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Resumo 

Este é um trabalho sobre ergonomia e qualidade de vida e a influência das 

mesmas no mercado competitivo, qual a sua aplicabilidade para as empresas e 

para os seus colaboradores. A qualidade de vida no trabalho pode ser definida 

como grupo de percepções relacionadas às pessoas e as entidades, onde o 

foco principal é o bem estar físico e social dos trabalhadores, enquanto 

ergonomia está relacionada tanto com o fator produtividade quanto com a 

saúde dos colaboradores, que podem variar de acordo com o clima 

organizacional, valendo-se da ferramenta de medição de desempenho de 

atividade, com o intuito de aferir adequadamente o grau de satisfação e 

produção dos colaboradores de determinada empresa. Pessoas capacitadas, 

saudáveis, reconhecidas pela empresa, são tendenciosas a produzirem mais. 

Empresas que se preocupam com o bem estar físico e social de seus 

empregados caminham sem sombra de dúvidas, para uma lucratividade maior. 

A metodologia adotada nesse artigo foi pesquisa bibliográfica. É caracterizada 

como descritiva tendo abordagem qualitativa e busca analisar informações 

ergonômicas e qualidade de vida. 

Palavras-chave: Qualidade de vida, Ergonomia, Trabalho. 

 

 

Introdução 

As discussões que norteiam a qualidade de vida na atualidade, dizem respeito 

à melhoria das condições requeridas para satisfazer as necessidades básicas 

de determinada sociedade.1  
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O mercado está cada vez mais exigente, buscando profissionais altamente 

qualificados para compor seu quadro de pessoal, por outro lado, os 

profissionais também ficaram mais exigentes, e por isso, buscam também 

trabalhar em empresas que têm mais benefícios a oferecer, além dos sociais 

elencados na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), tais como: creches 

para seus filhos, bolsas de estudos, inclusive no exterior, premiações, e mais 

ainda, cuidado com a saúde de seus colaboradores, não apenas a saúde 

laboral, mas a social, que muito influencia no fator produtividade. 

Novos cenários e desafios vêm impulsionando as organizações 
para o repensar de suas políticas e práticas na gestão de 
pessoas, exigindo que estas tenham uma concepção mais 
estratégica e eficaz, principalmente no que diz respeito à 
contribuição dos sistemas de recompensas totais. Os 
programas com essa finalidade desempenham um papel 
fundamental para o alcance das metas empresariais2, apóiam a 
estratégia dos negócios2-3-4-5 e contribuem para efetividade 
organizacional.3 

Normalmente em tempos de crise, algumas empresas para diminuir seus 

custos, demitem funcionários, cortam a maioria dos benefícios que antes eram 

ofertados. O fato é que os custos podem ser reduzidos de fato, entretanto, isso 

acarreta por vezes, desmotivação nos trabalhadores e em contrapartida, queda 

de qualidade, queda de produção, de faturamento, sem deixar de mencionar 

queda na lucratividade. 

O mundo mudou, os negócios também, e muitas organizações 
ficaram para trás nesse processo de corrida e transformação 
contínua e progressiva.6 

Sabe- se que administrar é difícil, em tempos de recursos escassos, pior ainda, 

mas a gestão empresarial deve medir os custos e benefícios de suas ações e 

avaliar se realmente vale à pena cortar alguns gastos e amargar perdas ainda 

maiores com essas reduções. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de se explorar o campo da 

ergonomia e qualidade de vida no trabalho, como fatores determinantes tanto 

da saúde quanto da sobrevivência da empresa no mundo competitivo. A 

pesquisa tem como objetivo analisar os benefícios da ergonomia e qualidade 

de vida no trabalho, como isso pode influenciar diretamente de forma positiva 
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na produtividade e na competitividade das empresas, podendo mantê-las ou 

tirá-las do mercado. 

 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1. Clima Organizacional 

Clima organizacional pode ser o conjunto de valores, tecnologias, anseios 

pelos quais uma entidade sem mantém viva no decorrer do tempo.  

Assim, o clima organizacional tem se mostrado útil para 
contextualizar esse domínio, pois o entendimento de como as 
experiências de membros de um grupo são compartilhadas e 
como essas experiências influenciam as percepções, as 
cognições, os comportamentos e o desempenho do grupo é um 
tema importante a ser estudado.7   

Esse clima pode ser positivo ou negativo para a empresa; positivo, no sentido 

de que pode estimular o colaborador a se conectar no mesmo pensamento da 

entidade, negativo no momento em que passa a ser uma perseguição sem 

limites, sem barreiras, causando estresse, estafa e desmotivação ao grupo 

como um todo. 

Para Chiavenato8, a cultura organizacional consiste em 
padrões explícitos e implícitos de comportamentos adquiridos e 
transmitidos ao longo do tempo que constituem uma 

característica própria de cada empresa.  
 

Cada empresa tem um modo peculiar de ser e agir, baseada em valores 

adquiridos ao longo do tempo, em muitas empresas, por exemplo, o nome do 

dono ou fundador agrega valor à marca empresarial, por ser a mesma 

associada à empresa do bem, séria, preocupada com o bem estar físico e 

social dos seus colaboradores, outras, preocupam-se com o meio ambiente, de 

forma a minimizar os impactos nocivos causados por sua atividade, sem deixar 

de mencionar aquelas que desempenham atividades sociais memoráveis, tais 

como centros sociais de convivência em grupo, centros de aperfeiçoamento 

profissional, que oferecem toda uma estrutura física e operacional para integrar 

seus colaboradores ao meio social e dessa maneira geram valor de mercado 

para seus produtos, assim como para suas marcas. 
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Em nosso país, os diversos empreendimentos de economia 
solidária (EES), iniciaram sua atuação de maneira autônoma no 
tecido social, sugerindo uma ampliação da ação coletiva. Essa 
ampliação ocorreu porque os atores envolvidos se deslocaram 
de contextos de extrema vulnerabilidade social para o campo 
do trabalho associativo e para o campo da política formal, 
buscando na ação coletiva os meios de sobrevivência e os 
recursos para o desenvolvimento de políticas públicas próprias 
para o setor.9 
  

Empresas com responsabilidade solidária são mais atrativas, tanto do ponto de 

vista da empregabilidade quanto do ponto de vista comercial, quer dizer, muita 

gente talentosa quer trabalhar nessa empresa como muitas empresas 

renomadas querem fazer negócios com ela. Ou seja, é um mercado de ganha - 

ganha. Ganha a empresa, ganham seus colaboradores e ganham outras 

empresas com as quais fazem negócios, porém, o principal beneficiário é a 

sociedade em geral, pois teremos cidadãos mais felizes com seus empregos, 

menos pessoas doentes, consumidores cada vez mais responsáveis. 

Desta forma, as relações tornam-se mais saudáveis, seja comercial, pessoal, 

entre fisco e empresa, a sociedade torna-se mais justa. 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) está relacionada a 
preocupações com estresse e à forma de evitá-lo, à busca de 
satisfação no trabalho, à importância da saúde mental e à 
necessidade de garanti-la no ambiente laboral10 e como forma 
para humanizar o trabalho11. 

 

Com a evolução das sociedades, muitas organizações já perceberam e 

algumas estão percebendo que, saúde associada à qualidade de vida de seus 

colaboradores, são ativos importantíssimos. Boas práticas saudáveis como 

atividades físicas, lazer, e outras atividades lúdicas concorrem para um 

excelente resultado positivo na empresa, principalmente no fator produtividade. 

 

 

2.2. Desempenho da atividade 

Toda empresa ao se lançar no mercado, já tem uma expectativa criada por seu 

idealizador; expectativa de venda, de lucro, de durabilidade, de riqueza, de 

geração de empregos, e o que fazer para tornar tudo isso real, possível? Tal 

empresa pode se utilizar, dentre muitas, da medição do desempenho de 

atividade, para checar, avaliar melhorar cada vez mais seus produtos e 
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oferecer com garantia prolongada, comodidade e segurança aquilo a que se 

propõe, aos seus clientes. 

Segundo Lucena12: Avaliação é a verificação formal e 
permanente dos resultados alcançados comparados com os 
padrões de desempenho estabelecidos e o termo desempenho 
é definido como: compreende a atuação do empregado em seu 
posto de trabalho, traduzida em projetos, atividades ou tarefas 
que lhe foram atribuídas, assim como os resultados que dele se 
espera, definidos por padrões de desempenho.  

 

Esse acompanhamento visa medir a capacidade das pessoas, seus pontos 

fortes, pontos fracos, limitações, com o intuito de melhorar a produtividade e 

porque não a lucratividade? 

Para Giraud, Langevin e Mendonza13, o estudo faz associação 
entre a justiça organizacional e o princípio da controlabilidade, 
pois ambos estão ligados de forma intrínseca na avaliação de 
desempenho dos gestores.  

Geralmente as expectativas desejadas são princípios basilares das empresas, 

que têm objetivos a alcançar e lançam metas para seus colaboradores, para 

que tais objetivos sejam alcançados. Porém, os resultados reais, dependem 

bastante dos colaboradores, do seu estado emocional, da sua vida social, da 

sua relação com o dinheiro, com o ambiente empresarial, com os próprios 

objetivos estipulados pela empresa. 

  

 

2.3. Saúde Integral 

A saúde em geral é um ativo buscado desde as sociedades mais antigas, e 

vem sendo ao longo do tempo estudada de todas as formas, para que se viva 

mais e de forma saudável. Isso entrou para o ambiente corporativo, as 

empresas perceberam que pessoas saudáveis são mais produtivas, mais 

dinâmicas, mais felizes. Resultado: a empresa só tem a ganhar. 

No Brasil, na contramão da Constituição de 1988 – que ficou 
conhecida como a Constituição Cidadã por consagrar uma 
série de direitos típicos dos estados de bem-estar social, entre 
os quais o direito universal e integral à saúde -, o processo 
político conduziu à ascensão de Fernando Collor como primeiro 
presidente eleito após o período de ditadura militar e, com ele, 
tiveram o início os processos de reforma do Estado dentro dos 
princípios neoliberais, seguindo a cartilha do Consenso de 
Washington.14 



6 

 

 

Para tanto, deve haver um encorajamento por parte do empregador, para que 

seus colaboradores cuidem de seus estados de saúde, físico, mental, 

emocional seja promovendo dinâmicas de grupo, caminhadas em equipe, 

corridas, ou contribuindo financeiramente para que possam frequentar 

academias, escolas de danças, artes marciais, jantares românticos entre outras 

coisas. 

 

2.4. Qualidade de vida 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida pode ser 

definida como um grupo de fatores e percepções relacionados a cada 

indivíduo, tais como sonhos, padrões, objetivos, expectativas, pois como são 

seres isolados, cada um com perspectivas diferentes. 

Já a qualidade de vida no trabalho é a preocupação que as organizações têm 

ou pelo menos deveriam ter com a saúde e bem estar de seus funcionários e 

de seus familiares no decorrer da sua vida profissional. 

 

 

2.5. Ergonomia 

“A postura de trabalho representa principalmente um meio para desempenhar a 

atividade. As posturas e os movimentos de trabalho são determinados pelo 

espaço físico no qual o corpo e, principalmente seus segmentos estão 

localizados, pelas características das informações a serem captadas e pelas 

ações a serem desempenhadas no espaço.15-16 

 

 

Ergonomia nas empresas 

O que a ergonomia tem a ver com o ambiente de trabalho ou com as vidas das 

pessoas que trabalham em determinadas empresas ou exercem determinados 

cargos? Tem tudo a ver, vejamos: 
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Segundo Oliveira17, o ambiente de trabalho expõe os 
trabalhadores aos riscos, que podem ser periculosos ou 
insalubres. Os agentes periculosos são aqueles mais visíveis 
que podem afetar a integridade física do trabalhador. Já os 
agentes insalubres são mais insidiosos, atuando em longo 
prazo, minando paulatinamente a saúde do trabalhador. 

Isto é, como muitos trabalhadores passam mais tempo no local de trabalho que 

em suas próprias casas, nada mais justo que cuidar muito bem de sua saúde, 

para que possa ser mais produtivo. E adotar uma postura ergonomicamente 

correta é uma das atitudes que podem ser adotadas pelo trabalhador, para que 

se tenha bons resultados, tanto no curto quanto no longo prazo. 

 

 

3. Metodologia 

A classificação da pesquisa apresentada quanto à natureza, foi bibliográfica, 

cujo corte metodológico se deu de 1977 a 2013, sendo um dos principais 

instrumentos de coleta de dados, pois buscou satisfazer uma necessidade 

presente em muitas organizações, nas modalidades de coleta de informações. 

Segundo Severino18, a investigação científica segundo referenciais de pesquisa 

qualitativa, objetiva compreender e explicar o projeto de pesquisa e o conceito 

de trabalho monográfico, permitindo alcançar objetivos. 

Para Chizzotti19, quanto aos fins, a pesquisa deve ser exploratória visando 

desenvolver um determinado ambiente organizacional ou objeto  de análise 

através da associação do conhecimento formal do pesquisador ao 

conhecimento informal dos colaboradores da instituição na qual ocorreu o 

estudo de caso. E descritiva, pois, permite explorar o ambiente, colher 

informações, estabelecer regras, propor e prover soluções. 

No que se refere aos meios, Vergara20, sugere a pesquisa como bibliográfica, 

pois foi desenvolvida por meio de material bibliográfico, permitindo uma 

investigação externa. 

Concernente ao universo e amostra, a pesquisa foi realizada através de 

material bibliográfico e não contemplou amostras, considerando o universo 

pesquisado como um todo. 
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4. Resultados e discussão 

A empresa é responsável pelo bem estar dos seus colaboradores, pelo 

fornecimento dos equipamentos necessários à manutenção da saúde e 

prevenção de riscos ambientais, mas o funcionário também é responsável pelo 

uso correto dos equipamentos, pela manutenção de sua própria saúde. 

Existem casos em que o próprio trabalhador é negligente no uso e manutenção 

dos seus equipamentos, por considerar desconfortável.  

O trabalho decente é uma condição fundamental para a 
superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a 
garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 
sustentável. Entende-se por trabalho decente um trabalho 
adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida 
digna.21 

 

Qualidade de vida, sem salário digno, é utopia, pois o trabalhador para manter-

se bem e saudável depende na grande maioria das vezes, de dinheiro. E 

trabalhar decentemente requer um grau maior de aprimoramento, tais como 

cursos, palestras, fóruns, treinamentos, que por vezes são pagos pelos 

próprios trabalhadores e isso requer recursos financeiros. 

As causas que envolvem a fadiga no trabalho são múltiplas e 
em geral são decorrentes das associações entre as más 
condições de trabalho, o desencontro entre ritmos biológicos e 
os horários de trabalho. Segundo Sallinen22, a fadiga é mais 
freqüente durante a noite e em horários de trabalho que se 
iniciam muito cedo de manhã 

 

Resta demonstrado, que qualidade de vida e saúde, não apenas são 

responsabilidades da empresa, mas da sociedade como um todo, e mais ainda, 

dos colaboradores, haja vista que a expectativa de vida da população 

aumentou. Cuidar da saúde, então, é elemento fundamental para manter-se no 

mercado de trabalho. 

Isso mostra que num determinado período de tempo, todos saem ganhando, o 

trabalhador por ter sua integridade física preservada, a empresa por se 

preocupar com seu ativo pessoal e obter mais valor de mercado, a sociedade 

por ter cidadãos mais saudáveis e mais felizes e em consequência, as 

próximas gerações serão mais comprometidas também com a qualidade vida 

no trabalho. 
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Trabalhar com prazer aumenta sem sombra de dúvida a produtividade, no 

entanto, é comum verificar no cotidiano de muitas empresas, principalmente as 

pequenas e médias, a falta de equipamentos de proteção individual (EPI’S) 

para seus colaboradores e é mais comum ainda de se observar a falta de 

capacitação e de motivação de muitos funcionários. 

De acordo com Slack23, uma tarefa chave para a função 
produção é assegurar o provimento de bens e serviços de 

qualidade para seus consumidores internos e externos. 
 

Ou seja, garantir aos clientes internos, isto é, aos colaboradores, produtos de 

qualidade como equipamentos adequados ao trabalho, aumenta sobremaneira 

a produtividade e tem reflexo direto tanto na qualidade quanto na lucratividade. 

Moreira24 afirma que o trabalhador é o capital humano da 
empresa, colaborador, parte integrante e interdependente de 
todo o sistema. Além disso, as organizações têm percebido que 
para alcançar o sucesso, devem existir ainda, propostas para 
melhores condições de trabalho e satisfação do trabalhador, 
visto agora não apenas como um recurso da organização, mas 
como capital humano das empresas, colaborador e parte 
integrante e interdependente de todo o sistema. 

Investir no capital humano que qualquer entidade é de fato, o melhor 

investimento e quanto melhor for o ambiente de trabalho, melhor será a 

produtividade. 

No Brasil, algumas empresas de grande e médio porte vêm 
adaptando modelos de programas de qualidade de vida de 
empresas nos Estados Unidos com o objetivo de reduzir custos 
com assistência médica, absenteísmo, acidentes, melhorar a 
segurança e o bem estar dos trabalhadores, através de uma 
visão holística25. 

 

À medida que muitas empresas entendem que a redução de custo não está 

apenas ligada à solução de problemas, mas principalmente à prevenção, estão 

começando a investir mais em qualidade de vida de seus colaboradores. Com 

isso, têm-se conquistado inúmeras vantagens como: melhora na saúde, no 

convívio em grupo, produtividade e satisfação pessoal de muitos trabalhadores.  

 
Esses benefícios para a organização podem ser: ganho em 
escala, evolução positiva da produtividade, queda no 
absenteísmo e redução da rotatividade do quadro funcional. 
Aos colaboradores/funcionários, conceituados como indivíduos, 
a qualidade de vida no trabalho oferece comprometimento, 
mais saúde ocupacional, energia e disposição, admiração, 
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desenvolvimento pessoal e profissional, entre outros 
benefícios.26 

Cuidar da saúde dos trabalhadores pode soar estranho para muitos 

empregadores, mas no mundo competitivo de hoje é uma das saídas para se 

reter talentos, manter-se no mercado acirrado, obter lucro e com isso, evitar 

gastos com demissões, acidentes de trabalho, demandas judiciais e 

trabalhistas. 

Para Marassia27, o Brasil tem uma realidade gerencial que não 
compreende por completo a qualidade de vida no trabalho. Há 
um desconhecimento nas ações por parte dos gestores que 
ignoram a qualidade de vida no trabalho, nas políticas e 
processos das empresas ou reparação de aspectos humanos e 
ambientais que neutralizam riscos na condição de trabalho. 

Os empresários e gestores brasileiros, não generalizados, pois alguns já se 

conscientizaram, precisam compreender que, os colaboradores são seus 

maiores e melhores ativos e têm necessidades de serem bem cuidados. Dessa 

forma, quem ganha é toda a sociedade. E mais ainda, as próprias 

organizações. 

 

 

Conclusão 

Orientam-se, tanto as empresas quanto os trabalhadores, que embora seja 

desconfortável um equipamento para o seu uso, ou considerado caro pelo 

empregador, o mesmo é necessário, podendo evitar além de lesões à saúde do 

trabalhador, como multas pelo ministério do trabalho, e mais ainda, o resultado 

no longo prazo é extremamente positivo, o que acarretará numa postura 

ergonômica correta, integridade física garantida e a saúde laboral preservada. 

Aconselha-se, portanto, as organizações, mesmo as pequenas, que adotem as 

regras de segurança no trabalho, todas as possíveis, que conscientizem todo o 

seu grupo operacional do seu uso e manuseio, independente do tamanho da 

empresa, ainda que seja considerado um custo elevado, pois no decorrer do 

tempo, verificar-se-á o quão benéfico é e resulta numa economia considerável, 

além do mais, resultará em ganhos de produção, aumento de vendas, aumento 
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de economia, e melhor ainda, aumento de lucratividade, principal objetivo da 

grande maioria das organizações.   
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