecimento e habilidade suficientes para influenciar os processos e os 

resultados para atingir objetivos desejáveis. 
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5. Conclusão 

 

Conclui-se que a manipulação das cargas leves de alta frequência vem 

apresentando riscos ergonômicos para qualidade de vida do colaborador, ciclos 

curtos de processos em alta repetitividade têm contribuído para desconforto 

rotineiro do colaborador em exercício. Criação de Comitês de Ergonomia 

dentro de empresa são extremamente importantes quando treinados 

adequadamente por instituição de conhecimento técnico teórico, juntamente 

com o SESMT atuante na empresa onde é conhecedor real dos problemas, 

metas estipulas aos comitês mostram resultados significativos para empresas 

que tem interesses de melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores e 

bem como os processos. Tais processos citados neste foram levantados por 

um membro do comitê de ergonomia que mostrou o problema junta a gestão, 

propôs estudos e melhoria que levou a descoberta de vários problemas 

existentes no ambiente produtivo no que se refere a distribuição de processos 

com foco na taxa de ocupação. Acredita-se que existam outros processos em 

empresas no mesmo segmento que podem estar oferecendo o mesmo risco 

ergonômico encontrado que ainda não enxergou a solução o artigo está 

disposição para novos estudos de tempos e métodos a custo zero.    
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