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Resumo 
 

Este artigo propõe o levantamento de demandas ergonômicas com base tanto na 
ergonomia participativa quanto na percepção do especialista em ergonomia a fim de 
analisar estas diferentes perspectivas na identificação das demandas ergonômicas de um 
sistema. O levantamento de demandas de forma participativa se deu por meio de uma 
entrevista aberta aplicada com 6 colaboradores de uma indústria do setor metalúrgico. De 
forma complementar, o especialista em ergonomia identificou demandas por meio de 
brainstorming. Após, aplicou-se um questionário baseado tanto nos resultados das 
entrevistas quanto na visão do especialista. Comparando os resultados de ambos foi 
possível identificar a divergência quanto à priorização dos itens mencionados nas 
entrevistas e dos aplicados no questionário, sendo que as demandas obtidas a partir das 
entrevistas com os colaboradores, na maioria, não foram consideradas prioritárias após a 
aplicação do questionário. Portanto, percebe-se a importância de considerar a visão do 
especialista durante o levantamento das demandas ergonômicas a fim de obter maior 
confiabilidade dos resultados. 

 
Palavras chave: Métodos Participativos, Ergonomia Participativa, Análise 
Macroergonômica do Trabalho 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os métodos participativos permitem que as pessoas desempenhem um papel ativo e 
influente nas decisões que afetam as suas vidas (Institute of Development Studies, 2020). 
Nesse sentido, Mayoux (2018) declara que esses métodos combinam um conjunto de 
técnicas visuais com princípios-chave de participação.  

Tais técnicas incluem, mas não se limitam a diagramas como gráficos e histogramas e, 
também métodos de classificação por meio de pontuação de prioridades ou mesmo, 
votação. Em contrapartida, Mayoux (2018) destaca como uns dos princípios-chave de 
participação a importância do uso de métodos participativos como processo de 
aprendizagem e não, simplesmente como processo de extração de informações, como 
acontece em pesquisas de cunho qualitativo e/ou quantitativo (Chambers, 2007). Nesse 
aspecto, o processo de aprendizagem é alcançado por meio de parceria com o 
envolvimento de diferentes stakeholders. Além disso, outro princípio-chave destacado por 
Mayoux (2018) é a consequente melhoria do sistema como parte desse processo de 
aprendizagem. 
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Sendo assim, os métodos participativos auxiliam no alcance efetivo do propósito da 
ergonomia (Jordão e Bitencourt, 2020) em otimizar o bem-estar das pessoas assim como 
o desempenho global do sistema que elas interagem (ABERGO, 2008). Por isso, esses 
métodos estão sendo cada vez mais utilizados na melhoria dos aspectos ergonômicos do 
trabalho por meio da ergonomia participativa. (Kogi, 2006) 

Iida (2002) conceitua a ergonomia participativa como um método em que os usuários 
finais do sistema identificam, analisam e propõem soluções de problemas ergonômicos. Em 
razão disso, a ergonomia participativa beneficia programas de ergonomia, tais como o 
Comitê de Ergonomia (COERGO), por assegurar que as soluções propostas pelos 
envolvidos do sistema sejam ótimas e serão aceitas pelos empregados. (Burgess-Limerick, 
2018) 

A Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT) proposta por Guimarães (2002) é um 
método que envolve a ergonomia participativa na intervenção ergonômica de um sistema. 
Esse método consiste em uma abordagem que abrange desde o top-down, por ter relação 
com o nível estratégico do sistema, passa pelo middle-out, já que envolve os processos, 
até o bottom-up devido ao seu cunho participativo. (Guimarães e Costella, 2004) 

Para a fase de apreciação ergonômica (fase 1) desse método, em que ocorre a 
identificação dos problemas ergonômicos por meio da participação direta dos usuários, há 
necessidade de englobar a opinião de especialistas em ergonomia mesmo eles sendo 
externos ao ambiente. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é propor o levantamento de 
demandas ergonômicas com base tanto na ergonomia participativa, com a participação dos 
colaboradores, quanto na percepção do especialista em ergonomia a fim de corroborar a 
importância da visão deste na identificação de demandas ergonômicas de um sistema. 

 
2. METODOLOGIA 
 

Com a finalidade de atender o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa de natureza 
aplicada, por envolver o levantamento de informações que visam solucionar problemas de 
um sistema específico. Quanto à forma de abordagem do problema é uma pesquisa de 
cunho quantitativo, pois se utiliza de estatística para quantificar opiniões. Do ponto de vista 
dos seus objetivos é uma pesquisa descritiva, pois utiliza da aplicação de questionário como 
forma de coleta de dados. E, finalmente, o procedimento técnico é de uma pesquisa 
participante, devido à interação realizada entre pesquisadores e os colaboradores da 
empresa. (Silva e Menezes, 2005) 

Para tanto, utilizou-se da Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT) proposta por 
Guimarães (2002) em uma empresa do ramo metalúrgico. Esse método consiste na fase 
de lançamento do projeto (fase 0) seguida por outras 5, sendo essas: levantamento inicial 
(fase 1), diagnose ergonômica (fase 2), elaboração de proposta de soluções (fase 3), 
validação (fase 4) e, por fim, detalhamento ergonômico e otimização do sistema (fase 5). 
Cabe enfatizar que neste trabalho serão abordadas as fases 0 e 1 do método. 

A fase 0 da AMT representa o lançamento do projeto na empresa. É nessa ocasião em 
que são discutidas as possibilidades do projeto com os principais interessados em conjunto 
com o comitê de ergonomia (COERGO). Há também nessa fase a definição do cronograma 
e o início da fase 1 (levantamento inicial). (Guimarães, 2002) 

Neste trabalho, o lançamento do projeto ocorreu a partir de uma reunião de apresentação 
do projeto e da sugestão de cronograma por parte dos especialistas para os gerentes do 
departamento de Recursos Humanos e da Produção do setor envolvido, sem a definição 
do COERGO. 

Após a apresentação do projeto se iniciou o levantamento dos problemas de cunho 
ergonômico por meio da participação indireta e direta dos colaboradores da empresa do 
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setor metalúrgico. A participação indireta considera as observações dos especialistas em 
ergonomia a respeito da interação do usuário com o ambiente de trabalho. Já a participação 
direta é dada por meio de entrevistas e aplicação de questionários (Guimarães, 2002). 
Nesse sentido, o especialista identificou demandas por meio de um brainstorming. 

Para o levantamento com a participação direta, conforme orientado por Guimarães 
(2002), utilizou-se das 3 etapas iniciais da ferramenta Design Macroergonômico, proposta 
por Fogliatto e Guimarães (1999). Tais etapas consistem na identificação do usuário e 
coleta das informações referentes às demandas ergonômicas (I), priorização dos itens de 
demanda ergonômica (II) e incorporação da opinião de especialistas (III). 

As informações foram coletadas por meio de entrevistas abertas com uma amostra (54%) 
da população de 11 usuários. Durante as entrevistas, perguntou-se sobre as coisas boas 
do trabalho, as coisas ruins e as sugestões de melhoria para cada colaborador participante. 
Com os dados coletados, houve a sua tabulação em que há atribuição de peso a cada item 
levantado durante as entrevistas. Os pesos são calculados pelo inverso da ordem de 
menção, ou seja, a primeira demanda ergonômica é atribuída o peso 1/1, o segundo item, 
1/2, o terceiro, 1/3 e assim por diante. Para a identificação de prioridade dos itens 
apresentados durante as entrevistas, realizou-se o somatório dos respectivos pesos 
atribuídos. Todos os itens de demanda ergonômica (aspectos negativos) foram 
considerados para abranger o questionário a ser aplicado posteriormente. Para a 
concepção do questionário, questões padrões, além de outras consideradas relevantes, 
foram utilizadas para abranger as seguintes classes de problemas (constructos) por ser um 
estudo ergonômico (Guimarães, 2002): ambiente (ruído, temperatura, iluminação, 
ventilação, qualidade do ar); biomecânico (postura, ferramentas, equipamentos, espaço); 
cognitivo (monotonia, dinamismo, repetitivo, trabalho interessante, trabalho estressante 
etc.); organização do trabalho (relação com colegas e superiores, complexidade do trabalho 
etc.), risco (segurança, qualidade/disponibilidade de EPIs, CIPA e Grupo de Brigadistas) e; 
empresa (política, relação com os empregados, horário de trabalho etc.) 

Todas as questões foram escritas na escala Likert compreendida entre 1 e 7, sendo que 
para o constructo Cognitivo, 1 significa pouco e 7, muito. Já para os outros constructos, 
considerou-se os aspectos de satisfação (1 significando insatisfeito e 7, satisfeito) e de 
importância (1 significando pouco importante e 7, muito importante). A partir dos resultados 
dos aspectos de satisfação e importância de cada respondente, calculou-se a priorização 
de cada respondente por item avaliado conforme a Eq. 1. Com base nisso, calculou-se a 
média de todos os resultados de priorização por item e por constructo analisado a fim de 
obter um ranking. 
 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =
(7−𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜)×𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎

7
 (1) 

 
3. RESULTADOS 
 

Em concordância com o método, após a apresentação formal do projeto à empresa (fase 
de lançamento), houve a participação dos colaboradores por meio de entrevistas 
individuais. A partir dessas entrevistas, por meio da tabulação dos dados, foi possível obter 
os resultados apresentados na figura 1 quanto aos aspectos negativos do trabalho. 
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Figura 1. Aspectos negativos do trabalho (As autoras, 2020) 
 

Após a tabulação dos resultados, desenvolveu-se o questionário com base nos aspectos 
identificados durante as entrevistas acrescidos da opinião de especialistas, considerando 
os itens identificados por meio de Brainstorming, conforme os constructos citados na 
metodologia utilizada (ambiente, biomecânico, cognitivo, organização do trabalho, risco e 
empresa). Esse questionário foi aplicado para 9 indivíduos da população (amostra = 82% 
da população), devido à 2 colaboradores estarem temporariamente afastados de seus 
postos durante o período da aplicação. 

Os resultados de priorização obtidos a partir dos resultados da aplicação do questionário 
se deram conforme a figura 2, em que o constructo biomecânico foi de maior prioridade e 
o de risco, a de menor. A partir dos resultados gerais por constructo, consolidou-se todas 
as demandas ergonômicas com nota de priorização acima de 1,18 (média geral de 
priorização) na tabela 1 com a sua respectiva ordem de priorização geral. Nesse aspecto, 
o item de demanda ergonômica mais prioritário é o referente à “oportunidade de crescer na 
empresa” do constructo Empresa, sendo que o constructo de Organização do Trabalho 
detém a maior quantidade de itens considerados prioritários. 
 

 
 

Figura 2. Priorização por constructo (As autoras, 2020) 
 

Os resultados apresentados na tabela 1 se diferenciam dos apresentados na figura 1, já 
que 57,1% dos itens mencionados durante as entrevistas individuais não aparecem como 
prioritários após a obtenção dos resultados da aplicação do questionário. Apenas os itens 
relacionados à postura ruim (postura), erros na produção (qualidade do trabalho que você 
realiza / qualidade do trabalho dos seus colegas) e componentes não vem da melhor forma 
do posto anterior (qualidade dos componentes quando chegam no seu posto) contém 
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aspecto prioritário em ambos os casos. Considerando ainda os resultados prioritários 
obtidos a partir da aplicação do questionário, apenas 25% correspondem aos itens citados 
pelos colaboradores durante as entrevistas, ao passo que o restante (75%) foi acrescentado 
ao questionário conforme a visão do especialista. 
 

Tabela 1. Ordem de priorização das demandas ergonômicas (As autoras, 2020) 
 

Constructo 
Priorização 

geral 
Demandas Ergonômicas 

Biomecânico 

5 Qualidade das máquinas e ferramentas 

7 Espaço Físico 

12 Postura 

15 Disponibilidade das máquinas e ferramentas 

Empresa 

1 Oportunidade de crescer na empresa 

8 Salário e outras políticas 

10 Confiança que a empresa transmite a você 

14 Qualidade/quantidade de treinamentos 

Organização do 
Trabalho 

2 
Qualidade dos componentes quando chegam no seu 

posto 

3 Qualidade do trabalho dos seus colegas 

4 Forma como é feito o retorno do seu trabalho 

6 Retrabalho que realiza 

12 Qualidade do trabalho que você realiza 

Ambiente 
9 Nível de ruído 

11 Ventilação 

Risco 13 Atuação do CIPA e do Grupo de Brigadistas 
 

Correlacionando os itens de demanda ergonômica obtidos pelas entrevistas com os 
obtidos pelo questionário conforme o constructo (tabela 2), identifica-se que para o 
constructo Risco, a “atuação do CIPA e do Grupo de Brigadistas” é mais prioritário que o 
item de “segurança”, que estaria relacionado ao de “prejudicial à saúde” obtido a partir das 
entrevistas. Essa situação em que o aspecto de maior prioridade das entrevistas não é o 
mesmo do questionário se repete para todos os constructos. 
 

Tabela 2. Correlação entre as priorizações por constructo geradas pelas entrevistas e pela aplicação do 
questionário (As autoras, 2020) 

 

Constructo 
Priorização 

por 
constructo 

Entrevista 
(percepção dos 
colaboradores) 

Questionário (percepção do 
especialista) 

Risco 
1 

Prejudicial à 
saúde 

Atuação do CIPA e do Grupo de 
Brigadistas 

2 - Segurança 

Biomecânico 

1 Postura ruim 
Qualidade das máquinas e 

ferramentas 

2 - Espaço Físico 

3 - Postura 

4 - 
Disponibilidade das máquinas e 

ferramentas 
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Organização do 
Trabalho 

1 
Dificuldade em 

exercer o 
trabalho 

Qualidade dos componentes 
quando chegam no seu posto 

2 
Erros na 
produção 

Qualidade do trabalho dos seus 
colegas 

3 
Pouco 

conhecimento da 
função 

Forma como é feito o retorno do 
seu trabalho 

4 

Componentes 
não vem da 

melhor forma do 
posto anterior 

Retrabalho que realiza 

5 - 
Qualidade do trabalho que você 

realiza 

6 - 
Complexidade na realização do 

trabalho 

7 - 
Conhecimento para exercer o 

trabalho 

Ambiente 

1 Temperatura alta Nível de ruído 

2 - Ventilação 

3 - Temperatura 
 

Em resumo, percebe-se que a maioria dos itens mencionados durante as entrevistas, 
apesar de terem sido relevantes para a composição do questionário, não foram 
considerados prioritários após a aplicação do questionário. Ainda, mesmo os itens que 
também são prioritários para ambos os levantamentos, os itens considerados de maior 
prioridade com a tabulação das entrevistas não possuem mesma correspondência 
prioritária com os itens de maior prioridade considerados pelos resultados do questionário. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

A fim de atender o objetivo dessa pesquisa de realizar o levantamento de demandas 
ergonômicas com base tanto na ergonomia participativa quanto na percepção do 
especialista em ergonomia a fim analisar essas diferentes perspectivas na identificação de 
demandas ergonômicas de um sistema, realizou-se um levantamento de demandas de 
forma participativa por meio de uma entrevista aberta aplicada com 6 colaboradores de uma 
indústria do setor metalúrgico. Além disso, de forma complementar, o especialista em 
ergonomia identificou demandas por meio de um brainstorming. 

 Inicialmente houve o levantamento das demandas ergonômicas por meio de entrevistas 
individuais com 6 dos 11 dos colaboradores do setor. Após a tabulação dessas entrevistas 
obteve-se 7 itens de demanda ergonômica que foram considerados para a elaboração do 
questionário assim como outras questões envolvendo os constructos de análise conforme 
a AMT. Após a consolidação dos resultados do questionário aplicados a 9 colaboradores, 
percebeu-se que dos 7 itens mencionados durante as entrevistas apenas 3 são prioritários 
na análise do questionário. Ainda, verificou-se que do universo considerado prioritário no 
questionário de 16 perguntas, apenas 25% corresponde aos itens abordados inicialmente 
durante as entrevistas com os colaboradores, sendo o restante baseado na percepção do 
especialista em ergonomia. 

Com base na aplicação desse método foi possível obter as demandas ergonômicas por 
meio participativo (entrevistas individuais) e por meio quantitativo (aplicação de 
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questionário). Com isso, identificou-se que há divergência de prioridades entre ambas as 
formas de obtenção das demandas ergonômicas. Além disso, a partir dos dados obtidos 
pela aplicação do questionário é possível ter maior acurácia quanto as verdadeiras 
demandas do sistema em análise. Por isso, considera-se de grande importância a visão do 
especialista na identificação de demandas ergonômicas de um sistema, já que apenas com 
as considerações dos colaboradores as demandas identificadas não corresponderiam a 
maior prioridade. 
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