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Resumo 
 

O mercado industrial está cada vez mais competitivo, com isso, surge a necessidade de 
rever os processos produtivos para melhorar seu sistema como um todo e garantir 
vantagem com relação aos concorrentes. Esse acirramento é percebido no nicho da 
indústria gráfica, principalmente pelo fato de que os produtos são altamente customizados. 
No panorama dos processos, o Lean Manufacturing propõe princípios e ferramentas que 
são capazes de identificar o que não agrega valor ao cliente e quais são os desperdícios 
no sistema. Já a macroergonomia foca no humano e na sua interação com o meio 
sociotécnico, além de entender o conteúdo de trabalho tanto físico quanto mental. Dentro 
desse contexto, o presente artigo objetiva mostrar que essas duas abordagens são 
complementares, promovendo o equilíbrio entre essas demandas. Para tanto, realizou-se 
uma revisão da literatura e um estudo de caso, em que os princípios do Lean Manufacturing 
e as três primeiras fases da Análise Macroeconômica do Trabalho, foram aplicados. Nesse 
trabalho pode-se verificar que a gama de problemas identificados pelas duas visões foram 
maiores do que utilizando apenas uma das abordagens, desta forma, recomenda-se o uso 
simultâneo destas abordagens, maximizando os resultados positivos e podendo assim 
garantir vantagem competitiva. 

 
Palavras chave: Lean Manufacturing. Ergonomia. Macroergonomia. Análise 
Macroergonomia do Trabalho. Indústria Gráfica. 

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

A indústria gráfica no Brasil movimentou cerca R$ 48,2 bilhões no ano de 2019 e foi 
responsável por empregar cerca de 18.000 pessoas nas suas 17.671 gráficas de diversos 
portes espalhados pelo território brasileiro, de acordo com os dados a Associação Brasileira 
de Indústrias Gráficas (ABIGRAF, 2020). O processo produtivo das gráficas compreende 
as etapas de criação, pré-impressão, impressão e acabamento (ROHL & CORREIA, 1993). 
Consoante Righi e Rodrigues (2009) as indústrias desse ramo são caracterizadas pela 
produção sob encomenda e com curtos prazos de entrega. Como é necessário um 
atendimento totalmente customizado, as gráficas precisam combinar as competências de 
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fora para dentro, possibilitando a empresa identificar os desejos do cliente com a 
capacidade de produção dela (HOOLEY et al., 2011). 

Visto um cenário cada vez mais acirrado para as indústrias gráficas e a necessidade da 
nova era de fazer melhorias em seu processo, ajustar-se continuamente é um fator chave 
para se manter competitivo no mercado (HAYES E WHEELWRIGHT, 1985). Nesse 
contexto a Engenharia de Produção visa potencializar o funcionamento dos sistemas e 
otimizar a interação entre o homem e as novas tecnologias, proporcionando, ganhos no 
processo desde o nível operacional até o estratégico (DRUKER, 2002). 

Uma das formas de melhorar o processo é pelo Lean Manufacturing, o qual é definido 
por Liker (2005) como uma filosofia que promove melhoria no fluxo da produção, com 
objetivo de entregar ao cliente um produto de alta qualidade, baixo custo e no tempo certo 
(BHAMU E SANGWAN, 2014). Para De Oliveira e Tomomitsu (2020) essa metodologia de 
trabalho é, sobretudo, uma mudança organizacional e de práticas diárias dentro das 
empresas. 

Nessas abordagens de melhoria de processo, normalmente, não são considerados os 
fatores humanos e a área que considera esse aspecto é a Ergonomia, essa ciência foca 
nas interações dos seres humanos com seu sistema produtivo e traz benefícios para a 
produtividade dos colaboradores (IEA, 2020). Sendo assim, Dul e Neumann (2009) afirmam 
que a Ergonomia contribui diretamente para a estratégia da organização. De acordo com 
Iida (2015) uma das subáreas dessa disciplina é a macroergonomia, a qual busca atingir o 
aumento de performance organizacional enquanto contribui de forma direta e indireta para 
melhorar a produtividade. Embora a Ergonomia busque melhorias para o sistema de 
trabalho baseada nos fatores humanos, nem sempre são aplicados métodos e ferramentas 
que conseguem contribuir para melhoria do processo.  

Conforme citado por Guimarães et. al. (2015) os estudos empíricos raramente deixam 
evidente a conexão entre os princípios e as práticas da ergonomia e do gerenciamento da 
produção, porém, as operações e recursos humanos estão intimamente ligados e 
relacionados ao nível fundamental (BOUDREAU et al., 2003). 

A fim de mostrar a relação entre ambas as perspectivas confiando na ergonomia 
participativa e focando no processo de produção, o presente estudo está alinhado a uma 
tendência da ergonomia que defende que deve haver um equilíbrio entre as demandas do 
sistema de produção e dos fatores humanos para alcançar um sistema de produção 
sustentável (GUIMARÃES et al., 2015). 

Destarte, o objetivo principal desse artigo é mostrar que essas abordagens são 
complementares, por meio de um estudo de caso, pois entende-se que essas visões juntas 
conseguem captar uma gama maior de problemas e consequentemente possuem maior 
potencial para promover melhorias de performance no sistema como um todo. 

  
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1. Lean Manufacturing 
 

O sistema de produção enxuto, o Lean Production ou Lean Manufacturing, surgiu da 
necessidade de produzir mais produtos com menos recursos e atender os clientes de forma 
sincronizada, com os produtos que eles desejam, no momento certo e na quantidade 
necessária (DENNIS, 2008; WOMACK E JONES, 1996). Segundo Dennis (2008) o pai 
dessa metodologia, Taiichi Ohno, adaptou o Fordismo para a cultura oriental e durante anos 
resolveu vários problemas para aperfeiçoar seu sistema enxuto de produção e fazer com 
que ele fosse implantado na Toyota. Esse sistema foi primeiramente idealizado para ser 
aplicado nas fábricas, onde havia a maior parte dos desperdícios e era necessário combinar 
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técnicas gerenciais com o aproveitamento melhor dos recursos tangíveis existentes no chão 
de fábrica (PAVNASKAR et al., 2003  

Segundo Womack e Jones (1996) e Aziz e Hafez (2013) nessa metodologia, é possível 
identificar os cinco fundamentos que são os pilares para o Lean Manufacturing e que são 
essenciais para a melhor compreensão dessa metodologia, quando esses valores são 
seguidos eles afluem para garantir máximo benefício, são eles: Especificação de Valor, o 
qual busca entender o que é valor para o cliente a fim de atender as expectativas dele; 
Fluxo da Cadeia de Valor visa mapear e entender os fluxos de valor que agregam e não 
agregam valor para o cliente; Fluxo Contínuo almeja garantir que a sequência das 
atividades seja bem definida e contínua para atender o cliente no tempo exato; Fluxo 
Puxado (Pull) organiza a produção de forma puxada, produção começa apenas quando 
surge a demanda do cliente; Perfeição  a qual busca aprimorar constantemente os 
processos do sistema mapeado buscando por melhorias contínuas. 

Os conceitos descritos acima são essenciais para entendimento e aplicação da filosofia 
Lean. Segundo Dennis (2008), juntamente com eles, mais alguns conceitos e ferramentas 
são definidos como pilares do Lean Manufacturing, eles complementam os conceitos e 
aprofundam a aplicação do Lean. Consoante Dennis (2008) uma representação desses 
conceitos é pela casa Lean, a qual é ilustrada com uma casa e tem na sua estrutura essas 
ideias advindas da metodologia. Conforme detalhamento realizado por Dennis (2008), a 
base da casa é a estabilidade e a padronização, os pilares de sustentação são as 
estratégias de Just in Time e Jidoka, já a parte interna da casa representa a comunicação 
dos membros da equipe, seu envolvimento e interação, além de mostrar a cultura de 
melhoria contínua. O telhado da casa retrata o foco no cliente, o qual é a meta de todo 
sistema de produção Lean. 

Conforme Brandi e Giacaglia (2012) a manufatura enxuta traz inúmeros benefícios desde 
que sejam aplicadas as ferramentas adequadas, essas atividades permitem a descoberta 
de vários problemas, pois os diferentes enfoques delas identificam fatores relacionados a 
diversas partes do sistema produtivo.  Cada um dos pilares da casa Lean serão explorados 
mais afundo na parte 4. Resultados e Discussão com a aplicação do estudo de caso.  

De acordo com Dennis (2008) um dos principais objetivos do sistema Lean é eliminar os 
desperdícios, conhecido como muda pelos japoneses. Ele representa qualquer atividade 
que o cliente não está disposto a pagar e que não agrega valor ao produto ou serviço. 
Womack e Jones (1996) também definiram esse conceito de muda, ambos os autores 
propuseram oito tipos de desperdícios que estão ligados à manufatura, são eles: defeitos, 
espera, transporte, estoque, movimento, excesso de processamento, excesso de produção 
e intelectual. Esses oito desperdícios abrangem desde os deslocamentos desnecessários 
das pessoas e dos materiais, o excesso de produção e defeitos cometidos até a parte 
intelectual dos funcionários, com o conhecimento deles não aproveitado e comunicação 
assertiva (DENNIS, 2008; WOMACK E JONES, 1996. 

 
2.2. Ergonomia Participativa com Enfoque na Macroergonomia 
 

De acordo com Falzon (2007) é necessário que haja um equilíbrio entre o trade off 
desempenho dos sistemas produtivos e o bem-estar do colaborador para alcançar 
resultados positivos. Deixando um pouco de lado os olhares apenas para o sistema 
produtivo e seus recursos tangíveis, a ergonomia é a vertente que propõe a transformação 
e a adaptação do trabalho conforme as características do homem e analisando seu meio 
(ABRAHÃO et al., 2009).   

Segundo a International Ergonomics Association (IEA, 2000) e a Associação Brasileira 
de Ergonomia (ABERGO, 2020), Ergonomia ou fatores humanos é uma disciplina científica 



Lean Manufacturing e Macroergonomia: Abordagens Complementares para Melhoria nas Empresas 
Turbay, Bruna do Valle.; Bitencourt, Rosimeire Sedrez.; Junior, Osiris Canciglieri. 

cujo foco é estudar e entender as interações entre os seres humanos e os demais 
elementos que fazem parte do sistema produtivo, tornando o ambiente de trabalho 
adequado as necessidades e limitações do ser humano. Ainda de acordo com a definição 
das instituições, essa ciência busca aplicar teorias, princípios e métodos com o objetivo de 
otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. 

Com o crescimento da área da ergonomia, ela foi subdividida de acordo com a ABERGO 
(2020) em três nichos, sendo dois deles: a ergonomia cognitiva, a qual foca nas interações 
entre os seres humanos e os elementos do sistema nos processos mentais e a ergonomia 
organizacional, a qual ressalta na otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo os 
processos de manufatura dos sistemas organizacionais (IEA, 2000). 

Nessa abordagem dos fatores humanos focado nos sistemas sociotécnicos, se pode 
levantar demandas de forma participativa. De acordo com Nagamachi (1995) ergonomia 
participativa promove o envolvimento dos trabalhadores na implementação do 
conhecimento da ergonomia no local de trabalho, redesenhando seu espaço de acordo com 
suas necessidade e satisfação para melhorar a produtividade e qualidade, tendo a 
habilidade de direcionar tanto os aspectos físicos como organizacionais dos sistemas de 
trabalho.  A ergonomia participativa é uma estratégia poderosa da macroergonomia ao 
avanço da ergonomia (NAGAMACHI, 1995). 

A macroergonomia, segundo Guimarães et al. (2014), promove o estudo contínuo dos 
sistemas de trabalho, os quais são compostos por pessoas trabalhando juntas, interagindo 
com tecnologias e integrando um sistema organizacional que é caracterizado por 
intervenção do meio físico e proposta cultural. De acordo com Hendrick e Kleiner (2001) 
um dos objetivos da macroergonomia é a melhoria de performance dos sistemas é a 
otimização do funcionamento da compatibilidade ergonômica.  

Proposta por Guimarães (1999) a Análise Macroergonomica do Trabalho (AMT) é um 
método para implementação da macroergonomia cujo principal objetivo é entender a 
situação atual e propor melhorias para o sistema através da colaboração dos funcionários, 
independente do nível hierárquico, para contemplar todas as visões existentes. Com a 
intervenção macroergonomica da AMT é possível convalidar ganhos nos indicadores de 
qualidade, melhorias no ambiente de trabalho e no processo produtivo (TURBAY et al., 
2019). 

Conforme Guimarães (1999) a aplicação da AMT consiste em seis fases de projeto que 
conta com a participação ativa dos funcionários em diversas etapas, são elas: Fase 0 – 
Lançamento do projeto; Fase 1 – Levantamento inicial ou Apreciação Ergonômica; Fase 2 
– Análise da Situação ou Diagnose Macroergonômica; Fase 3 – Proposta de Soluções; 
Fase 4 – Validação das Soluções; Fase 5 – Detalhamento Ergonômico.  

 
3. METODOLOGIA 
 

De acordo com Tortorella et al. (2017) a literatura apresenta poucas evidências a respeito 
de pesquisas que investigam a potencial sinergia entre as práticas e implementações do 
Lean Manufacturing e da macroergonomia. Sendo assim, para revisitar os conceitos e 
aprimorar as ideias sobre os temas em estudo, foi realizada a revisão da literatura usando 
a base de dados Science Direct. O termo “Lean Manufacturing” foi combinado com os 
termos em inglês de “fatores humanos”, “ergonomia”, “ergonomia participativa” e 
“macroergonomia” para uma maior captação de estudos realizados sobre ambos os temas. 
Os resultados da busca foram de 220, 230, 6 e 4 estudos na ordem da combinação das 
palavras, porém, ao realizar a leitura dos artigos a maioria não era sobre a aplicação de 
ambas as abordagens juntas com o propósito de gerar melhorias para a empresa. 
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A fim de atender o principal objetivo desse artigo que é apresentar uma aplicação onde 
foram usadas as duas abordagens a fim de propor melhorias para a empresa em seu 
processo produtivo e na qualidade do trabalho dos funcionários, foi realizado um estudo de 
caso com participação dos funcionários da empresa. De acordo com Yin (2005) o estudo 
de caso pode ser definido como uma pesquisa empírica de cunho estratégico, que investiga 
fenômenos ou ferramentas no real contexto e cenário dos locais. No presente artigo os 
funcionários responderam questionários sobre a satisfação e importância de determinados 
fatores em seus trabalhos, de acordo com Islan (2012) a carga de trabalho, o ambiente da 
organização, as políticas de remuneração e benefícios impactam significativamente no 
desempenho dos trabalhadores. 

Essa metodologia de pesquisa que conta com a participação direta dos funcionários foi 
pautada no método da Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT) proposta por 
Guimarães (1999). Ele é um método com abordagem participativa que é composto por seis 
fases de projeto, porém, no presente estudo só foram realizadas a fase zero, um e dois; as 
quais foram descritas a seguir conforme definição de Guimarães (1999): 

Fase 0 - Lançamento do Projeto: reunião com a gestão da empresa para apresentar o 
método da AMT, o planejamento e como são executadas as demais etapas; 

Fase 1 - Apreciação Ergonômica: nessa etapa são realizadas entrevistas abertas e 
individuais para captar quais são os problemas e necessidades dos funcionários, sendo 
esses denominados itens de demanda ergonômica (IDEs). Na sequência são formulados 
questionários de satisfação e importância sobre os itens citados, esses possuem diversas 
questões relacionadas ao ambiente físico, posto de trabalho, organização do trabalho e 
empresa, de acordo com os constructos do ABCORE (FOGLIATTO E GUIMARÃES, 1999).  
Como são as mesmas perguntas nos dois questionários, os colaboradores devem marcar 
um “X” para respondê-las em uma escala de 0 a 15 centímetros, os valores mais próximos 
do zero indicam a insatisfação ou pouca importância do colaborador com relação à questão 
abordada e os valores próximos de 15 indicam sua satisfação ou muita importância. Nessa 
etapa também é aplicado um questionário sobre o conteúdo do trabalho e desconforto 
postural, os quais devem ser respondidos na escala de 15 centímetros, sendo zero pouco 
e quinze muito. Para o estudo de caso desse artigo, esses questionários foram aplicados 
com os seis funcionários que trabalham na parte da produção da gráfica, eles não se 
identificam e podem responder com veracidade aos seus sentimentos.  

Fase 2 - Diagnose Macroergonomica: Nessa fase são tabuladas as respostas dos 
questionários e confeccionados os gráficos de satisfação, importância e os de priorização, 
para ver quais fatores são prioridades na tratativa. Para analisar os itens segundo sua 
priorização, realiza-se um cálculo que relaciona a importância e o grau de satisfação do 
colaborador para determinada questão. Com o resultado desse cálculo sendo de zero a 
dez, interpreta-se que valores acima de 6 são os que necessitam ser vistos com urgência 
(GUIMARÃES, 1999). 

Por fim, para analisar a confiabilidade dos dados usou-se o Alfa de Cronbach, o qual é 
uma das ferramentas estatísticas que auxiliam na medição da confiança das respostas dos 
questionários Conforme Cronbach (1951), o valor do alfa precisa ser acima de 0,55 para 
indicar boa consistência no questionário. Para os questionários de satisfação e importância 
os resultados foram 0,8829 e 0,5918 respectivamente, e para o questionário do conteúdo 
do trabalho foi 0,5783, confirmando assim a confiabilidade deles.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O estudo de caso do presente artigo foi realizado em uma gráfica na região de Curitiba 
a qual não aplica os princípios do Lean e nem questões relacionadas com os fatores 
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humanos. A área de produção dessa gráfica conta com: três máquinas de impressão 
(pequena, média e grade), uma guilhotina para os cortes e duas bancadas para 
acabamento em uma sala do lado da área das máquinas. O time de trabalho dessa área é 
composto por dois impressores, um cortador e três acabamentistas, totalizando assim, seis 
pessoas que tem idade entre 30 a 60 anos nessas funções. 

A gráfica, por mais que tenha tecnologia em seu maquinário, tem o seu processo de 
produção desorganizado, segundo Brandi e Giacaglia (2012) a indústria gráfica tem 
dificuldade em sequenciar a produção visto que as mesmas máquinas são utilizadas em 
diversos tipos de serviços. Conforme revisado na literatura, de acordo com Womack e 
Jones (1996) e Azis e Hazen (2013) o Lean Manufacturing está fundamento em cinco 
pilares principais, dentro deles, apenas dois são realizados na gráfica, que são a 
especificação de valor para o cliente, a definição da arte e matéria prima envolve 
diretamente o cliente e o fluxo puxado, pois a produção só começa quando o cliente 
demanda e confirma o desejado. Já o fluxo contínuo não é aplicado, como as máquinas 
são independentes umas das outras e não estão organizadas de forma que ajude o 
sequenciamento, os materiais acabam esperando para continuar a produção. Na gráfica 
também não existe um mapeamento da cadeia de valor para entender o que agrega e não 
agrega valor ao processo e não há o aprimoramento constante do sistema buscando 
continuamente por melhorias. 

Sendo assim, foi confeccionada a Tab. 1 para mostrar de forma simplificada as definições 
das principais ferramentas da Casa Lean de acordo com a definição do Lean Intitution 
(2020). Eles foram relacionados com um exemplo da atual realidade da gráfica, a qual não 
aplica a filosofia Lean. Justamente por esse fato, diversos problemas do processo são 
captados nessa abordagem e que se encaixam nos conceitos citados, porém, limitou-se a 
apenas um exemplo de cada. 

 
Tabela 1. Princípios da Casa Lean e Exemplos 

(Autores, 2020) 
 

PRINCÍPIOS 
CASA LEAN 

DEFINIÇÃO REALIDADE NA GRÁFICA 

5S 

São cinco práticas para organizar o 
ambiente de trabalho: utilização, 

arrumação, limpeza, padronização e 
disciplina 

Não é aplicado 5S na gráfica, nem na 
parte da produção e nem nos 

almoxarifados 

Envolvimento 
É o responsável por proporcionar o 

envolvimento e comunicação entre as 
pessoas 

Falta comunicação entre as partes do 
processo  

Heijunka 
É o nivelamento dos recursos e 

quantidade usada no período planejado 
para produção 

A Ordem de Serviço (OS) nem 
sempre acompanha o material ou fica 

em um quadro de gestão visual 

Jidoka 
É a tratativa de anomalia nas máquinas 
pelos funcionários, quando percebem 

uma situação anormal 

Os funcionários não tem esse tipo de 
formação para mexer nas máquinas 

Lead Time 
É o tempo requerido para executar o 

processo de produção completo 

Esse tempo não é padrão para os 
materiais e é estipulado a cada novo 

serviço 

Poka - Yoke 
É um sistema anti erro, ele ajuda o 

colaborador a evitar erros 

Na maior parte da produção não tem 
sistemas anti erros, só consegue ver 

na inspeção. 
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Smed 
É responsável pela redução de tempo 
dos set ups das máquinas do processo 

com a aplicação de técnicas  

Não é aplicado, principalmente nas 
impressoras que necessitam de set 
up toda vez que troca a cor da tinta 

Trabalho 
Padronizado 

É o estabelecimento de procedimentos 
para cada um dos colaboradores a partir 

das atividades executadas 

Não existe a padronização do 
trabalho devido a variação de 

serviços que se realiza 

TPM 

É a manutenção preventiva programada 
para evitar problemas graves durante o 

ciclo de vida da máquina ou 
equipamento 

Não há um cronograma de 
manutenção preventiva e ocorre 

visita técnica apenas quando para de 
funcionar 

 

Desta forma, a Tabela 1 aborda de forma sucinta os princípios do pensamento enxuto 
assim como uma breve definição do que é cada um deles e a realidade da gráfica conforme 
o levantamento feito durante o estudo de caso e com embasamento teórico em todos os 
fundamentos que compõem os pilares da casa Lean. 

Além desses conceitos da casa Lean, a questão dos desperdícios é bem notável no 
ambiente. Segundo Moraes e Sahb (2004) o desperdício é qualquer dispêndio extra que 
aumenta os custos normais do produto ou serviço. Como resultado dos desperdícios foram 
encontrados ainda mais problemas e oportunidades de melhoria, visto que não existe um 
layout que otimize os transportes e movimentações na parte da produção, os estoques 
estão em locais distintos e acumulam matéria prima, os defeitos são enxergados apenas 
nas inspeções finais e quase toda produção sai com excesso de material porque gasta-se 
matéria prima para fazer o set up das máquinas, além de que os funcionários não propõem 
melhorias e nem fazem intervenções positivas para os processos e o ambiente de trabalho. 

De acordo com De Oliveira e Tomomitsu (2020) para que o sistema Lean funcione de 
forma eficaz, é primordial o engajamento das pessoas envolvidas. Consoante More e 
Padmananabhan (2017) a satisfação no trabalho é uma resposta individual ou sentimento 
com relação ao que se realiza nele, ao ambiente, cultura e políticas da empresa, os quais 
fazem parte da análise macroergonomica do trabalho. Dentro dessas questões, na AMT os 
funcionários participam de forma direta respondendo questionários e isso faz com que a 
percepção deles sobre o trabalho fique evidente na segunda fase da AMT. 

Na terceira fase do método ocorre a tabulação das respostas dos questionários, nesse 
estudo, com as respostas dos seis funcionários levantadas, montou-se os gráficos da Fig. 
1 de satisfação/importância e o de priorização, tanto para os constructos gerais quanto para 
cada item levantado sobre cada um deles. 
  

 
 

Figura 1. Resultados da Análise Macroergonomica do Trabalho por Constructos 
(Autores, 2020) 

 

A Figura 1 apresenta dois gráficos que permitem identificar que os funcionários estão 
satisfeitos com a empresa, porém, não estão satisfeitos com o ambiente físico, questões 
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relacionadas ao nível de ruído, iluminação e ventilação foram as que tiveram menor grau 
de satisfação, porém, maior grau de importância, sendo assim, os itens relacionados com 
esse constructo devem ser tratadas com prioridade. 

Conforme Blaikie et al. (2014) a provisão de um bom clima organizacional está associada 
a motivação dos colaboradores e reforça a comunicação e o relacionamento interpessoal 
entre os funcionários e seus gestores. Sendo assim, o conteúdo do trabalho envolve a 
demanda mental de processamento de informação, memória, atenção e tomada de decisão 
que é imposta para a realização da tarefa do trabalhador, esse fator também se refere a 
carga a qual o colaborador está exposto na execução das atividades (GUIMARÃES, 1999).  
O gráfico apresentado na Fig. 2 apresenta os oito principais aspectos que devem ser 
notados no conteúdo do trabalho, onde os números mais altos indicam muito e os menores, 
pouco, conforme escala de zero a quinze abordada na seção 3. Metodologia. 
 

 
 

Figura 2. Resultados do Conteúdo do Trabalho 
(Autores, 2020) 

 
A Figura 2 aponta que os colaboradores acham o trabalha cansativo e que eles também 

são exigidos física e mentalmente. Eles responderam que executam uma carga de trabalho 
alta, mas que seu trabalho é dinâmico, então isso acaba tornando pouco limitado e pouco 
monótono. Porém, de acordo com Guimarães (1999), em situações em que o trabalho é 
pouco limitado, pouco estimulante e também repetitivo significa que o trabalho é monótono. 
Pelos valores das respostas dadas pelos funcionários, acredita-se que os funcionários 
desconheçam o real significado da palavra “monótono” e também desconheçam a relação 
existente entre as questões citadas anteriormente. Consoante Ilda (2005) a monotonia 
ocasiona a diminuição da atenção na realização do trabalho. 

Visto isso, as ferramentas do Lean se mostram competentes para verificar questões 
relacionadas ao processo produtivo e o método da AMT proposta por Guimarães (1999) se 
mostra eficaz ao captar a percepção dos trabalhadores com relação ao contexto 
ergonômico e meio sociotécnico, abordando com esse olhar, também, os processos de 
produção 

Como o principal objetivo do presente artigo é convergir as duas abordagens para 
analisar se elas se complementam nas proposições de melhorias para as empresas, 
montou-se a Tab. 2 para confrontar quais foram os aspectos que os princípios e 
ferramentas do Lean captaram e quais foram os aspectos que os funcionários ressaltaram 
de forma participativa. A Tabela 2 foi confeccionada para mostrar a ampla gama de 
conceitos que são compreendidos pelas duas visões, na primeira coluna estão 

12,88 12,78
11,88 11,52 11,02

9,08

2,06
0,70

0,00

7,50

15,00

Seu trabalho
é cansativo?

Esforço físico
exigido

Esforço
mental
exigido

Seu trabalho
é dinâmico?

Carga de
trabalho

executada

Seu trabalho
é repetitivo?

Seu trabalho
é monótono?

Seu trabalho
é limitado?

Conteúdo do Trabalho



XXº Congresso Brasileiro de Ergonomia 
23 a 27 de novembro de 2020 - Virtual 

 

 

concentrados os problemas que foram encontrados utilizando as duas abordagens, a 
segunda coluna é referente as questões assimiladas pelo Lean e a terceira coluna mostra 
o que foi depreendido pela AMT.  
 

Tabela 2. Tabela Comparativa dos Problemas Detectados pelo Lean e pela AMT no Estudo de Caso 
(Autores, 2020) 

 
 LEAN AMT 

Fluxo Contínuo na Produção ✓   

5S ✓   

Envolvimento ✓ ✓ 

Heijunka ✓   

Jidoka ✓   

Lead Time ✓   

Melhoria Contínua / Kaizen ✓ ✓ 

Poka Yoke ✓   

Smed ✓   

Trabalho Padronizado ✓ ✓ 

TPM ✓   

Nível de Ruído   ✓ 

Qualidade do Ar   ✓ 

Temperatura e Ventilação do Ambiente   ✓ 

Iluminação do Posto de Trabalho   ✓ 

Espaço Físico do Posto de Trabalho ✓ ✓ 

Qualidade das Ferramentas ✓ ✓ 

Planejamento do Trabalho ✓ ✓ 

Relacionamento com a Equipe e Chefe   ✓ 

Políticas da Empresa   ✓ 

Valorização dos Funcionários   ✓ 

Utilização de EPI's   ✓ 

Carga de Trabalho Realizada   ✓ 

Esforço Físico Exigido   ✓ 

Esforço Mental Exigido   ✓ 

Monotonia   ✓ 

Trabalho Repetitivo   ✓ 

Estresse e Presão por parte dos Chefes   ✓ 

Criatividade e Dinamismo no Trabalho   ✓ 

Senso de Responsabilidade    ✓ 

Absenteísmo e seu Impacto    ✓ 

Desconforto Postural   ✓ 

Defeitos ✓   

Tempo de Espera ✓   

Transporte ✓   

Estoque ✓   

Movimento ✓ ✓ 

Processamento Excessivo ✓   

Superprodução ✓   

Intelectual ✓ ✓ 

 

Pode-se verificar a partir da Tab. 2 que a quantidade de problemas detectados pela 
aplicação das duas abordagens foi maior do que usando apenas uma delas. O Lean focou 
no sistema de produção e seus desperdícios, resultando em 22 itens, a AMT destacou os 
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itens relacionados aos fatores humanos, convertendo em 26 questões, juntas, as 
metodologias foram capazes de detectar 40 questões que influenciam diretamente a 
realização do trabalho dos colaboradores e as atividades da produção. 

A partir da Tabela 2 é possível mostrar que essas metodologias convergem para a 
melhoria global das organizações, envolvendo fatores cernes da produção, elas se mostram 
complementares, a força das duas visões ligadas promove a oportunidade de melhoria em 
diversos elementos nas empresas. Vale ressaltar que a Análise Macroergonmica do 
Trabalho é capaz de captar mais itens do que os que estão assinalados, isso vai depender 
da visão do especialista da área e das perguntas que são abordadas no questionário. 

A partir dessa visão integrada, entende-se que as propostas de melhoria a serem 
desenvolvidas terão suas chances de sucesso maximizadas. Tanto as questões referentes 
ao processo produtivo quanto as relacionadas aos fatores humanos e seu meio 
organizacional são fundamentais para que o sistema possa melhorar como um todo e estar 
em constante evolução, a integração desses dois pontos de vista é a chave do sucesso 
(BOUDREAU et al., 2003). 

 
5. CONCLUSÃO 
 

O principal objetivo dessa pesquisa foi mostrar por meio de um estudo de caso, que as 
abordagens do Lean Manufacturing e da macroergonomia podem ser complementares e 
que podem promover melhorias de performance no sistema como um todo, pois captam 
problemas diferentes e de maneiras diferentes. As duas metodologias podem identificar as 
lacunas da implementação das práticas do Lean Manufacturing, e os problemas 
relacionados ao meio sociotécnicos e ergonômicos. Essas visões não precisam estar em 
conflito, existe muita oportunidade para sinergia entre ambas as áreas (SAURIN E 
FERREIRA, 2009). 

Visto isso, o propósito desse artigo foi cumprido com a confecção da Tab. 2 que mostrou 
a ampla gama de problemas que foram identificados através do estudo de caso, usando os 
princípios e ferramentas do Lean e o método da Análise Macroergonomica do Trabalho, o 
qual faz parte da vertente participativa da ergonomia. Destarte, fica evidente que o sistema 
como um todo se beneficia com ambas as abordagens sendo aplicadas simultaneamente, 
o que torna elas complementares. 

Os resultados apontaram que os problemas encontrados pelo Lean foram, em sua 
maioria, diferentes dos problemas encontrados pela intervenção macroergonomica, assim 
como o contrário aconteceu, ou seja, os dois enfoques conseguem captar mais problemas 
quando aplicados em conjunto. Segundo Brito et al. (2018) o objetivo da ergonomia e do 
Lean Manufacturing estão alinhados em eliminar e reduzir desperdícios e especialmente o 
não valor das operações, promovendo assim melhorias na segurança e saúde dos 
trabalhadores pela melhoria do processo que eles executam.  

Por fim, como sequência dessa pesquisa, sugere-se continuar as demais fases da AMT 
incluindo os problemas que foram captados na visão enxuta. Montar um plano de ação, 
implementar e acompanhar para ver os resultados da melhoria são os outros três passos 
do método.  
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