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Resumo 

 

Uma grande preocupação por parte das empresas é a qualidade de vida dos trabalhadores, uma 

vez que os índices de absenteísmos e afastamentos trazem danos tanto ao colaborador quanto 

ao empresário. Um dos grandes números de afastamentos nos dias atuais dar-se por motivos 

relacionados ao estresse ocupacional, uma das formas para minimizar este quadro é a 

implantação do programa de ginástica laboral na empresa. O presente estudo tem por objetivo 

analisar a influência da ginástica laboral relacionada ao estresse de trabalhadores do Polo 

Industrial de Manaus – PIM. Os respondentes da pesquisa são trabalhadores de uma empresa 

do PIM que trabalham no segundo turno e que participam das aulas de ginástica laboral. O 

instrumento utilizado para mensurar o nível de estresse ocupacional foi o questionário Job 

Stress Scale, na versão resumida, traduzida e adaptado do original. E para avaliar o nível de 

satisfação dos colaboradores acerca das aulas de ginástica laboral e suas influências, foi 

utilizado um questionário elaborado pelo pesquisador com influência de outras obras. Os 

resultados apontam a presença de sinais de estresse no ambiente de trabalho e destacam as 

influências positivas que a ginástica laboral promovem na qualidade de vida do trabalhador, 

sob a ótica dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Ginástica laboral; Estresse Ocupacional; Qualidade de vida.  

 

1. Introdução 

O trabalho exerce uma importância inegável na vida das pessoas. Para alguns o trabalho é 

interpretado como algo difícil, realizado por necessidade financeira e para outros é 

interpretado como um meio para crescimento pessoal, sendo definidor de responsabilidade e 

identidade pessoal
1
. 

A qualidade de vida no trabalho tem se tornado um fator de grande visibilidade e importância 

nas organizações empresariais, estando relacionada com o aumento de produtividade do 

trabalhador. Deste modo, destaca-se a importância de abordar a qualidade de vida dos 

trabalhadores, com propósito principal na satisfação pessoal do indivíduo relacionado ao 

trabalho, melhorando o desemprenho e produtividade em suas tarefas
1
. 

                                                           
1
 Pós-graduando em Ergonomia. 

2
 Orientador: Fisioterapeuta. Especialista em Fisioterapia Cardiopulmonar. Mestrando em Educação.  
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A qualidade de vida no trabalho abrange todas as esferas da organização laboral, não se 

limitando apenas em prevenir acidentes
2
. Qualquer mudança no ambiente de trabalho pode 

acarretar um impacto tanto positivo quanto negativo na percepção do trabalhador em relação a 

qualidade de vida, pois o trabalho ocupa o centro de vida de algumas pessoas, uma destas 

mudanças é o estresse ocupacional
3
.  

O estresse ocupacional é reconhecidamente um fator de risco, a sobre carga de trabalho é uma 

condição caracterizada como risco ergonômico. O acúmulo de carga de trabalho se difunde 

pelo organismo acarretando uma maior fadiga ou patologias no trabalhador
4
. 

De acordo com pesquisadores
3,4

 a saúde do trabalhador comprometida por motivo de estresse 

provoca alterações de desempenho e alteram a performance comportamental do trabalhador, 

caracterizando o estresse como sinalizador de problemas organizacionais. 

Para minimizar estas situações de estresse são implantados programas de qualidade de vida, 

um destes programa é a ginástica laboral que além de prevenir contra doenças 

osteomusculares auxilia no aspecto psicossocial dos trabalhadores. 

A ginástica laboral constitui-se em uma atividade que age em caráter preventivo e terapêutico 

no ambiente de trabalho, podendo gerar vários benefícios. A sua utilização é recomendável 

como ferramenta para a gestão do estresse, porém, mal planejada, aplicada ou administrada, 

pode tornar-se ineficiente
4
. 

Com isso, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que possam avaliar e apurar as 

influências da ginástica laboral relacionadas aos trabalhadores, para que assim possa intervir 

de forma positiva na qualidade de vida no trabalho. 

Um dos conceitos dos programas de qualidade de vida no trabalho está no pressuposto de que, 

somente se melhora o que se pode medir, e é preciso medir para melhorar
5
. 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou-se a analisar a influência da ginástica laboral 

relacionada ao estresse de trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. 

 

2. Ginástica laboral e estresse ocupacional 

 

2.1 Ginástica laboral 

As primeiras publicações referentes a ginástica de pausa, termo utilizado no início da 

ginástica laboral, tem registro em meados de 1925, na Polônia, e destinava-se a operários. A 

ginástica laboral chegou ao Brasil na década de 70, com a chegada de executivos japoneses no 

país, estimulando a prática de exercícios físicos no ambiente de trabalho
6,7

. 
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Atualmente as empresas brasileiras gastam valores exorbitante com despesas decorrentes de 

acidentes, doenças relacionadas ao trabalho e estresse
8
. Tais gastos comprovam a necessidade 

de programas de prevenção que abranjam uma multiplicidade de fatores causais e relevantes 

relacionados ao estresse e às doenças ocupacionais. 

Assim, a ginástica laboral mostra-se como uma alternativa econômica e bastante eficiente 

para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da empresa
4
.  

Embora com propósitos diversificados, uma grande porcentagem dos benefícios da ginástica 

laboral estavam, inicialmente, ligados a prevenção das LERs/DORTs. Sabe-se que, 

isoladamente, a ginástica laboral pode apresentar benefícios significativos na vida do 

trabalhador, entretanto, esses são maiores quando essa atividade acontece em conjunto com 

outras atividades de promoção à saúde dos trabalhadores
6,8

. 

Além de auxiliar na promoção de saúde do trabalhador, a ginástica laboral ajuda na integração 

das equipes, aproximando as pessoas e melhorando o clima no ambiente de trabalho, assim, 

tornando-a útil para a redução do estresse ocupacional. 

Muitas são as definições acerca da ginástica laboral, uma delas aponta que trata-se de uma 

sequência de exercícios específicos orientados que visam a promoção da saúde do 

trabalhador, por meio de sessões que duram de 10 a 15 minutos
6,9

.  

Essa sequência é executada no próprio local de trabalho e pode ser efetuada antes, durante ou 

depois da jornada de trabalho. É de caráter preventivo e terapêutico, nos casos de 

LERs/DORTs, sem levar o trabalhador ao cansaço, por ser de curta duração e concentrar-se 

no alongamento e no relaxamento dos músculos, que permanecem contraídos durante as 

atividades laborais diárias
3
. Existem ramificações acerca das práticas de ginástica laboral, que 

são: ginástica preparatória ou de aquecimento, compensatória ou de pausa e relaxamento ou 

final do expediente. 

A implantação de um programa de ginástica laboral objetiva reduzir a exposição aos riscos no 

ambiente de trabalho, diminuição dos acidentes, alivio do estresse, ativação da circulação 

sanguínea e prevenção de doenças profissionais, de modo diversificado e com caráter 

multidisciplinar
8
. 

 

2.2 Estresse ocupacional 

O estresse vem sendo abordado frequentemente na sociedade e deixado a população em 

alerta, mas não se trata de algo novo, o que temos é um maior conhecimento sobre o assunto.  

As pesquisas atuais têm divulgado os efeitos prejudiciais que o estresse pode ocasionar no dia 

a dia das pessoas no ambiente de trabalho
3
. O estresse tem várias causas e afeta diretamente o 
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indivíduo, sendo assim, tratando-se de ambiente laboral, não e possível estabelecer uma forma 

única para preveni-lo ou combatê-lo. 

O trabalho pode tornar-se fonte de adoecimento para a saúde do trabalhador que muitas vezes 

não dispõe de instrumentos suficientes para se proteger destes riscos, mas todas as pessoas 

podem e devem controlar o estresse ocupacional. O indivíduo que desenvolve uma melhor 

relação social no ambiente laboral tem menor probabilidade de desenvolver um quadro de 

estresse
3,10

. 

Acredita-se que problemas relacionados ao estresse ocupacional estão associados às 

mudanças que ocorrem no ambiente de trabalho. As organizações normalmente não valorizam 

os fatores de risco psicossociais, que são negligenciados e insuficientemente compreendidos, 

porque são difíceis de serem mensurados e identificados de forma tão objetiva como os 

demais riscos ambientais, como a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos
8
. 

O estresse ocupacional é resultado da exigência das empresas sobre seus trabalhadores, uma 

vez que vivemos em um momento de busca pelo aumento da produtividade, competitividade e 

da qualidade total, afetando assim, o desempenho do trabalhador
10

. 

Há vários fatores presentes na sociedade moderna relacionadas às condições de trabalho, o 

mercado altamente competitivo, a ameaça iminente da perda de emprego e outras dificuldades 

do dia à dia, com isso, todos estes aspectos fazem os trabalhadores vivenciarem cada vez mais 

situações estressantes em seu ambiente
9
. 

Existem várias maneiras de reduzir a quantidade de estresse, como: manter o equilíbrio entre 

o trabalho e o lazer; fazer relaxamento regular; praticar atividades recreativas; exercícios 

físicos regulares; dormir bem; afastar os pensamentos negativos
9
.   

Com isso, após a constatação da ocorrência de estresse laboral, é necessário um 

acompanhamento por parte das autoridades de saúde e qualidade de vida da empresa para que 

as consequências à saúde do trabalhador sejam amenizadas
4
.  

 

3. Metodologia 

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem quantitativa de caráter descritivo e trata-se de uma 

pesquisa de campo. O estudo foi realizado em uma empresa do Polo Industrial de Manaus – 

PIM, após o responsável pela empresa em estudo autorizar a pesquisa através da assinatura do 

Termo de Autorização da Instituição, posteriormente a coleta de dados foi realizada em 

outubro de 2016. 

A população da pesquisa compreende 88 colaboradores do segundo turno da empresa, destes, 

participaram 60 respondentes entre praticantes e não praticantes de ginástica laboral. Para a 
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coleta de dados foi utilizado dois questionários, um para avaliar a presença de sinais de 

estresse relacionado ao trabalho, o questionário Job Stress Scale, composto por 17 questões, 

na versão resumida, traduzida e adaptado do original. Também foi utilizado um questionário 

para avaliar o nível de satisfação dos colaboradores acerca das aulas de ginástica laboral e 

suas influências perante ao estresse ocupacional, versão adaptada de outros autores
3,6,11

. 

Os colaboradores foram abordados em seu horário de intervalo, horas após a aula de ginástica 

laboral. Anteriormente a coleta de dados, os procedimentos e objetivos da pesquisa foram 

explicados e os participantes que aceitaram a participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, posteriormente os questionários foram entregues aos 

respondentes. Assim, os questionários foram recolhidos no mesmo dia. 

Os resultados desta pesquisa foram demonstrados através de estatística descritiva simples e 

interpretados com clareza utilizando como suporte teórico a literatura científica referente ao 

assunto.  

 

4. Resultados e Discussão  

Para analisar o estresse ocupacional com os respondentes foi utilizado um questionário, 

internacionalmente conhecido para esta finalidade e em versão resumida, denominado Job 

Contend Questionnarie, desenvolvido em 1988 por Töres Theorell
12

. O instrumento foi 

validado e adaptado culturalmente à língua portuguesa brasileira em 2004 por Alves e 

colaboradores, atribuindo-lhe o nome de Job Stress Scale (JSS)
11

. 

O questionário é composto por 17 questões que analisam o estresse a partir de três dimensões: 

demanda psicológica, demanda controle e apoio social.  

A demanda psicológica é avaliada a partir de cinco perguntas, onde quatro destas são 

relacionadas aos aspectos quantitativos (como ritmo e intensidade de trabalho) e uma 

pergunta voltada aos aspectos qualitativos relacionados aos conflitos de demando no trabalho. 

Para avaliar a demanda controle são atribuídas seis perguntas, sendo quatro para o aspecto 

quantitativo de trabalho, com relação às exigências de habilidades específicas para o 

desenvolvimento da tarefa e outras duas perguntas relacionadas à autonomia e a liberdade em 

atividade de trabalho. 

As outras seis perguntas do questionário são direcionadas ao apoio social, estas por sua vez, 

são perguntas direcionadas a analisar a relação com chefes e amigos de trabalho.  

As demandas têm suas escalas de pontuação realizada através de um modelo de escala Likert, 

e a interpretação dos resultados faz-se pela soma dos escores de cada dimensão 
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individualmente, sendo que quanto maior o valor, maior será a percepção do estresse no 

trabalho. 

Para esta pontuação as demandas psicológicas e controle utilizam-se das afirmações que 

variam de “frequentemente”, “nunca” ou “quase nunca”. Enquanto a demanda apoio social 

utiliza-se das variações entre “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. 

Assim, a determinação dos valores baixos ou altos é obtida a partir de cada dimensão obtida 

das respostas do JSS. Com isso, a dimensão “demanda psicológica” apresentou uma mediana: 

<16, considerada “baixa demanda”; e >16, “alta demanda”. Para a dimensão “controle” e 

“apoio social”, o valor limitante foi <20 para “baixo controle e “baixo apoio social”; enquanto 

que, para valores >20, foram classificados como “alto controle” e “alto apoio social”. 

De acordo com Karasek
12

 a relação “demanda psicológica” e “controle” é analisada mediante 

suas combinações, como: “alta demanda” e baixo controle” representam “alta exigência” 

indicando uma maior exposição ao estresse e consequentemente um maior risco à saúde, 

enquanto que “baixa demanda” e “alto controle” indicam “baixa exigência”, referindo-se que 

o trabalhador não está exposto ao estresse. Além destas combinações mencionadas, a relação 

entre “alta demanda” e “alto controle” sugerem que é um “trabalho ativo” e o inverso, “baixo 

controle” e “baixa demanda” descreve um “trabalho passivo”, para este, apontando que o 

trabalho é limitante por não oportunizar ao trabalhador a possibilidade de desenvolver suas 

habilidades. 

A análise realizada pelo questionário JSS demonstrou a presença de sinais de estresse no 

ambiente de trabalho decorrente a alta demanda apresentada pelos respondentes, assim como 

um baixo controle elevado (Tabela 1). 

A demanda psicológica apresenta um valor aproximado entre alta e baixa, destacando-se a 

alta demanda representada por 29 (52,70%) respondentes que representa uma maior exposição 

ao estresse. Esta maior exposição ao estresse dar-se por uma maior intensidade no ritmo de 

trabalho, como, maiores atividades a serem realizadas e um curto período de tempo. Oposto a 

isso encontra-se a “baixa demanda” com 26 (47,30%) respondentes com uma menor 

exposição ao estresse ocupacional, atribuindo-lhes um ritmo de atividade mais satisfatório a 

no ambiente de trabalho (Tabela 1). 

Outro resultado encontrado na pesquisa é em relação ao controle no ambiente de trabalho, 

com uma diferença maior entre os resultados, altos e baixos, encontra-se a demanda controle, 

com equivalente a 30 (60%) respondentes a nível de “baixo controle” destacando-se como um 

resultado em maior exposição ao estresse e sem a oportunidade de ter próprio controle sobre 

suas atividades no ambiente de trabalho. O contrário de “alto controle” que é representado por 
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22 (40%) dos respondentes com menor exposição ao estresse e com maior liberdade de 

decisão em suas atitudes (Tabela 1). 

Já a demanda apoio social apresenta números próximos, como poucas diferenciações, 

verificou-se que o “alto apoio social” se encontra em maior evidência com 28 (50,90%) 

respondentes, significando que a maior parte dos pesquisados recebem o apoio por parte de 

chefes e colegas de trabalho. Próximo a este valor, ao contrário do resultado anterior, 

encontra-se o “baixo apoio social” com 27 (49,10%) respondentes, destacando que não 

recebem o apoio social de chefes e amigos de trabalho (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultado das três dimensões avaliadas 

 

A partir da avaliação individual de cada dimensão foi possível perceber a relação entre as 

dimensões, de acordo com Karesek
12

, entre as dimensões “demanda psicológica/controle” foi 

observado que o trabalho se apresenta como de “alta exigência” para 13 (23,6) respondentes, 

indicando que o sujeito encontra-se em alta exposição ao estresse ocupacional, isto é, 

decorrente de “alta demanda psicológica” e “baixo controle” (Tabela 2). 

Para o trabalho que não ofereça condições de exposição ao estresse ocupacional encontra-se a 

“baixa exigência” que foi identificado por 6 (10,9) respondentes, nesta relação os 

respondentes demonstram uma “baixa demanda psicológica” e “alto controle” (Tabela 2). 

O trabalho ativo, relacionado entre “alta demanda psicológica” e “alto controle”, ficou 

evidenciando para 16 (29,1) respondentes, o que se caracteriza como algo positivo. Já o 

inverso, trabalho passivo, relação entre “baixa demanda psicológica” e “baixo controle”, 

apontando que o trabalho é limitante por não oportunizar ao trabalhador a possibilidade de 

Escores n (%) 

Demanda Psicológica  

Baixa 26 (47,3) 

Alta 29 (52,7) 

  

Controle  

Baixo  33 (60) 

Alto 22 (40) 

  

Apoio social  

Baixo 27 (49,1) 

Alto 28 (50,9) 
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desenvolver suas habilidades laborais, ficou evidenciando para 20 (36,4) respondentes 

(Tabela 2). 

  

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Resultado da relação entre as dimensões 

 

Portanto, através do questionário JSS é possível observar que a presença de sinais de estresse 

no ambiente laboral pesquisado é presente e que esses sinais oscilam entre os setores da 

empresa, os quais não foram divulgados ou diferenciados nesta pesquisa. Porém, encontram-

se também, setores que não favorecem esta exposição ao estresse. Com relação ao apoio por 

parte da empresa e colegas, encontramos uma aproximação entre o trabalho ativo e o trabalho 

passivo, no qual se destaca o trabalho passivo com maior porcentagem. Esta maior 

porcentagem acredita-se que seja decorrente da falta de oportunidade para com os 

respondentes e suas possibilidades de demonstração de suas qualificações.  

Com esta problemática presente nas empresas, um dos métodos encontrados para minimizar o 

estresse ocupacional são programas de promoção a saúde do trabalhador, dentro desses 

programas podemos destacar a ginástica laboral como meio de redução e prevenção de 

doenças ocupacionais. 

Com isso, resolvemos avaliar a influência da ginástica laboral relacionada ao estresse, uma 

vez que se encontra presente no ambiente de trabalho.  

Através do questionário, adaptado por outros autores, foi possível perceber as influências que 

a ginástica laboral pode trazer na qualidade de vida e saúde do trabalhador.  

A pesquisa foi realizada com 60 pessoas, que foram os respondentes do questionário, 

colaboradores do segundo turno que participam da ginástica laboral e mostraram-se disposto a 

participar da pesquisa. 

A ginástica laboral é bem aceita na empresa e isso pode ser destacado com o grande número 

de participantes que são 55 (91,7%) respondentes que afirmam participar da ginástica laboral, 

contrário de 5 (9,1%) respondentes que atribuem esta ausência das aulas aos fatos da rotina 

intensa de tarefas, falta de funcionários no posto para o revezamento e por perceber que os 

Escores n (%) 

Demanda Psicológica/Controle  

Alta exigência 13 (23,6) 

Baixa exigência 6 (10,9) 

Trabalho ativo 16 (29,1) 

Trabalho passivo 20 (36,4) 
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supervisores não participam e não demonstram apoio as atividades de ginástica laboral. 

Porém, alegam que não participam das aulas, mas gostariam de participar. 

Dentre os respondentes pesquisados, foi procurado destacar as mudanças que a ginástica 

laboral traz perante os sinais de estresse no ambiente de trabalho.  

Podemos destacar que após as aulas de ginástica laboral que 22 (40%) respondentes afirmam 

que o estresse no trabalho ameniza e “melhora muito”, outros, 23 (41,8%) afirmam que o 

estresse “melhora” após as aulas de ginástica laboral. Oposto destas afirmações encontram-se 

4 (7,3%) respondentes que disseram “não melhorar” e 1 (1,8%) respondente afirmando que o 

estresse “piora” após as aulas, 5 (9,1) respondentes não responderam à questão. 

Paralelo à essas mudanças relacionadas ao estresse podemos destacar outras mudanças que a 

ginástica laboral traz, uma delas é o humor. O bom humor se apresenta como algo positivo no 

ambiente de trabalho, com isso, 27 (49,1%) respondentes afirmam que o humor “melhora 

muito” após as aulas. Outro ponto destacado é a disposição para o trabalho que 25 (45,5%) 

respondentes afirmam que “melhora” também com a ginástica laboral.  

Mas, algo interessante que pôde ser observado durante a pesquisa foi em relação a qualidade 

de vida dos trabalhadores e como ela é afetada pela ginástica laboral, no qual, 25 (45,5%) 

respondentes afirmaram que a qualidade de vida “melhora muito” com a realização diária da 

ginástica na empresa.  

 

 

Afirmações 

Melhora 

muito 

n (%) 

Melhora 

 

n (%) 

Não melhora 

 

n (%) 

Piora 

 

n (%) 

Não 

responderam 

n (%) 

Estresse no trabalho 22 (40) 23 (41,8) 4 (7,3) 1 (1,8) 5 (9,1) 

Humor no trabalho 27 (49,1) 19 (34,5) 1 (1,8) 1 (1,8) 7 (12,7) 

Disposição no trabalho 24 (43,6) 25 (45,5) 0 0 6 (10,9) 

Qualidade de vida 25 (45,5) 22 (40) 2 (3,6) 0 6 (10,9) 

 

Tabela 3 – Nível de mudança que acontece individualmente após a ginástica laboral 

 

Todas essas informações estão relacionadas às mudanças que ocorrem individualmente no 

ambiente de trabalho. Porém, puderam ser observadas também as mudanças que ocorrem no 

ambiente de trabalho de forma coletiva. Dentre as mudanças encontradas podemos destacar o 

estresse no ambiente de trabalho de modo geral, dentre os pontos pesquisados podemos 

salientar que 31 (56,4%) respondentes afirmam que o estresse “melhora” e outros 19 (34,5%) 
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respondentes afirmam que “melhora muito” o estresse no ambiente de trabalho, 2 (3,6%) 

respondentes apontam que “não melhora” e outras 4 (7,3%) “não responderam” a questão. 

A ausência do estresse no ambiente de trabalho é um ponto positivo para os trabalhadores, 

assim, este fator contribui para outras mudanças como a interação entre os colegas, o trabalho 

em equipe e a maior produtividade. 

Com isso, é possível perceber que a relação entre os colegas de trabalharam “melhora muito” 

segundo 24 (43,6%) respondentes, outros 27 (49,1%) afirmam que a relação entre os colegas 

“melhora” após as aulas de ginástica. Contrário disto tem 1 (1,8%) respondente que afirma 

que a relação “não melhora” e outros 3 (5,5%) não responderam. 

O trabalho em equipe também ganha grande níveis de satisfação, podendo ser demonstrados 

com as afirmações positivas de 28 (50,9%) respondentes dizem que o trabalho em equipe 

“melhora” e outros 21 (38,2%) afirmam que o trabalho “melhora muito”. Outros 2 (3,6%) 

afirmaram que “não melhora” e outros 4 (7,3%) não responderam. 

Todos estes resultados satisfatórios são reflexos das aulas de ginástica laboral realizada no 

ambiente de trabalho durante as atividades de trabalho, uma ginástica de pausa. 

Com todos esses fatores pessoais positivos para o trabalhador é possível destacar uma 

importante mudança para o empresário, que é a maior produtividade no trabalho. De acordo 

com os pesquisados foi possível identificar que a produtividade no trabalho “melhora”, foi o 

que afirmaram 32 (58,2%) respondentes, outros 18 (32,7%) afirmaram que a produtividade 

“melhora muito”, 2 (3,6%) disseram que “não melhora” e 3 (5,5%) não responderam. 

 

 

Afirmações 

Melhora 

muito 

n (%) 

Melhora 

 

n (%) 

Não melhora 

 

n (%) 

Piora 

 

n (%) 

Não 

responderam 

n (%) 

Estresse no ambiente de 

trabalho 

19 (35,5) 31 (56,4) 1 (1,8) 2 (3,6) 2 (3,6) 

Integração com seus colegas 24 (43,6) 27 (49,1) 1 (1,8) 0  3 (5,5) 

Trabalho em equipe 21 (38,2) 28 (50,9) 2 (3,6) 0 4 (7,3) 

Maior produtividade 18 (32,7) 32 (58,2) 2 (3,6) 0 3 (5,5) 

 

Tabela 4 – Mudanças que ocorrem no ambiente de trabalho após a ginástica laboral 

 

Assim, de acordo com o questionário é possível perceber a melhora do estresse, integração 

com os colegas, trabalho em equipe e maior produtividade no trabalho. 
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5. Conclusão 

Através dos resultados obtidos na pesquisa foi possível perceber a presença de sinais de 

estresse ocupacional existente no ambiente de trabalho decorrentes de fatores psicológicos, 

sociais e autocontrole existentes no próprio local de trabalho. 

O programa de ginástica laboral implantado em uma empresa tem por objetivo auxiliar na 

qualidade de vida do colaborador, não somente na questão física osteomuscular, mas sobre 

tudo, nos aspectos psicossociais.  

Podemos destacar com os resultados desta pesquisa que atualmente o cenário laboral 

encontra-se com uma grande demanda por parte de ritmo e intensidade de trabalho, ou seja, 

um grande número de produtividade. Salientar também o número de exigências de habilidades 

mais específicas, onde muitas das vezes se é cobrando, mas não se investe no aprimoramento 

e qualificação do profissional. E por último, destacar as relações interpessoais entre 

funcionários e chefes, nesta pesquisa apresentada de maneira positiva.  

De acordo com a pesquisa, o programa de ginástica laboral apresentou-se de forma positiva, 

através da ótica dos trabalhadores. Isto é, as influências da ginástica laboral em relação ao 

estresse ocupacional são positivas. 

Os funcionários respondentes dos questionários afirmaram que o estresse ocupacional 

ameniza após as aulas de ginástica laboral, melhorando suas relações com colegas e chefes de 

trabalho. Acrescentando também, uma melhora no humor, disposição para o trabalho e até 

mesmo a qualidade de vida.  
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