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RESUMO 
 
 
 
Os avanços tecnológicos e organizacionais estão diretamente conectados a alta 
competitividade do mercado em todos os setores. Neste modelo de alta competitividade, 
prioriza-se a qualidade absoluta e, por conseguinte, a gestão da qualidade. O termo qualidade 
nesse cenário não se restringe ao produto acabado, mas a todo o processo de transformação de 
insumos e a aplicação dos recursos transformadores do processo, incluindo diretamente o 
fator humano, cuja participação tende a ser mais significativa quanto mais intensivos são os 
processos.  O presente trabalho tem como objetivo discutir como o desempenho humano 
contribui com a qualidade dos produtos em um setor reconhecidamente intensivo em mão de 
obra: o setor calçadista do Estado da Paraíba. Sua contribuição mais significativa abrange as 
organizações, pois as análises apresentadas visam mostrar aos seus gestores que tais 
fenômenos ocorrem e, mais importante, como eles ocorrem. Neste intuito, foi proposta uma 
adaptação da Escala de Likert, que permite a classificação de uma situação visualizada como: 
alarmante; preocupante; razoável ou regular; boa; e excelente ou ótima. Além disso, propõem-
se dimensões, variáveis e indicadores que abordam os requisitos essenciais do objetivo 
(Qualidade, Desempenho Humano e Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano) e 
questionários, que foram aplicados junto a gestores e operários pertencentes a uma empresa 
calçadista, localizada no município de Campina Grande – PB. Além deste instrumento, uma 
observação não participativa in loco foi utilizada como instrumento de coleta de informações 
adicionais. Os resultados encontrados demonstram que tanto operários como gestores 
compreendem a importância dos primeiros à qualidade, porém há diferenças expressivas de 
pensamentos. Isso denota a necessidade de alinhar mais precisamente pensamentos de 
gestores e operários, com a finalidade melhorar o desempenho no exercício de atividades; 
acarretando em última análise: em elevação da qualidade, produtividade, atendimento de 
prazos e lucratividade. 
 
 
 
Palavras-chave: Qualidade do produto. Fatores de influência sobre o desempenho humano 

no trabalho. Indústria calçadista paraibana. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Technological and organizational improvements are directly related to highly competitive 
market in all sectors. When there’s a high competitiveness model, priority is given to the 
highest quality and therefore quality management. Quality in this scenario is not a term 
restricted to the finished product, but regards to the whole transformational process of inputs 
and applying process transforming resources, directly including the human factor, whose 
participation tends to be more significant, the more intensive the processes become. This 
study aims to discuss how human performance contributes to the quality of products in an 
industry notoriously labor-intensive: the footwear industry of the state of Paraiba (PB). The 
most significant contribution comprises the organizations, because the analysis presented 
aims to bring to the attention of the managers that such phenomena occur and, more 
importantly, how they occur. To this end, an adaptation was proposed of the Likert Scale, 
which allows the classification of a situation viewed as alarming, worrying, reasonable or 
regular, good, and excellent or great. Moreover, it proposes dimensions, variables and 
indicators which address the essential requirements to achieve the goals (Quality, Human 
Performance Factors, and Influence on Human Performance) and questionnaires, which were 
applied to the managers and workers belonging to a footwear company, located in Campina 
Grande - PB. Further to this instrument, an on-site non-participatory observation was used as 
a tool for gathering further information. The results show that both, workers and managers 
understand the importance of the former for end product quality. However, there are 
significant differences of thoughts. This points to the need of aligning the thought of 
managers and workers more accurately, in order to improve performance in accomplishing 
activities, leading ultimately to: rise in quality and productivity, better profitability, and 
compliance with deadlines. 
 
 
 
 
Keywords: Product quality. Influencing factors in human performance at work. Paraiba’s 
footwear industry. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introdutório aborda os aspectos gerais da pesquisa, estruturado em quatro 

seções. A primeira aborda fundamentos da relação entre a qualidade do produto e o 

desempenho humano, tendo como objetivo principal contextualizar e delimitar o problema a 

ser estudado. Na seção posterior são apresentadas as razões que motivam o presente estudo, 

isto é, a justificativa da escolha do tema. A terceira define os objetivos gerais e específicos 

que norteiam todo o projeto de pesquisa. Finaliza-se com uma síntese da estrutura do trabalho, 

contemplando os aspectos principais de cada um dos capítulos. 

 

 

1.1 Contextualização e Problemática da Pesquisa 

 

A competitividade inerente ao mercado exige que as corporações assumam 

continuamente novas posturas e estratégias organizacionais para manterem-se atuantes e 

suprirem as necessidades do seu público alvo. A meta, em última análise, é maximizar o 

lucro. Deste modo, pode-se afirmar que a sobrevivência das empresas no mercado está 

intrinsecamente atrelada a criação de um vínculo estreito entre seus objetivos organizacionais 

e os meios utilizados para operacionalizá-los. Esta conexão complementa a análise direta dos 

interesses financeiros e econômicos, como também fatores tidos como intangíveis, por 

exemplo, o conhecimento, a qualidade dos produtos/serviços e dos seus processos de 

produção (RAFAELI & MÜLLER, 2007). Por conseguinte, a relevância da qualidade é 

elevada, estendendo-se a todos os níveis da organização. 

No âmbito da concorrência entre empresas, a qualidade é considerada com freqüência 

um fator condicionante à aquisição de um bem ou solicitação de um serviço, logo, ela pode 

ser classificada como uma vantagem competitiva de uma organização frente às demais. 

Suportando esta abordagem, Kotler (2000) afirma que a satisfação dos consumidores, 

lucratividade e qualidade de produtos são acopladas; na medida em que a empresa eleva seu 

nível de qualidade, ela atende os anseios de seus clientes de forma ideal, resultando no 

acréscimo de sua lucratividade. 

A significação precisa da qualidade varia em função de cada situação, produto, 

serviço, cliente ou corporação; o ponto de vista analisado é que julga quais são os critérios 

que a definem. De forma genérica, a qualidade pode ser entendida como a conformidade de 
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um resultado comparando-o com o projeto idealizado, satisfazendo padrões, seqüenciamento 

de operações, prazos e clientes (MAÑAS, 2004). 

Com a finalidade de exemplificar a relação entre qualidade e desempenho do 

trabalhador, de acordo com o tema desta pesquisa, restringir-se-á a análise ao setor calçadista. 

Porém, antes de discutir a condição atual do setor, se faz necessário ir ao encontro da origem 

desta atividade em solo brasileiro. 

O desenvolvimento econômico da indústria calçadista brasileira iniciou-se no Rio 

Grande do Sul, mais precisamente no Vale dos Sinos, com a chegada dos primeiros 

imigrantes alemães, em 1824 (MDIC, 2008). Em decorrência dos avanços tecnológicos no fim 

do século XIX oriundos da Europa, o sistema artesanal de produção deu lugar a um sistema 

fabril (CRUZ, 1976). No período de 1920 a 1960 houve uma estagnação no setor, juntamente 

com uma regionalização da produção e um declínio na introdução de inovações mecânicas e 

técnicas. A partir da década de 1960, com a exportação de calçados para os Estados Unidos da 

América (EUA), o setor experimenta um período de prosperidade e dinamismo. O Vale dos 

Sinos consolida-se como um pólo industrial calçadista especializado em moda feminina e a 

cidade de Franca, localizada em São Paulo, faz o mesmo em calçados masculinos. Na década 

de 1970, ficou evidenciada a posição das exportações de calçados na balança comercial do 

país, fator crucial para o crescimento do setor (BNDES, 2008).  

Deste momento em diante, o Brasil vem assumindo paulatinamente um papel relevante 

no comércio mundial do calçado. É atualmente um dos mais destacados fabricantes de itens 

manufaturados de couro, detendo o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores mundiais 

de calçados e também de couros, perdendo em volume apenas para China e Índia, 

respectivamente (MDIC, 2008). O quadro atual do parque calçadista brasileiro contempla 

mais de 9000 indústrias, que produzem aproximadamente 796 milhões de pares por ano, 

sendo que 189 milhões são destinados à exportação. O setor é um dos que mais gera emprego 

no país, em 2006, cerca de 300 mil trabalhadores atuavam diretamente na indústria 

(ABICALÇADOS, 2008). Os principais estados exportadores de calçados no ano de 2006 

considerando dados fornecidos pela Abicalçados (2008) são Rio Grande do Sul, que responde 

a 39,4% de pares exportados, seguido por Ceará com 29,2%, Paraíba com 11,5%, São Paulo 

com 9,0% e Bahia com 3,7%. Tomando a distribuição da produção por regiões e em número 

total de pares produzidos para exportação, as três regiões que mais produzem são nordeste, sul 

e sudeste, nesta ordem. 

O fato do número de empresas calçadistas em solo brasileiro ultrapassar 9000 

empresas demonstra o patamar de concorrência interna inerente ao mercado, mesmo sem 
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mencionar a disputa externa. Essa grande concorrência no mercado calçadista nacional e 

estrangeiro fez com que vários artifícios fossem criados no sentido de reduzir custos de 

fabricação e transporte do produto fossem realizadas. Num fenômeno recente, a região 

nordeste tornou-se uma nova fronteira de expansão para o mercado calçadista brasileiro. Tal 

processo se deve à disponibilidade de mão de obra mais barata que no sul e sudeste; a 

facilidade de escoamento da produção para os mercados europeu e norte-americano, face a 

localização favorável; e, talvez mais importante, em virtude da guerra fiscal entre municípios 

da região, com renúncias fiscais agressivas (BNDES, 2008). 

No ano de 2007, a Abicalçados (2008) divulgou que o nordeste respondeu com 

aproximadamente 44% da produção nacional de calçados, e com um pouco mais de 49% dos 

calçados exportados. A mesma fonte garantiu que o setor de calçados e produtos afins da 

Paraíba vem se consolidando como um grande indutor de desenvolvimento na região, por 

possuir uma vocação natural para explorar esta atividade. É sabido que a produção de 

calçados deste estado concentra-se em duas regiões, a grande João Pessoa, envolvendo as 

cidades de Santa Rita e Bayeux, cuja prioridade é exportação, e o pólo de Campina Grande, 

voltado essencialmente para o consumo nacional (BRAZILIAN FOOTWEAR, 2008). 

Acredita-se que a Paraíba tem potencial para galgar melhores posições no ranking de 

produtores e exportadores de calçados, visto que sua produção aumenta continuamente. De 

acordo com o Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba já estão registradas mais de 500 

empresas do setor no estado. “A produção paraibana já responde por uma boa parcela da 

produção brasileira”, disse Francisco Nunes, coordenador do projeto de desenvolvimento da 

cadeia e cooperação internacional na área de calçados do SEBRAE – PB (GOVERNO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, 2008). Contudo, existem entraves que limitam o aumento da 

projeção da produção paraibana de calçados no mercado. Segundo Campos (1995), eles se 

caracterizam pelo grau de desenvolvimento tecnológico e à qualificação profissional dos 

operários, pois não existem grandes investimentos no treinamento de mão-de-obra ou na 

aquisição de maquinários de alta tecnologia. Restringindo assim, o fator qualidade nas 

indústrias paraibanas. 

Outro entrave inerente à produção calçadista é que mesmo com avanços tecnológicos 

notáveis que mudam as feições da indústria moderna, muito diferente daquela do começo do 

século passado, estes não conseguem retirar sua intensidade de mão-de-obra, principalmente 

em duas etapas intermediárias do processo produtivo: o pesponto e a costura (KEHRLE; 

MOUTINHO, 2005). 
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Silva (2002) reproduz argumentos abordados por Campos (1995), Kehrle e Moutinho 

(2005), ao afirmar que na Paraíba não há modificações no parque industrial calçadista, com 

raras exceções, assim, as empresas fazem uso de maquinários que necessitam totalmente da 

intervenção humana para sua operacionalização, demandando utilização intensiva de mão-de-

obra, em especial, do trabalho não qualificado. Ainda segundo o autor, a organização do 

trabalho não permite melhorias no que diz respeito às condições de trabalho e crescimento da 

mão-de-obra, devido a contratos de empregos precários, subcontratação de pessoal externo e 

falta de investimentos na capacitação de operários da organização. 

O uso exaustivo da mão-de-obra no setor torna-o completamente dependente do fator 

humano em seu processo produtivo, seja para gerenciar e operar equipamentos, ou para 

inspecionar o produto desde o início de seu processo de fabricação. Conseqüentemente, 

empresas calçadistas são reféns de seus funcionários. Por mais que as máquinas sejam 

modernas é preciso que o operário saiba como utilizá-las, quais comandos fazem o que, 

quando devem ser acionados e quais os procedimentos a serem realizados; todas estas 

atribuições inerentes à mão-de-obra estão diretamente ligadas à capacitação profissional, por 

meio de treinamentos ou pela experiência anterior do trabalhador. Portanto, a performance do 

trabalhador deve estar em sintonia com as metas estabelecidas pelos gerentes, produzindo a 

quantidade determinada de produto dentro dos padrões e especificações corretas. 

Prochnik et al (2005) e Dubrin (1998) reforçam o argumento vislumbrado por Silva 

(2002). O primeiro alega que o nível de profissionalização no setor calçadista é extremamente 

precário para que se possa atender a demanda atual frente à concorrência de mercado; outro 

problema é a rotatividade de mão-de-obra no setor, variando de 2 a 10% por mês, que pode 

ser decorrente da cultura organizacional ou da falta de investimentos na capacitação de 

pessoal. De acordo com o segundo autor, a desqualificação de operários traz prejuízos 

significativos para a organização, tanto na qualidade de processos quanto do produto; além de 

afetar o desempenho do trabalhador. 

A pesquisa de Crosby (1991) explicita mais claramente os danos da desqualificação do 

operário, ao afirmar que os problemas de qualidade são freqüentemente decorrentes das 

atitudes dos trabalhadores, essencialmente no setor de fabricação. A redução da qualidade é 

originada pela falta de comprometimento dos trabalhadores em desempenhar suas funções de 

acordo com as especificações do projeto de um produto ou serviço; tal efeito pode mitigar até 

mesmo os níveis de produtividade. Esta ausência de compromisso dos empregados pode ser 

causada exatamente por sua falta de capacitação profissional.  
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Visualizando este contexto, é preciso enfatizar a exigência suprema da gestão da 

qualidade em um cenário de alta competitividade. A qualidade não se restringe apenas ao 

produto acabado, mas a todo o processo de transformação de insumos e a aplicação dos 

recursos transformadores do processo, incluindo diretamente o fator humano. Estes 

argumentos suscitam a investigação dos impactos causados pelo trabalhador na qualidade dos 

produtos, ainda mais nos processos que demandam mão-de-obra intensiva, como é o caso do 

setor calçadista. Para tanto, é mandatório que a gerência entenda que isto ocorre e como. 

Nota-se assim, a abertura para um questionamento básico: 

 

 “Como o desempenho humano contribui com a qualidade do 

produto em uma empresa do setor calçadista no Estado da 

Paraíba na percepção de operários e gestores?” 

 

 

1.2 Justificativa 

 

Atualmente, existe uma busca contínua das empresas por vantagens competitivas, que 

lhes garantam o aumento de seus nichos comerciais e maior lucratividade. Suas estratégias de 

negócio envolvem diversas variáveis e são elaboradas com o intuito de alcançar as metas 

traçadas pela organização, que a priori, visa criar bens e serviços para suprir as necessidades e 

possíveis anseios do ser humano. A qualidade é um fator básico para que isto ocorra, visto 

que pode ser caracterizada como uma ferramenta para atender o consumidor por completo, 

pois julga que há um processo inato de transferência de valores, costumes e comportamentos 

da sociedade para o interior das corporações e para suas atividades produtivas. Logo, a 

qualidade assume um papel importante frente à competitividade empresarial ao agregar valor 

aos produtos (PALADINI, 2008). 

A qualidade de um produto, ou serviço, é estabelecida na concepção de seu projeto, 

que contém todas as suas especificações, padrões a seguir, seqüência de operações, entre 

outros aspectos. Porém, nem tudo que está determinado no projeto é cumprido no decorrer do 

processo de fabricação; falhas e deformidades podem ser constatadas (COSTA et al, 2005). A 

qualidade na execução de um projeto é fundamental. Embora não exista um consenso na 

definição de quais seriam os elementos que podem indicar este requisito nas organizações, é 

fato que, para tanto, uma equipe de trabalho bem capacitada e multifuncional é crucial 

(NASCIMENTO, 2008). 
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Corroborando com as alegações de Nascimento (2008), Martino (2008) afirma que o 

fator humano é decisivo para o bom funcionamento de todos os setores de uma organização, 

principalmente no que se refere ao esforço para alcançar a excelência na fabricação de 

produtos, já que ele pode influir negativa ou positivamente sobre a qualidade do produto ou 

da prestação de um serviço. Conseqüentemente, a qualidade depende invariavelmente do 

desempenho do trabalhador (CROSBY, 1991). 

A detenção do conhecimento de como e o porquê da performance humana ocasionar 

impactos sobre a qualidade do produto possibilita a realização de mudanças no processo 

produtivo, ou mesmo na capacitação e qualificação dos funcionários de dada empresa, 

resultando em melhorias significativas da qualidade do produto, e por conseguinte, pode 

elevar sua lucratividade. O estudo da relação entre estes fatores poderá provocar alterações no 

processo produtivo ou na gestão dos recursos humanos, de modo que custos sejam reduzidos; 

e terá então, aplicabilidade em outras indústrias. Por exemplo, se as causas dos problemas de 

qualidade são atreladas aos trabalhadores e forem eliminadas, o número de perdas é mitigado 

acrescendo a margem de lucratividade. O estudo dessa temática em empresas se constitui 

como adequado às novas exigências sistêmicas organizacionais, uma vez que a qualidade e o 

fator humano são percebidos como fatores essenciais ao sucesso empresarial, influindo sobre 

a geração de emprego e renda de uma região (SLACK et al, 2002). 

Os elementos da produção, como o desempenho do trabalhador ao executar suas 

atividades e a qualidade do produto, estão fortemente associados à engenharia de produção, 

visto que é responsável pela gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais, com a 

finalidade de aumentar a produtividade de uma empresa. Deste modo, define a melhor forma 

de integrar mão-de-obra, equipamentos e matéria-prima e de elevar a qualidade. Por isso, o 

profissional em engenharia de produção é peça fundamental em indústrias e empresas de 

quase todos os setores, seus maiores desafios são promover a expansão do consumo, por meio 

da redução do custo dos serviços ou produtos e, garantir mais eficiência nos sistemas 

produtivos. Neste propósito, ele deve reunir conhecimentos sobre administração, economia e 

engenharia para racionalizar o trabalho, aperfeiçoar técnicas de produção e ordenar as 

atividades financeiras, logísticas e comerciais de uma organização (UBEDA & SANTOS, 

2002).  

A literatura atual ainda não oferece resultados claros e significativos que façam a 

vinculação direta entre os três construtos: qualidade do produto, desempenho do trabalhador e 

o setor calçadista. Este setor foi tomado como parâmetro de análise para esta pesquisa, devido 

à sua plena ascensão no mercado, influindo expressivamente na balança comercial brasileira. 
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O setor calçadista movimenta milhões de dólares, em 2007 o montante exportado foi 

de U$ 1.911.750.369, enquanto as importações totalizaram U$ 209.080.308. Neste mesmo 

ano, a produção nacional foi de aproximadamente 796 milhões de pares; ademais disso, tem 

grande importância socioeconômica por empregar cerca de 300 mil pessoas em todo país, e 

por apresentar uma remuneração média de R$ 618,00, que é 5,2% acima da média salarial de 

outras categorias. Pode-se firmar que este é um setor de relevância para o Brasil e, 

simultaneamente, aos pólos calçadistas mundiais (ABICALÇADOS, 2008). Mesmo com 

todos os pontos positivos relatados, as recentes inovações tecnológicas no setor não foram 

efetivas para minimizar a intensidade de mão-de-obra, pois ainda há processos e operações 

em que o homem tem superioridade sobre a máquina em suas execuções (PROCHNIK et al, 

2005; KEHRLE & MOUTINHO, 2005; SILVA, 2002).  

Os dados gerais do setor calçadista no nordeste brasileiro demonstram que há um 

crescimento da região nesse sentido, produzindo quase 50% dos calçados que são exportados. 

A Paraíba é o segundo maior produtor da região em número de pares e, emprega cerca de 12 

mil pessoas, fomentando a economia e tendo assim, um papel fundamental na sociedade local 

(ABICALÇADOS, 2008). 

Todos os argumentos expostos constituem o motivo pelo qual o setor de calçados foi 

selecionado como objeto de estudo, no qual se pretende analisar a percepção de gestores e 

operários acerca do desempenho humano sobre a qualidade do produto. Acredita-se que o 

setor pode se beneficiar diretamente dos resultados de uma pesquisa como esta, pois as 

indústrias calçadistas utilizariam as constatações relativas aos possíveis agentes impactantes 

sobre a qualidade advindos do desempenho humano, para assim, minimizá-los ou eliminá-los. 

Por conseguinte, melhorariam a qualidade e competitividade de seus calçados em âmbito 

regional, nacional ou internacional. Sintetizando, tem-se condições de afirmar que, em termos 

acadêmicos, a pesquisa contribui ao estado da arte, tratando de temas atuais, quais sejam: 

qualidade do produto, desempenho do trabalhador, e de um setor preponderante da economia 

brasileira (calçados), além de adicionar novas perspectivas de investigações sobre tais 

assuntos. 
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1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

  

Analisar a partir da percepção de operários e gestores como o desempenho humano 

contribui com a qualidade do produto em uma empresa do setor calçadista no Estado da 

Paraíba. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Selecionar um conjunto de variáveis e indicadores que relacione o desempenho 

humano e a qualidade do produto, a partir da literatura sobre os temas; 

• Identificar a existência de programas de qualidade na empresa estudada; 

• Verificar os procedimentos adotados na empresa estudada para aferir a qualidade; 

• Analisar os sistemas de gestão de desempenho humano na empresa estudada; 

• Indicar quais fatores influenciam o desempenho dos trabalhadores da amostra, de 

acordo com a visão de gestores e operários, na empresa estudada; 

• Avaliar e quantificar as diferenças de opiniões entre gestores e operários sobre 

qualidade, desempenho humano e seus fatores de influência, na empresa estudada; 

• Propor ações que fomentem a qualidade do produto através do desempenho humano 

na empresa estudada.  

 

 

1.4 Estruturação do Projeto de Pesquisa 

 

A dissertação foi desenvolvida em cinco capítulos: Introdução, Quadro Teórico, 

Procedimentos Metodológicos, Análise de Resultados e Conclusões. Finalizando o trabalho, 

têm-se as Referências Bibliográficas e Apêndices. 

O primeiro capítulo, como já visto, introduz o tema abordado contextualizando-o, 

delimitando-o e justificando-o, além de descrever os objetivos da pesquisa. O segundo 
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apresenta o resultado da revisão da literatura existente sobre o tema escolhido direcionando a 

pesquisa, a saber: Qualidade e Desempenho. 

No terceiro capítulo estão delineadas as diretrizes metodológicas que nortearam a 

pesquisa realizada, caracterizando a amostra a ser investigada, relatando a construção do 

instrumento de pesquisa e como a pretendida análise de dados foi efetivada. O capítulo 

seguinte aborda os resultados obtidos, bem como sua análise detalhada.  

Por fim, o capítulo cinco, Conclusões, engloba os termos finais do trabalho textual, 

com a exposição das deduções elaboradas e apresentação de sugestões de melhorias futuras à 

empresa estudada. 
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CAPÍTULO 2 – QUADRO TEÓRICO 
 

O propósito deste capítulo é servir como um repertório dos termos e conceitos que 

serão debatidos nos capítulos posteriores. Dividindo-se em quatro partes: a primeira descreve 

a configuração geral de fatores que a qualidade engloba, os quais são considerados como 

norteadores de excelência e fornecem uma vantagem competitiva no mercado atual; a 

posterior aborda as questões relacionadas ao desempenho, focando o desempenho humano no 

trabalho. A terceira expõe os principais fatores que influenciam o desempenho humano no 

trabalho. Por fim, a quarta contempla como a avaliação de desempenho do trabalhador pode 

ser realizada. 

 

 

2.1 Qualidade 

 

A presente seção foi organizada em três subseções: a parte inicial descreve aspectos 

gerais relativos à qualidade, destacando basicamente suas definições e importância para as 

organizações; a subseção seguinte aborda especificamente a qualidade do produto e sua 

relação com o desempenho do trabalhador; e por fim, a terceira explicita alguns modos de 

mensurar a qualidade nas organizações. 

 

 

2.1.1 Aspectos Gerais 

 

É notório que o conceito de qualidade é concebido sob diversas vertentes, isto variará 

de acordo com o autor estudado. Segundo Falconi (1990) a qualidade está diretamente ligada 

à satisfação total das necessidades do consumidor que procura certo produto ou serviço. Para 

tanto, a empresa que se propõe suprir esta necessidade do cliente por completo, deve extinguir 

todo e qualquer aspecto que desagrade o consumidor; além de procurar estar sempre à frente 

do que o cliente deseja, apresentando um produto ou serviço com as características 

vislumbradas pelo mesmo. 

Kotler (2000, p.79) acredita que “qualidade é a totalidade dos atributos e 

características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer necessidades 
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declaradas ou implícitas”. Seguindo esta linha de pensamento, Teboul (1991) acredita que a 

consonância com as especificações exigidas para algum produto ou serviço é o que definirá 

sua qualidade, ou seja, o produto ou serviço deverá apresentar uma resposta ajustada ao 

desejo do consumidor e com as normas existentes de especificação; destaca-se juntamente o 

encantamento do cliente por atribuições não mensuráveis cuja percepção seria emocional. 

Paladini (2008) vai além da questão de conformidade, ratificando os estudos de 

Falconi (1990), Kotler (2000) e Teboul (1991), e propõe que a qualidade pode ter múltiplas 

abrangências simultaneamente: ela pode ser concebida como um aspecto intangível de um 

produto para os clientes, tendo um caráter subjetivo e variável entre os empregados; significar 

perfeição ou a ausência absoluta de defeitos em produtos; a capacidade de produzir um 

produto ou serviço inteiramente igual as especificações que foram determinadas no seu 

projeto; ou condição mínima de operação nas circunstancias em que os produtos não possuem 

complexidade; como a variedade de alternativas que o produto ou serviço dispõe; ou ainda, 

caracterizar a qualidade como o alicerce no qual todo e qualquer processo da produção da 

qualidade é originado. 

A qualidade é tida muitas vezes como um fator condicionante a compra de um produto 

ou solicitação de um serviço, desta forma, ela é um diferencial entre empresas concorrentes na 

busca por aumentar suas participações nos nichos de mercado. Suportando esta abordagem, 

Kotler (2000, p.79) afirma que: 

Há uma estreita ligação entre qualidade de produtos e serviços, satisfação de 
clientes e lucratividade da empresa. Níveis mais elevados de qualidade resultam em 
níveis mais elevados de satisfação de clientes, ao mesmo tempo que sustentam os 
preços mais altos e (freqüentemente) custos menores. Portanto, programas de 
melhoria da qualidade normalmente aumentam a lucratividade. 

A definição de qualidade para Chiavenato (2003, p. 629; CHASE, JACOBS & 

AQUILANO, 2006) corroboram com demais pensamentos expostos neste texto, a “qualidade 

é o atendimento das exigências do cliente; ou a adequação à finalidade ou uso; ou a 

conformidade às exigências. O conceito de qualidade está intimamente ligado ao cliente, seja 

ele interno ou externo.” Teoria confirmada por Dubrin (1998, p. 46), quando assegura que a 

“qualidade é a totalidade das feições e características de um produto ou serviço que implicam 

na sua habilidade para satisfazer certas necessidades”. 

Outros estudiosos acreditam que a conformidade de um serviço ou produto diante da 

percepção de consumidores não é a única forma de conceituar a qualidade. Por exemplo, 

Walsh (1991), apesar de concordar com as idéias de Teboul (1991), afirma que a qualidade 

pode ser observada sob dois aspectos, onde a qualidade de um produto ou serviço é definida 
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por seu nível de fidelidade das suas especificações, e pelas falhas verificadas no processo de 

inspeção ou no processo de feedback. 

Para Deming (1990), os preceitos da qualidade vão muito além das especificações 

estabelecidas para bens ou serviços. Além de satisfazer os anseios de consumidores, é preciso 

vivenciar a qualidade em todos os aspectos da concepção de um projeto, sua 

operacionalização e o resultado final. Neste sentido, para o autor a efetividade da qualidade 

está na adoção pela empresa produtora de uma fórmula composta por 14 pontos: criar 

constância de propósitos; adotar a filosofia da qualidade completamente; acabar com a 

inspeção em massa; acabar com a escolha de material para produção com base 

exclusivamente no preço; melhorar constantemente produtos e serviços; instituir treinamento; 

instituir liderança; afastar o medo; romper as barreiras internas; eliminar as exortações; 

eliminar as cotas numéricas; remover barreiras ao orgulho da mão-de-obra; instituir um 

programa de educação; e agir para transformar. 

Segundo Juran (1992), o segredo para se ter um produto ou serviço de qualidade é 

proveniente de alguns fatores, como: planejamento, responsabilização, reconhecimento com 

base nos resultados alcançados, desempenho do produto, e ausência de deficiências. Todos 

estes aspectos apóiam os pontos desenvolvidos por Deming (1990), visto que todos eles estão 

baseados na filosofia de viver a qualidade. Para tanto, é preciso incuti-la na cultura 

organizacional da empresa, planejar ações, delegar responsabilidades e buscar a melhoria de 

todas as atividades relacionadas ao projeto e produção de bem ou serviço, envolvendo todos 

os membros da organização. 

Os requisitos da qualidade em uma dada organização podem ser definidos pelos seus 

funcionários, devido ao seu conhecimento profundo das mesmas. Este conhecimento é 

decorrente de longos períodos de permanência no local de trabalho e dos numerosos ciclos de 

processamento que ele executa no seu posto de trabalho; sendo assim, ele tem um 

conhecimento mais detalhado sobre as condições das instalações, das variações ambientais do 

local de trabalho, apoio dos demais por departamentos ao seu, variações no abastecimento dos 

processos (insumos) e consistência das ações da gerência. Por conseguinte, a participação do 

trabalhador no planejamento da qualidade o envolve em decisões que afetam suas tarefas 

(JURAN, 1990). 

Vislumbrando as opiniões expostas até o presente momento, pode-se conjecturar que a 

força de trabalho é a mais qualificada, por sua própria experiência, para julgar as qualidades 

do produto. E não somente isso, por estar em contato direto com processos e insumos que 
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compõem o produto, o trabalhador é capaz de influenciar a qualidade do mesmo; fabricando-o 

de acordo ou não com as especificações estabelecidas pela organização. 

Concordando com a proposta de Juran (1990), Chase et al (2006) acreditam que as 

especificações da qualidade de um serviço ou produto são decorrentes do processo de tomada 

de decisão, das atitudes adotadas em relação à qualidade de seu projeto e da plena 

consonância para com o mesmo. Assim, os autores abarcam qualidade do projeto e 

conformidade, envolvendo tanto o valor dado pelo mercado e das decisões estratégicas à 

empresa diante de certas dimensões; como o grau de especificações do projeto do produto ou 

serviço que não são cumpridas. A qualidade de conformidade está diretamente ligada à 

qualidade na fonte, onde a responsabilidade de certificação do trabalho executado dentro das 

especificações do projeto é pertinente a quem realiza sua produção. Logo, o operador 

influencia diretamente na qualidade do produto ou serviço por ele produzido. 

Todos os problemas de qualidade, de acordo com Crosby (1991), são decorrentes das 

atitudes dos operários, essencialmente no setor de fabricação. A redução dos níveis de 

qualidade é originada pela falta de comprometimento dos trabalhadores em desempenhar suas 

funções de acordo com as especificações do projeto de um produto ou serviço, mitigando até 

mesmo os níveis de produtividade. 

A sobrevivência de dada empresa no mercado depende invariavelmente da criação de 

uma estreita conexão entre os seus objetivos organizacionais e a operacionalização das 

atividades por ela desenvolvidas. Este artifício age de forma complementar ao se abordar a 

análise direta dos interesses econômicos, ou mesmo aspectos considerados intangíveis, como 

o conhecimento, a qualidade dos produtos/serviços e dos processos envolvidos na sua 

viabilização (RAFAELI & MÜLLER, 2007). Daí a importância da qualidade de modo geral 

para a organização. 

Fazendo uso da definição de Juran (1990) sobre produto, afirma-se que é qualquer 

coisa que seja produzida, sejam bens (algo físico) ou serviços (trabalhos feitos para outros); 

onde a maioria das organizações produz ambos. Até o presente instante, a qualidade foi 

discutida de forma ampla, envolvendo insumos, pessoas, processos, equipamentos, projeto, e 

outros fatores, que impactam sobre produtos e serviços. Por esta dissertação focalizar uma 

unidade produtora de bens, torna-se imperativo que seja definido o que é a qualidade do 

produto em termos gerais, assunto da sessão posterior. 
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2.1.2 Qualidade do Produto 

 

Do mesmo modo que as características usuais da qualidade, as atribuições 

relacionadas à qualidade do produto podem ser diversificadas dependendo do autor estudado. 

Para Juran e Montingelli (1997; OAKLAND, 1994; MÖLLER, 1995; DUBRIN, 1998) a 

qualidade do produto é definida pelas unidades de medida dos seus clientes, logo, é 

imprescindível que a organização conheça as reais necessidades e critérios de avaliação de 

seus consumidores. Por conseguinte, diversas avaliações de qualidade do produto são 

fundamentadas na presença ou ausência de algum atributo, e outras são caracterizadas pela 

medição de variáveis, como tempo de entrega em dias, tempo de recozimento em graus, a 

escala escolhida dependerá do bem analisado. 

Acrescentando variáveis a definição proposta por Juran e Montingelli (1997; 

OAKLAND, 1994; MÖLLER, 1995; DUBRIN, 1998), Silveira (2007) afirma que a qualidade 

do produto está relacionada a quatro aspectos cruciais: definição e atualização do produto 

com a finalidade de atingir requisitos e oportunidades de mercado; projeto do produto, que 

deve prover valor aos clientes e às demais partes envolvidas em alcançar robustez no 

desempenho do produto diante das variáveis de produção e uso; a manutenção da 

conformidade na produção de acordo com os projetos; e por fim, a capacidade da 

organização de prover suporte ao produto durante seu ciclo de vida, ou seja, realização de 

manutenção das características e dos valores existentes no produto. 

A qualidade e o desempenho dos produtos devem ser mensurados por várias razões, 

mas especialmente para assegurar que supram as exigências dos clientes. Importante ressaltar 

que nos níveis inferiores da hierarquia organizacional, os trabalhadores não percebem 

claramente estas necessidades. Para eles, os parâmetros de avaliação da qualidade são 

geralmente centrados nos níveis de conformidade às especificações ou aos procedimentos 

requeridos pelo produto (JURAN & MONTINGELLI, 1997). Conclui-se que os requisitos e 

necessidades de qualidade de um produto são vistos de formas distintas por operários que o 

fabricam e pelos clientes que o consomem. 

Em contrapartida, Oakland (1994) sugere que a qualidade do produto é tida 

usualmente como sendo a prevenção de problemas ou falhas no que tange a conformidade, 

através de atividades planejadas e sistemáticas, incluindo o estabelecimento de um sistema 

eficaz de gerenciamento da qualidade, a avaliação de sua adequação, auditorias de operações 

do sistema produtivo, bem como, revisões periódicas do mesmo; com o intuito de eliminas 

erros e suas causas. 
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A qualidade do produto pode ser exposta por diversas visões de vários autores, 

contudo, todos os conceitos deste assunto chegam sempre a um lugar comum: produtos que 

tenham especificações e estejam em conformidade com o projeto, os quais satisfação seu 

público alvo, e estejam livres de falhas. Com a finalidade de demonstrar o lado concreto da 

qualidade, a sessão seguinte abarca algumas técnicas de sua mensuração. 

 

 

2.1.3 Métodos de Mensuração 

 

Diante dos expostos no decorrer deste trabalho, é natural que a mensuração da 

qualidade seja tratada para evidenciar a importância deste quesito para as organizações e sua 

sobrevivência. Então, esta subseção trata especificamente de algumas formas de aferição da 

qualidade, haja vista, que muitos autores alegam que a mesma pode ser medida quantitativa e 

qualitativamente, por meio do controle estatístico da qualidade e de atributos (SAMOHYL, 

2005). 

Crosby (1991) assegura que a qualidade é completa e precisamente mensurável, por 

meio do valor investido em qualidade. Ou seja, a qualidade é medida pelo custo da não 

conformidade de produtos, serviços e processos com as especificações dos respectivos 

projetos. Este custo pode ser dividido entre prevenção de falhas, avaliação (de processos e 

produtos) e fracasso (defeitos em processos, produtos ou serviços). 

Reforçando o ponto de vista de Crosby (1991), Chase et al (2006) propõem que a 

qualidade pode ser avaliada de acordo com a conformidade ou não de produtos em 

comparação com as especificações de seu projeto; valendo-se do controle estatístico da 

qualidade. Este controle consiste na realização de análises estatísticas periódicas de dados 

relativos a um processo por meio de amostragens não aleatórias. A principal finalidade da 

amostragem é descobrir em que momento houve alteração no processo e, por conseguinte, 

identificar prontamente o porquê desta ocorrência e corrigi-la, de forma que o produto atenda 

aos padrões estabelecidos. 

Falhas e defeitos em processos geram produtos que não atendem às características 

prescritas pelo projetista, e isto ocorre muitas vezes devido à variabilidade do próprio 

processo. Esta é vista como uma perda, e ao reduzir a variação nas operações, a qualidade 

pode ser elevada. Assim, a variação dos processos interfere diretamente sobre a qualidade do 
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produto, já que, a construção da qualidade é iniciada nos processos (COSTA et al, 2005). 

Criando então, a necessidade de quantificar o processo produtivo. 

O controle estatístico da qualidade de processos pode ser efetivado pelo índice de 

capabilidade, envolvendo os limites de tolerância especificados pelo projetista de um dado 

produto em que o produto final pode apresentar-se e ser considerado como dentro da 

conformidade do projeto, a média observada do processo e a sua variabilidade (desvio-

padrão). Isto implica que o produto pode ter variações de suas especificações dentro de uma 

faixa de tolerância, e o posicionamento da média de dimensões dos produtos obtida pelos 

processos no interior de tal faixa indicará a quantidade de produtos ou peças defeituosas.  De 

acordo com Slack et al (2002; CHASE et al, 2006; COSTA et al, 2005), este índice é 

calculado pela fórmula apresentada na Equação 1, salientando que a capabilidade assume 

sempre o menor valor encontrado. 

 

  (1) 

 

Onde: 

Cpk corresponde ao índice de capabilidade; 

 é a média do processo; 

LTI é o limite de tolerância inferior; 

LTS é o limite de tolerância superior; 

σ é o desvio-padrão da variabilidade natural do processo.  

Usualmente, o índice de capabilidade é calculado pressupondo uma distribuição 

normal, e seu resultado é maior que um; isto implica que o processo está capacitado para 

produzir peças dentro do especificado, e poucas defeituosas dentre de uma quantidade 

fabricada. Caso este seja menor que um, o processo é identificado como incapaz, produzindo 

elevadas quantidades de peças defeituosas, devendo ser modificado para sanar o problema 

(SLACK et al, 2002; COSTA et al, 2005).  

Birch calculou a quantidade de unidades problemáticas que não permaneceriam nos 

limites do projeto, considerando que o desvio-padrão do processo analisado seja consistente e 

que sua média esteja precisamente centralizada entre os limites do projeto (CHASE et al, 

2006). Estes são expostos no Quadro 1. 

Limites do Projeto Peças Defeituosas 
± 1 σ 317 por mil 
± 2 σ 45 por mil 
± 3 σ 2,7 por mil 
± 4 σ 63 por milhão 
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± 5 σ 574 por bilhão 
± 6 σ 2 por bilhão 

Quadro 1: Peças defeituosas fora dos limites do projeto 
Fonte: Adaptado de Chase et al (2006, p. 302). 

Além do índice de capabilidade, o controle estatístico da qualidade atendendo critérios 

qualitativos pode ser feito pelo controle do processo com medições por atributos de forma 

gráfica, denominado de gráfico p. Os atributos assumem apenas duas condições, por 

exemplo, bom ou ruim, certo ou errado, seguindo assim, uma distribuição binomial. Esta 

técnica estatística baseia-se na proporção de produtos ou circunstâncias considerados falhos 

em uma amostra ou mais; o processo é considerado efetivo quando as amostras aferidas 

continuem entre os limites de controle (CHASE et al, 2006; COSTA et al, 2005; SAMOHYL, 

2005; SLACK et al, 2002). A Equação 2 demonstra como este processo é efetuado, e as 

Figuras 1 e 2 apresentam visualmente a perspectiva de controle do processo. 

   (2) 

Onde  é a fração de produtos não-conformes, de onde é possível encontrar os limites 

de controle do projeto, bem como, a variabilidade (desvio-padrão) do mesmo, expostos 

respectivamente nas equações: 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

Sendo: LCS o limite de controle superior, LCI o limite de controle inferior, h o 

número de desvios-padrão para um nível de confiança desejado,  o desvio-padrão, e n o 

tamanho da amostra.  

Figuras 1 e 2 – Exemplos de Gráficos p 
 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaboração direta, 2009. 
 

                             
Figura 1: Gráfico p – Peças sem defeitos         Figura 2: Gráfico p – Peça com defeito 
Peças dentro da conformidade,              Peça disforme, apresenta-se fora dos 
pois não pontos fora dos limites de controle.        limites de controle. 

LCS 

LCI 

LCS 

LCI 
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Outro tipo de aferição da qualidade por atributos é a amostragem de aceitação ou 

inspeção por amostragem (CHASE et al, 2006; SAMOHYL, 2005; COSTA et al, 2005; 

SLACK et al, 2002). Neste caso, o objetivo é aceitar ou rejeitar um lote de produtos, 

selecionado pelo processo de amostragem, ao inspecioná-lo e verificar se atende aos 

predicados exigidos no projeto, como por exemplo: se o bem funciona ou não, se tem 

qualidade ou não. Deste modo, o método utiliza a proporção de erros e acertos, ou de 

defeituosos e aceitáveis em uma amostra, e compara a quantidade de distorções encontradas 

com um número estabelecido previamente pela produção como admissível. Logo, a 

amostragem de aceitação obedece a uma distribuição binomial. 

Slack et al (2002) propõem descrever o plano de amostragem por três aspectos: o 

tamanho n da amostra, o número aceitável de defeitos por amostra c e o número de defeitos 

realmente detectados na amostra x. A decisão de rejeitar ou aceitar todo o lote depende de 

duas condições simples: 

• Se x ≤ c, aceita-se o lote; e 

• Se x > c, rejeita-se o lote. 

A vantagem da inspeção por amostragem sobre os gráficos de controle é a 

dispensabilidade que as empresas elaborem planos exclusivos de aceitação; visto que, existe 

uma reunião de tabelas nomeada de Tabelas de Inspeção de Amostragem Dodge-Romig, a 

qual provê valores, dado certo conjunto de riscos, para n e c (SLACK et al, 2002). Contudo, é 

valido salientar que ao adotar esta técnica a gestão da qualidade assume duas probabilidades 

de insucesso: Risco do Produtor, denominado erro do Tipo I que corresponde ao risco da 

operação rejeitar um lote que é de boa qualidade; e Risco do Consumidor, nomeado de erro 

Tipo II, equivale ao risco de aceitar um lote que na verdade é ruim, e encaminhá-lo ao 

consumidor do tal (COSTA et al, 2005; SLACK et al, 2002). 

O processo também pode ser controlado por medições de suas variáveis, que geram 

gráficos de controle tipo X e R, os quais podem ser agrupados em um só. O gráfico X é a 

visualização do controle da média da amostra; isto significa que o mesmo acompanha 

alterações na saída média do processo; mesmo que a variabilidade natural do processo 

permaneça inalterada; e caso exista um deslocamento desta média para fora da faixa de 

controle, indica a inadequação do processo. Já o gráfico R é utilizado no controle da variação 

da faixa de processo, ao invés de calcular o desvio-padrão, que neste caso é mais complexo.  

A medida da faixa R é a medida mais alta e mais baixa em cada amostra; esta medida indica 

se o processo tem sua variabilidade natural alterada, mesmo tendo uma média constante do 

processo. A construção destes gráficos de controle é realizada em duas etapas, na primeira, 
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calcula-se a média da população para o gráfico X e a faixa média R, para m amostras, onde 

cada uma tem tamanho n. Na etapa posterior, são calculados os limites de controle superiores 

e inferiores para a média da amostra e para a faixa.  Seguindo as Equações 6 e 7, tem-se 

respectivamente, a média e o raio (CHASE et al, 2006; COSTA et al, 2005; SAMOHYL, 

2005; SLACK et al, 2002). Estas equações são definidas por: 

 

  (6) 

  (7) 

Em que: 

 é a média da amostra i; 

n é a totalidade de itens da amostra; 

 é a média das médias das amostras; 

m é a totalidade de amostras; 

R é a diferença entre a medida mais alta e a mais baixa na amostra; 

 é a média das diferenças nas medidas R para todas as amostras. 

Os limites de controle tanto para X quanto para R são calculados por expressões 

simples:  

  (8) 

  (9) 

  (10) 

  (11) 

Onde: 

 é o limite de controle superior da média de saída do processo; 

 é o limite de controle inferior da média de saída do processo; 

 é o limite de controle superior da faixa do processo; 

 é o limite de controle inferior da faixa do processo. 

A2, D3 e D4 são fatores tabelados que devem ser obtidos em função do tamanho das 

amostras consideradas (Quadro 2). 

Tamanho da Amostra 
(n) 

Fator para o Gráfico X 
 

Fatores para o Gráfico R 
D3                                  D4 

2 1,880 0 3,267 
3 1,023 0 2,575 
4 0,729 0 2,282 
5 0,577 0 2,115 
6 0,483 0 2,004 
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7 0,419 0,076 1,924 
8 0,373 0,136 1,864 
9 0,337 0,184 1,816 

10 0,308 0,223 1,777 
12 0,266 0,284 1,716 
14 0,235 0,329 1,671 
16 0,212 0,364 1,636 
18 0,194 0,392 1,608 
20 0,180 0,414 1,586 
22 0,167 0,434 1,566 
24 0,157 0,452 1,548 

Quadro 2: Fatores utilizados no cálculo de limites de controle 
Fonte: Adaptado de Slack et al (2002, p. 573) e Chase et al (2006, p. 308). 

De acordo com Chase et al (2006), existem critérios essenciais que influenciam a 

geração dos gráficos de controle X e R: tamanho das amostras, número das amostras, 

freqüência das amostras e os limites de controle. 

O tamanho da amostra deve ser pequeno, para que o processo de avaliação seja feito 

em um curto período de tempo e com custos reduzidos; visto que quanto maior a amostra, 

maior será o custo relacionado com a coleta de dados. Usualmente, a amostra é dimensionada 

para quatro ou cinco unidades e suas médias tem uma distribuição normal. Amostras contendo 

mais de cinco unidades apresentam uma faixa de limite de controle mais estreita, 

proporcionando maior sensibilidade do gráfico. Contudo, se o tamanho da amostra ultrapassar 

15 unidades é necessário o uso do desvio-padrão σ e não a faixa R para desenvolver o gráfico 

X. Com relação ao número de amostras, convenciona-se que os dados devem ser coletados em 

25 ou mais amostras, para que o gráfico e suas informações sejam confiáveis e consistentes. A 

freqüência de coleta destas amostras deve ser acumulativa, por exemplo, inicia-se com o 

exame de uma amostra a cada meia hora e com o passar do tempo e a elevação de confiança 

no processo, pode-se crer que o exame de apenas uma amostra por dia é suficiente. Esta 

freqüência deve basear-se no custo-benefício do processo de amostragem, considerando 

então, qual seria o custo da amostragem e se, diante das vantagens advindas da amostragem, 

isso seria realmente relevante. Por sua vez, os limites de controle são determinados pela 

quantidade de amostras, por meio da estimação da média geral ou média da população X e a 

faixa média R, utilizando m amostras, onde cada uma tem tamanho n (CHASE et al, 2006). 

 

 

2.1.4 Sistemas de Gestão 

 

A Gestão da Qualidade visa fundamentalmente à manutenção das organizações em 

sociedade, por meio da satisfação plena dos clientes e/ou usuários; para tanto, é preciso 



21 
 

fornecer bens e serviços que atendam às suas necessidades, priorizando, que estas sejam 

excedidas. Satisfação plena significa em ser atendido com garantia de qualidade total 

(LONGO & VERGUEIRO, 2003). Existem diversos sistemas que qualidade que promulgam 

a sua gestão. Nesta seção alguns deles são detalhados sucintamente, como forma de 

esclarecimento. 

 

 

• 5S 

 

O Programa 5S objetiva, de modo simples, a obtenção de um ambiente de trabalho 

ordenado, limpo e saudável. Ele foi elaborado no Japão na década de 1950, englobando cinco 

sensos de origem japonesa: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, que são as máximas do 

movimento. Adequados à língua portuguesa: utilização, ordenação, limpeza, saúde, e 

autodisciplina, dos funcionários de uma organização (BRITTO & ROTTA, 2001). 

A prática do 5S é uma excelente ferramenta para alcançar determinado padrão 

comportamental, proporcionando reorganização completa da empresa, por meio da 

identificação dos materiais, eliminação de materiais antiquados, constante de limpeza do local 

de trabalho, construção de um ambiente que proporcione saúde física e mental, e manutenção 

da ordem implantada (GANDRA et al, 2006). 

O 5S promove a transformação das atitudes individuais e dos ambientes 

organizacionais, melhora qualidade de vida dos funcionários, reduz custos e desperdícios, e 

acresce a produtividade. Ele é a base primordial para a implantação da Qualidade Total na 

organização. (GANDRA ET AL, 2006; GOMES, 2004). 

Os cinco sensos serão detalhados a seguir. 

 

 

SEIRI: SENSO DE UTILIZAÇÃO 

 

Este senso consiste em identificar e separar tudo que é necessário do que é 

desnecessário no local de trabalho, eliminando aquelas, inclusive tarefas, que são inúteis e 

agrupando os objetos imperativos por ordem de importância; permitindo maior organização 

do local, criação de novos espaços, diminuição da perda de tempo e desperdício de recursos. 

Ou seja, sua implantação opera em três passos: classificar os itens (necessários e 
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desnecessários), verificar a freqüência de uso e dar a destinação dos itens de acordo com a 

freqüência de uso (GANDRA ET AL, 2006). 

 

 

SEITON: SENSO DE ORDENAÇÃO 

 

O senso de ordenação, segundo Gandra et al (2006), versa a colocação de cada objeto 

no seu único e exclusivo lugar, disposto de forma correta, agrupando-o por suas 

características, tipo, cor, ou qualquer aspecto considerado significativo, para seu pronto uso.  

A disposição dos utensílios deve ser entendida visualmente. Para tanto, pode-se 

empregar etiquetas para identificação dos locais, dos objetos, das tarefas, no material adotado 

para uso do setor, a fim de que se possam manter tudo organizado.  

Por conseguinte, proporciona o arranjo ideal do local de trabalho e facilita a execução 

do trabalho em si, através da identificação dos materiais, locais e tarefas, dando ciência da 

localidade do instrumento a ser manejado. 

 

 

SEISO: SENSO DE LIMPEZA 

 

Exercer senso de limpeza significa ter zelo com os objetos utilizados, é não extrapolar 

a capacidade de um equipamento, não desperdiçar material, e sim, conservar aquilo pelo que 

se tem responsabilidade. Isto implica em assumir o compromisso de manter limpo o local de 

trabalho; proporcionando segurança e qualidade de vida das pessoas (GANDRA ET AL, 

2006). 

Sua implantação abarca: identificação e supressão das causas de sujeira; preparação de 

lista de verificação de pontos do equipamento que fazem jus a um cuidado peculiar no 

decorrer da limpeza; desligar e cobrir os equipamentos no término da jornada de trabalho; 

manutenção atualizada de arquivos físicos para facilitar a gestão do conhecimento; treinar 

todos os operadores para que conheçam profundamente o maquinário que utilizam; e, 

incentivar a limpeza do ambiente (GOMES, 2004). 
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SEIKETSU: SENSO DE SAÚDE 

 

Refere-se à preocupação com a saúde nos meios físicos, mental e emocional. Para 

tanto, é preciso executar os três sensos anteriores de forma sistematizada, ou seja, manter o 

descarte, a organização e implantar o padrão de limpeza de forma contínua (GANDRA ET 

AL, 2006). 

Além disso, deve-se abolir as fontes de perigo; adornar o ambiente de trabalho; 

disseminar material educativo relacionado à saúde em geral; manter condições máximas de 

higiene em banheiros, vestiários, restaurantes ou qualquer ambiente coletivo; e promover no 

decorrer da jornada de trabalho, curtas atividades para restabelecer o equilíbrio físico, mental 

e emocional (GOMES, 2004). 

 

 

SHITSUKE: SENSO DE AUTODISCIPLINA 

 

O fundamento do senso de autodisciplina é o comprometimento por parte dos 

trabalhadores em manter severamente os padrões éticos, morais e técnicos estabelecidos em 

sociedade, e buscar o engrandecimento pessoal e organizacional continuamente. É a base para 

a harmonia das atividades previstas nos 4S anteriores (GANDRA ET AL, 2006). 

O desenvolvimento da autodisciplina é alcançado com certas práticas: compartilhar 

visão e valores; recompensar material e moralmente empregados; educar visando a 

criatividade; simplificar padrões; melhorar o fluxo de comunicação em geral; e, treinar com 

paciência e persistência (GOMES, 2004). 

É preciso ressaltar que o emprego dos cinco sensos não exige sua utilização em 

seqüência; visto que a complexidade de efetivação é grande e é dispensável delimitá-los de 

forma exata. Sua implantação apenas é possível por meio de um plano de ação e do 

envolvimento de todos os colaboradores que compõem a empresa (GOMES, 2004). 

 

 
• Gerenciamento Visual 

 

A Gestão ou Comunicação Visual (GV) se propõe a fornecer informações de modo 

simples e acessível, facilitando o trabalho cotidiano; a ampliar e aprofundar a gestão do 

conhecimento; avigorar a autonomia dos funcionários, enriquecendo os relacionamentos; e, 
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tornar o compartilhamento de informações uma questão de cultura da empresa; 

proporcionando o efetivo e imediato feedback (HALL, 1987). 

A GV é uma ferramenta com capacidade de converter o local de trabalho em uma 

imagem representativa da realidade, e a partir dela, transmitir informações de modo visual 

(PINTO, 2003). A proposta básica deste método é que se a comunicação for clara e objetiva, 

percebe-se uma melhor integração dos operários com a fábrica e, conseqüentemente os 

produtos e serviços prestados terão um direcionamento para uma maior qualidade. Deste 

modo, a qualidade dos produtos e serviços está fundamentalmente relacionada à comunicação 

existente entre os funcionários (LEAHEY, 1993). 

De acordo com Mestre et al (1999) o GV possui duas vantagens: maior facilidade dos 

operários assimilarem as informações, por estas agora estarem representadas por gráficos, 

símbolos e desenhos; e, promoção da integração, já que todas as informações necessárias para 

se obter uma boa comunicação estão expostas a todos.  

 

 

• Ciranda de Idéias 

 

O objetivo do programa Ciranda de Idéias (CI) é incentivar a criatividade e 

desenvolver técnicas que facilite e aprimore o processo de trabalho na fábrica, sejam gerando 

economia ou qualidade de vida dos operários. Os funcionários são premiados com brindes e 

créditos (LIMA, 2008). 

O CI emprega técnicas de geração de idéias, que envolve a contribuição espontânea de 

todos os participantes. Assim, são encontradas soluções criativas e inovadoras para os 

problemas. O clima de envolvimento e motivação suscitado assegura melhor qualidade nas 

decisões tomadas pelo grupo, maior comprometimento com a ação e um sentimento de 

responsabilidade compartilhado por todos (SEBRAE, 2005). 

Em regras gerais segundo o SEBRAE (2005), a condução do processo deve ser 

efetivada por uma única pessoa; que deve: enfatizar a quantidade e não a qualidade das idéias; 

evitar críticas, avaliações ou julgamentos sobre as idéias; apresentar as idéias sem elaborações 

ou maiores considerações; criando em cima das idéias dos outros; e, escrever as palavras dos 

participantes sem interpretá-las. 

A CI é aplicada quando se deseja um grande número de idéias em um curto período de 

tempo, podendo ser utilizada em qualquer etapa do processo de solução de problemas, sendo 
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fundamental na identificação e na seleção das questões a serem tratadas e na geração de 

possíveis soluções (SEBRAE, 2005). 

 

 

• 8D 

 

A técnica 8D tem o intuito de gerar ações eficazes nos processos com a finalidade de 

sanar problemas contingentes, obrigando a criação de uma solução peremptória; de forma 

ordenada, racional e disciplinada. A metodologia envolve oito disciplinas básicas ou etapas: 

formação da equipe; descrição do problema; implementação de ações de bloqueio; definição 

das causas básicas; definição das ações corretivas permanentes; implementação e verificação 

da eficácia das ações corretivas permanentes; prevenção da reincidência; e revisão final e 

reconhecimento da equipe, detalhadas a seguir (MARTINS, 2009). 

Primeiramente, é preciso formar a equipe que formulará o plano de ação necessário, 

definir prazos e resultados, e responsabilidades, para que as ações sejam implantadas. 

Salientando quais sãos as expectativas em relação aos resultados para que não haja desvios.  

 A segunda etapa consiste em obter o maior número de informações possíveis para 

formar o plano de ações que corrigirão o problema de forma imediata, ou seja, o bloquearão. 

Neste ínterim, há a descrição minuciosa do problema, enfocando nas suas possíveis variações, 

pontos de afetação, e nos parâmetros utilizados quando este começou a ocorrer.  

Posteriormente ao levantamento de hipóteses, preparação do plano de ações pela 

equipe, as ações de bloqueio devem ser implementadas, uma a uma de forma ordenada. 

Simultaneamente a este procedimento, todas as informações possíveis devem ser verificadas 

para que os parâmetros de execução sejam adequados de acordo com resultado proposto. 

A partir das ações de bloqueio, inicia-se a quarta etapa: colhidas as informação que 

irão levar às causas básicas de novos desvios ou erros. Por isso, quanto mais informações 

forem obtidas, maiores serão as chances de implementar correções definitivas. 

 Após a implementação das ações imediatas de bloqueio, serão definidas ações 

corretivas permanentes. Um plano composto de ações corretivas abrangentes será criado 

considerando fatores basais: matéria-prima, material, máquina, pessoas, em fim, qualquer 

aspecto que pode influir em um novo desvio. 

  A sexta etapa incide em efetuar as ações de acordo com o que foi planejado, 

verificando sempre a eficácia; garantindo que as correções sejam adequadas e que não mais 

ocorram. 
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O penúltimo momento é a prevenção de reincidência, que se propõe a averiguação de 

todos os documentos e eliminar todos aqueles que apresentarem discordâncias com as ações 

corretivas permanentes. Ademais disso, realizar treinamentos e novos planejamentos julgando 

necessário; com a finalidade de garantir que todas as lacunas sejam fechadas impedindo a re-

incidência. 

Por fim, é preciso revisar todo o processo efetivado, observando se todos os 

parâmetros foram contemplados, e gerar o relatório final. 

 

 

• Gráfico de Pareto 

 

O gráfico de Pareto ou Curva ABC deve ser utilizado sempre que temos que 

estabelecer prioridades a partir de um número variado de informações e dados. Deste modo, 

ele serve como guia, direcionando atenção e esforços para problemas verdadeiramente 

importantes, aumentando as chances de obtenção de bons resultados. Além de priorização de 

problemas, a Curva ABC pode ser aplicada na reposição de peças ou produtos, inventários, 

verificação de valor entre demanda e consumo, e analisar aquisições realizadas numa empresa 

(VIANA, 2002). 

Em qualidade, freqüentemente referi-se a um processo como um conjunto de causas 

que geram um efeito. Da mesma forma, afirma-se que um problema é efeito indesejado de um 

conjunto de causas. Portanto, se aplicar o princípio de Pareto à análise e solução de 

problemas, tem-se que um número pequeno de causas é responsável pela maior parte do 

problema. E, se bloquear esse pequeno número de causas, resolver-se-á uma grande parte do 

problema, o que, na prática, corresponde a uma melhoria bastante significativa. Assim, o 

gráfico de Pareto é uma representação em barras que ordena as freqüências das ocorrências, 

da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas, por meio de classes: A – 

grupo mais importante de componentes, que devem ser tratados com atenção especial; B – 

conjunto de componentes em situação intermediária; e, C – grupo de itens menos importantes, 

que não requerem grande atenção (VIANA, 2002). 

A construção da Curva ABC abrange três etapas: 

a) Elaboração de tabela mestra – contendo a ordenação decrescente de valor do 

total do consumo, total do consumo acumulado e, percentagens com relação ao 

valor total do consumo acumulado; 

b) Construção do gráfico; 
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c) Interpretação do gráfico, com identificação completa dos percentuais e 

quantidades dos componentes envolvidos em cada classe, e a respectiva faixa 

de valores. 

A tabela mestra contém todos os itens de uma dada empresa e seus respectivos valores 

de consumo anual, ordenados decrescentemente. A partir deste valor total são calculados os 

valores acumulados, em moeda corrente, e as percentagens acumuladas como visto no Quadro 

3. 

Material 
Consumo Anual - 

Unidades 
Valor do Consumo 

Anual (R$) 

Valor do Consumo 
Acumulado – VCA 

(R$) 

% Sobre o 
Valor Total 
Acumulado 

[(VCA/TA)*100] 
M – 2 5.000 80.000,00 80.000,00 45,58 
M – 8 20.000 40.000,00 120.000,00 68,37 
M – 5 200.000 30.000,00 150.000,00 85,47 
M – 4 100 10.000,00 160.000,00 91,16 
M – 7 1.000 8.000,00 168.000,00 95,72 
M – 1 200 5.000,00 173.000,00 98,57 
M – 6 100.000 1.000,00 174.000,00 99,14 
M – 9 10 700,00 174.700,00 99,54 
M – 3 10 500,00 175.200,00 99,82 

M – 10 60 300,00 175.500,00 100,00 
Total do Consumo Acumulado – TA 

(R$) 
175.500,00   

Quadro 3: Tabela mestra da Curva ABC 
Fonte: Adaptação de Viana, 2002, p. 67. 

Para a construção do gráfico, dever-se-á desenhar um quadrado sobre os eixos 

cartesianos, registrando no vertical os percentuais de valores, variando de zero a um ponto 

igual ou ligeiramente superior ao total geral obtido. No eixo horizontal, são listados os 

materiais da esquerda para direita em ordem decrescente os percentuais de quantidade. Os 

itens de menor importância podem ser combinados numa categoria outros, que é colocada no 

extremo direito do eixo. Posteriormente, os pontos percentuais obtidos na tabela mestra 

(Quadro 3) devem ser transpostos para o gráfico no eixo vertical (percentual de valor 

acumulado). Os pontos impetrados devem ser unidos por meio de uma curva francesa, 

delineando-se o perfil da curva ABC (VIANA, 2002; GODOY, 2009b). 

Em seguida, traça-se a diagonal do quadrado abaixo da curva e uma tangente, paralela 

à diagonal e que toque no ponto mais extremo da curva; assim, o eixo vertical e a tangente 

formam um ângulo, enquanto o lado superior do quadrado e a tangente formam outro ângulo; 

identificados, traçam-se as bissetrizes desses ângulos, para então, marcar os pontos obtidos 

pelo encontro de cada bissetriz com a curva. Estes pontos de interseção determinam e 

delimitam as áreas A, B e C, como mostra a Figura 3 (VIANA, 2002).  
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Figura 3 – Curva ABC 

 
Fonte: VIANA, 2002, p. 69. 

Os percentuais de quantidade são obtidos pela leitura do eixo horizontal, enquanto os 

percentuais de valor são conseguidos pela leitura do eixo vertical, respectivamente para cada 

classe A, B e C, conforme o Quadro 4. 

Classe % Quantidade de Itens % de Valor 

A 11 49 
B 38 46 
C 51 5 

Quadro 4: Leitura do Gráfico ABC 
Fonte: VIANA, 2002, p. 69. 

Segundo Viana (2002), as faixas de valores para cada classe são resultados de duas 

etapas simples. Inicialmente da observação no gráfico dos valores percentuais correlativos às 

classes A e C (respectivamente 49 e 95%); e seguindo-se da identificação na tabela mestra dos 

valores de consumo anual, correspondentes às classes A e C. Deste modo os intervalos das 

classes são entendidos como: 

o A ≥ R$ 70.000,00; 

o R$ 8.000,00 < B < R$ 70.000,00; 

o C ≤ R$ 8.000,00. 

Com base nestes resultados pode-se realizar um planejamento detalhado de estoques, 

por exemplo, ou compras. Entretanto, esta metodologia pode ser utilizada como citado, para 

resolução de problemas em geral; basta realizar as devidas adaptações nas medidas e 

freqüência a manejar (GODOY, 2009b). 
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• Diagrama de Causa e Efeito 

 

O Diagrama de Causa e Efeito é igualmente denominado como Diagrama de Ishikawa 

ou  Espinha de Peixe, técnica largamente utilizada, que mostra a relação entre um efeito e as 

possíveis causas que podem estar contribuindo para que ele ocorra. Construído com a 

aparência de uma espinha de peixe, essa ferramenta foi aplicada, pela primeira vez, em 1953, 

no Japão, pelo professor da Universidade de Tóquio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar as 

opiniões de engenheiros de uma fábrica quando estes discutem problemas de qualidade 

(GODOY, 2009a).  

Para a construção deste diagrama, deve-se estabelecer claramente o problema (efeito) 

a ser analisado. Posteriormente, desenha-se uma seta horizontal apontando para a direita e 

escreve-se o problema no interior de um retângulo localizado na ponta da seta. Para melhor 

compreensão do problema, busca-se as sub-causas das causas já identificadas ou faz-se outros 

diagramas de causa e efeito para cada uma das causas encontradas. Neste caso, seriam 

encontradas as causas das causas. Geralmente utiliza-se alguma técnica de geração de idéias 

para identificar as prováveis causas do efeito, como o brainstorming. A Figura 4 a seguir 

ilustra uma aplicação do Diagrama de Ishikawa, de causas e sub-causas. 

Figura 4 – Diagrama de Causa e Efeito 

 
Fonte: Adaptado de GODOY, 2009a. 

Dado algum efeito no produto ou em um processo, as possíveis causas relacionadas 

podem envolver os seis Ms – máquinas, mão-de-obra, matéria-prima, meio, métodos e 

medida. Usualmente este instrumento é empregado em grupos interdisciplinares, de modo que 

estes possam verificar as razões para o problema pesquisado; contudo, os participantes 

contribuem individualmente com seus conhecimentos específicos, e todas as causas 

relacionadas devem ser consideradas, mesmo as mais improváveis (GODOY, 2009a). 



30 
 

Em suma, o Diagrama de Causa e Efeito é uma ferramenta utilizada para demonstrar 

graficamente a relação existente entre um dado efeito e os fatores (causas) do processo, que 

por razões técnicas possam afetar o resultado considerado. 

Finalizando o quesito relativo à qualidade neste trabalho, é imperativo lembrar que 

alguns autores, como Juran (1990), Crosby (1991) e Chase et al (2006), acreditam que a 

qualidade é influenciada diretamente pelo desempenho humano, seja no nível hierárquico 

operacional, seja na alta gerência; as decisões tomadas pelos empregados podem alterar 

projetos, processos e produtos de modo positivo ou negativo. Por conseguinte, é vislumbrada 

neste momento a necessidade de abordar a questão do desempenho. 

 

 

2.2 Desempenho 

 

A presente seção foi organizada em cinco subseções: a primeira descreve fundamentos 

sobre o tema; a seguinte, trata de medidas usuais de desempenho; a terceira expõe os fatores 

que podem influenciar o desempenho do trabalhador na execução de suas tarefas; a posterior 

aborda brevemente diversos conceitos sobre avaliação de desempenho do trabalhador, e por 

fim, a última subseção detalha as principais técnicas de avaliação de desempenho humano no 

trabalho. 

 

 

2.2.1 Definições 

 

A definição de desempenho é complexa, abrangente, e varia de acordo com o fator que 

se quer analisar. Por exemplo, há diferentes nomenclaturas para formular desempenho em 

uma organização, processo, produto, serviço, concorrente, ou mesmo, o trabalhador, seja ele 

da alta gerência ou do chão de fábrica. De modo geral, pode-se definir desempenho como 

ação ou efeito de desempenhar, ou ainda, modo de atuação ou comportamento de alguém ou 

algo, avaliada em termos de eficiência e rendimento. No caráter administrativo, o desempenho 

é caracterizado pela “atuação desejada ou observada de um indivíduo ou grupo na execução 

de uma tarefa, cujos resultados são posteriormente analisados para avaliar a necessidade de 

modificação ou melhoria” (DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS, 2009). Corroborando 
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com esta definição, o Dicionário Wiki (2009) apresenta o verbete desempenho como o “ato ou 

efeito de desempenhar, forma de execução de cargo, tarefa ou função”. 

Com o intuito de tornar menos subjetiva a definição de desempenho, o Portal do 

Marketing (2009) propõe seu particionamento em classes, tal: 

• Desempenho global: envolve os resultados obtidos pela organização como um todo, 

considerando todos os setores e áreas da empresa (diretoria, marketing, finanças, 

recursos humanos, produção, etc.). É o desempenho planejado pela estratégia da 

organização. 

• Desempenho humano e organizacional: refere-se à capacidade de um indivíduo, 

grupo ou organização para executar os processos que aumentam a probabilidade de 

obter os resultados desejados. 

• Desempenho organizacional e de processos: engloba um conjunto de resultados 

numéricos, resultante da execução de processos, o qual possibilita a avaliação 

comparativa com metas estabelecidas por meio do exame dos métodos, padrões e 

requisitos adotados para o alcance desses resultados (projeto de trabalho ou produto). 

Há cinco tipos de desempenho fundamentais relacionados a este conceito: 

desempenho relativo à satisfação dos clientes; desempenho financeiro; desempenho 

relativo às pessoas; desempenho relativo aos fornecedores e parceiros; e por fim, 

desempenho relativo ao produto e aos processos. 

• Desempenho sustentável de uma organização: consiste em um modelo de gestão 

baseado na Gestão pela Qualidade Total (GQT), que amplia a análise da qualidade 

para incluir as variáveis ambientais inerentes ao funcionamento das organizações. 

Seus principais princípios são: análise integrada, exigindo que a organização seja 

visualizada e administrada como um sistema; a fim de garantir sua compatibilidade 

com os ecossistemas naturais; orientação à obtenção de resultados requerendo o 

comprometimento dos gestores com suas mensurações; limita a dimensão e natureza 

das atividades realizadas na organização de acordo com os custos associados aos 

recursos e ecossistemas do planeta, os quais necessitam ser incorporados nos 

processos contábeis; exige transparência nos processos e na comunicação 

relacionando todos os aspectos da organização para com todas as partes interessadas. 

Complementando a definição apresentada pelo Portal do Marketing (2009), Müller 

(2003) propõe que o desempenho organizacional só pode ser aferido uma vez que o negócio, a 

missão, os valores e a visão da empresa estão bem determinados, com estratégias traçadas e 
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instrumentos de operacionalização implantados. Deste modo, há a possibilidade de verificar 

se a organização está seguindo o que fora anteriormente previsto, seja através do 

cumprimento de sua missão, do alcance das metas, ou pelo envolvimento de seus membros 

para com sua estratégia. Conseqüentemente, cada organização precisa estabelecer um sistema 

apropriado para medir os resultados por ela esperados, comparando os objetivos traçados com 

os obtidos. 

Adentrando nos modos existentes de mensuração do desempenho no sentido de 

fundamentar os objetivos desta pesquisa, a subseção posterior descreve mais detalhadamente 

como este pode ser aferido nas organizações. 

 

 

2.2.2 Medidas Usuais 

 

Neste tópico são abordadas algumas definições gerais de medida de desempenho, 

relativas às performances organizacionais, de trabalho e humanas. Primeiramente, define-se a 

medida de desempenho organizacional, que segundo Slack et al (2002), é o processo de 

quantificação da ação administrativa e produtiva, diretamente ligada à mensuração do 

desempenho global da organização. Envolvendo cinco objetivos de desempenho: qualidade 

(por exemplo: de produto, processos, e satisfação do consumidor), velocidade (como: lead 

times, entregas, tempos de ciclo), confiabilidade (envolvendo a capacidade de entregar 

pedidos na data prometida), flexibilidade (abarcando tempos de programação ou mudança de 

máquina no sentido de aumentar a produtividade) e custo (que inclui produtividade da mão-

de-obra, valor agregado, variação contra orçamento e utilização de recursos). 

Contradizendo Slack et al (2002), Paula (2006) assegura que o desempenho 

organizacional é associado de imediato ao desempenho financeiro da empresa, ou seja, está 

relacionado a uma variável econômica. Haja vista que as organizações atuantes no mercado 

são caracterizadas pela busca do lucro, aguarda-se que o seu desempenho seja aferido em 

termos monetários. É claro que esta definição por si só não mostra resultados palpáveis, a não 

ser que sejam efetivadas comparações de desempenho com outras firmas. 

Enfocando a comparação de desempenho organizacional proposta por Paula (2006), 

Barney (2001) já classificava os níveis de desempenho em três, os quais estão fundamentados 

na expectativa de retorno médio de investimento dos detentores do patrimônio organizacional, 

comparado com o retorno de seus concorrentes:  
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• Desempenho normal: classificação dada à organização que gera a quantidade de 

recursos esperada por seus investidores, considerando a média do mercado; 

• Desempenho abaixo do normal: classificação dada à organização que gera menos 

recursos do que é esperado pelos investidores; e por fim, 

• Desempenho acima do normal: classificação dada à organização que gera um 

retorno acima do esperado pelos investidores.  

Além da relação de aspectos financeiros e contábeis com a conceituação de 

desempenho organizacional, de acordo com Hofer (1983), há outras dimensões que podem ser 

associadas a ele, como estratégias empresariais. Ao testar estratégias pode-se aferir o 

desempenho da organização concluindo sua eficiência e eficácia. Por conseguinte, 

evidenciando a relevância da estratégia organizacional (CAMERON & WHETTEN, 1983; 

MÜLLER 2003). 

Seguindo a linha de pensamento Hofer (1983), Venkatraman e Ramanujam (1986) 

propuseram um modelo para aferir o desempenho da organização, denominado de Modelo de 

Desempenho em Camadas, o qual destrincha todos os fatores considerados chave da empresa 

em três indicadores de desempenho organizacionais: 

• Desempenho Financeiro: é representado pelas medidas contábeis da organização, 

envolvendo receita, lucros, custos e investimentos; 

• Desempenho Operacional: tido como medida não financeira, contudo, direciona o 

desempenho financeiro. O modelo apregoa que há uma extensa lista de indicadores, 

tais como: market-share, introdução de novos produtos, qualidade de produto, 

qualidade de serviço e efetividade de marketing; 

• Efetividade Organizacional: esta camada compreende aspectos genéricos relativos 

ao desempenho organizacional. Assim, são considerados todos os indicadores ligados 

ao objetivo da organização; como por exemplo, a satisfação dos stakeholders. 

Obviamente, para que o desempenho organizacional seja máximo é imprescindível a 

boa atuação dos operários da organização; o que confere uma posição de destaque ao 

desempenho no trabalho. Em síntese, o desempenho no trabalho é demonstrado através dos 

resultados obtidos pelos funcionários de uma organização e por seu comportamento (GROTE, 

2003). O objetivo de medir é determinar padrões de tempo para um dado trabalho (tempo 

padrão). Esta mensuração é fundamental para programação do trabalho e alocação da 

capacidade produtiva; incentivar a força de trabalho baseando-se na produção e mensurar o 

desempenho do trabalhador; verificar a capacidade de assumir novos contratos e examinar o 
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desempenho de contratos de produção existentes; e realizar de benchmarking no sentido de 

efetivar melhorias nos padrões de trabalho entre organizações (CHASE et al, 2006). 

As declarações de Chase et al (2006) estão em sintonia com as de Slack et al (2002), 

que acreditam que a medida do trabalho consiste no emprego de técnicas idealizadas para 

definir o tempo que um operário qualificado requer para executar um trabalho especificado 

(aspectos gerais da atividade a ser realizada), com certo nível de desempenho. O desempenho 

do trabalhador considerado como padrão é dado através da taxa de saída que é alcançada por 

ele sem esforço excessivo na média do dia de trabalho, que pode ser traduzido por meio de 

sua produtividade. 

Por outro lado, há estudiosos que consideram que a performance de um trabalhador 

não pode ser medida. Segundo Marx o trabalho não pode ser medido por ser proveniente de 

uma experiência subjetiva e essencialmente incomensurável. O desempenho do trabalhador 

muitas vezes é avaliado por meio do tempo de trabalho, contudo, este é um procedimento 

inadequado, pois o tempo de execução do trabalho afere unicamente a duração do esforço que 

o trabalhador realiza, e não expõe sua intensidade, conteúdo ou qualidade (DEJOURS, 

2008b).  

Caminhando no sentido de medir o desempenho humano, Grote (2003) propõe alguns 

indicadores gerais para aferir o desempenho do trabalhador que não se restringem ao tempo 

padrão, pois baseiam-se em resultados obtidos: qualidade do produto final, quantidade de 

unidades produzidas, custo de produção (correta utilização de recursos, sem desperdícios) e, a 

tempo, que implica em atender prazos determinados pelo cronograma, e não 

cronologicamente. Contudo, é essencial que o avaliador de desempenho e o funcionário em 

análise determinem as competências, metas e responsabilidades principais do cargo, e como o 

desempenho será mensurado. Isto deve envolver dados quantitativos e descritivos, de modo 

que a qualidade do desempenho seja descrita detalhadamente, isto pode ser efetivado com 

base em modelos de excelência estabelecidos pela gerência bem como treinamentos. 

Deming crê que a avaliação de desempenho no trabalho é um mal que deve ser 

eliminado nas organizações, visto que a maioria dos problemas relacionados à qualidade ou 

outras falhas estão ligados a erros decorrentes do sistema ou devido a processos ruins, e 

raramente, ao desempenho humano. O autor acredita que todos os processos e operações estão 

ou não dentro de limites estabelecidos e esperados pela empresa, do mesmo modo que o 

desempenho do operário; e se estes apresentam resultados dentro dos padrões esperados, eles 

não devem ser modificados. A atenção é dada apenas às falhas, por conseguinte, os 

trabalhadores que não apresentem bons desempenhos, recebem um feedback de suas atuações; 
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que expõem seus erros e como podem melhorar. Conclui-se que o desempenho do trabalhador 

não é importante, e sim, as falhas de qualidade ocorridas no processo (GROTE, 2003; 

CROSBY, 1991). 

Após tomar ciência de todos os conceitos expostos no decorrer deste tópico, é 

impreterível analisar os possíveis fatores que influenciam o desempenho do trabalhador na 

execução de suas atividades rotineiras. Sendo assim, a seção seguinte se dedica a explicar 

aspectos correlatos à carga física e mental do trabalho. 

 

 

2.3 Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano no Trabalho 

 

De acordo com Chase et al (2006) e Dejours (2008b), o desempenho humano pode ser 

influenciado por fatores comportamentais ou carga mental do trabalho (por exemplo, a 

motivação e a estrutura do grupo de trabalho) e pela carga física decorrente do projeto de 

trabalho. 

Os autores Oliveira-Castro, Lima e Veiga (1996) consideram que o desempenho 

humano no trabalho é conseqüência das competências individuais inerentes a cada 

trabalhador, das relações interpessoais, do ambiente e das características da organização. 

Idéias que apóiam os pensamentos de Chase et al (2006) e Dejours (2008b). 

Iida (1998, 2005) amplia a visão abordada pelos autores citados ao afirmar que outros 

fatores influenciam no desempenho humano do trabalho, como o ritmo circadiano do 

trabalhador, conhecimento, aprendizagem, treinamento, monotonia, fadiga, motivação, idade, 

sexo, limitações físicas e fatores ambientais do posto de trabalho. Apoiando estas idéias, Dul e 

Weerdmeester (2004) asseguram que fatores ambientais e antropométricos são pontos de 

interferência no desempenho humano; e acrescentam outro fator preponderante de influência, 

que é a organização do trabalho. 

Todos os aspectos relacionados às interferências citadas nesta subseção são abordados 

essencialmente pela Organização do Trabalho, Aspectos Ergonômicos e Psicodinâmica do 

Trabalho. Sendo assim, é imprescindível que estas disciplinas sejam contempladas neste 

referencial teórico com o intuito de explicitar as intervenções sobre o desempenho humano no 

trabalho. 
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2.3.1 Organização do Trabalho 

 

De acordo com Iida (2005), os principais aspectos de interferência sobre o trabalho 

estão relacionados com sua organização, por exemplo: estresse, insatisfação dos operários 

com o próprio trabalho, atividades repetitivas, falta de treinamento e autonomia na execução 

de tarefas. 

O estresse possui um efeito cumulativo sobre o organismo, suas causas mais prováveis 

são: a pressão para manter um elevado ritmo produtivo; dificuldade em realizar o próprio 

trabalho; percepção pessoal de incapacidade de executar corretamente uma tarefa ou em um 

prazo determinado; condições ambientais físicas inadequadas; fatores organizacionais; e 

pressões econômico-sociais. O termo pressões econômico-sociais inclui capacidade de honrar 

dívidas, coação da sociedade pelo consumismo, relações interpessoais no trabalho e em 

sociedade, carreira, salário, horas trabalhadas e extras.  

A mitigação do estresse pode ser realizada de diversas formas: com o redesenho do 

posto de trabalho, considerando aspectos antropométricos, movimentação corporal e o contato 

social entre os trabalhadores; treinamentos; canais abertos e bem definidos para solicitação de 

auxílios em caso de dúvidas ou eventos emergenciais; e exercícios de relaxamento, como a 

ginástica laboral (IIDA, 2005; GRANDJEAN, 1998). 

É importante lembrar que os postos de trabalhos, em sua maioria, foram ou são 

dimensionados com base nos conhecimentos tayloristas sobre o trabalho formulados no 

século XX. Desde então, muitas mudanças aconteceram e a sociedade foi obrigada a mudar 

sua concepção da organização do trabalho. O modelo organizacional do trabalho 

contemporâneo é caracterizado pela flexibilidade, pelo respeito concebido às diferenças 

individuais e pelas próprias peculiaridades de cada grupo. Isto aumenta a autonomia dos 

trabalhadores ou de um grupo na realização de suas tarefas, de acordo com as habilidades e 

preferências particulares (IIDA, 2005). 

Em conseqüência do trabalho flexível, surgiram propostas que promovem o 

enriquecimento do trabalho nas linhas de produção. O enriquecimento horizontal ocorre 

quando tarefas de maior complexidade e semelhantes as que ele desempenha normalmente 

são acrescentadas à rotina, sem que a natureza do trabalho desempenhado seja alterada. Isto 

acontece em rotações periódicas entre cargos, porém, requer que os operários sejam 

devidamente treinados para que ocupem três ou quatro cargos distintos (IIDA, 2005; 

GRANDJEAN, 1998). Já o enriquecimento vertical, ocorre mediante a introdução de 

modificações qualitativas, aumentando as responsabilidades, auto-realização e oportunidades 



37 
 

de crescimento dos trabalhadores. Assim, o trabalho passa a ter um maior significado aos 

operários, lhes exigindo novos conhecimentos e habilidades. Esta proposta requer um custo 

mais elevado em treinamento, na organização e controle da produção. No entanto, permite por 

um lado elevar a qualidade e motivação, e por outro, reduz absenteísmos e problemas do 

trabalho (KROEMER & KROEMER, 2001; IIDA, 2005; GRANDJEAN, 1998; DUBRIN, 

1998). 

Apesar dos avanços efetivados na organização do trabalho, ainda há trabalhadores que 

não estão satisfeitos por completo no desempenho de suas atividades. Cada sujeito tem 

atribuições e objetivos pessoais que influem nesta insatisfação. As fontes de insatisfação 

dependem do tipo de trabalho realizado, sendo definidas pela jornada de trabalho superior a 8 

ou 9 horas diária; baixa remuneração; ambiente psicossocial adverso, envolvendo sentimentos 

de segurança e estima, oportunidades de promoção, reconhecimento profissional, entre outros; 

e o ambiente físico onde o trabalho é realizado (DEJOURS, 2008b; IIDA, 2005). 

Consonante com o enriquecimento e alargamento do trabalho, as organizações passam 

a exigir flexibilidade dos trabalhadores, que não ficam restritos a tarefas simples e repetitivas, 

pois suas competências vão além e demandam cargos mais complexos, ou que lhes 

possibilitem alternar entre tarefas de diferentes níveis de complexidade. Bem como, seus 

horários, que podem ser estabelecidos em faixas sem tanta rigidez. Estas companhias flexíveis 

modificam também a sua organização do trabalho por meio de grupos ou equipes de trabalho; 

sua vantagem é o aproveitamento dos distintos potenciais e conhecimentos profissionais. O 

trabalho é organizado de modo social, onde os trabalhadores estabelecem suas próprias regras 

para o funcionamento do grupo de trabalho com a finalidade de atingir dado objetivo de modo 

coordenado, através de um líder reconhecido pelo grupo. Tais regras podem não coincidir 

com que fora estabelecido na organização formal do trabalho pela empresa (SOUZA, 2007; 

DEJOURS, 2008a, 2008b; IIDA, 2005).  

Uma organização interna dos trabalhadores com maior autonomia permite-lhes certas 

conveniências, Iida (2005) exemplifica esta situação quando retrata trabalhadores que 

aceleraram o ritmo de trabalho para realizar pausas posteriormente. Para o autor, a 

interferência da empresa só deve ser necessária se a produtividade do grupo for mitigada. 

De acordo com Iida (2005) a alocação de tarefas entre os membros do grupo de 

trabalho ocorre basicamente de três formas: 

• Alocação em série ou organização vertical – cada membro do grupo realiza uma parte 

do trabalho e o passa para o membro seguinte, que efetua outra parte e assim por 

diante, até que o trabalho seja terminado; 
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• Alocação em paralelo ou organização horizontal – há mais de um elemento 

executando a mesma tarefa, multiplicando assim, a capacidade produtiva; 

• Sistemas mistos – que utilizam simultaneamente os dois modelos anteriores, buscando 

aproveitar as vantagens de cada um para solucionar problemas específicos. 

Existem outros modos para aumentar a flexibilidade do trabalho, um deles é a rotação 

dos trabalhadores, que consiste na transferência periódica do trabalhador de um cargo para 

outro, e que contribui para mitigar a monotonia e a sobrecarga músculo-esquelética. Para que 

sua aplicação seja eficaz é preciso que exista uma distinção entre os padrões musculares 

trabalhados nos cargos; que os trabalhadores estejam devidamente habilitados para ocupar 

todos os cargos de um determinado conjunto; e que o aumento da complexidade na sucessão 

de cargos seja progressivo (IIDA, 2005; SLACK et al, 2002; GRANDJEAN, 1998). 

A flexibilidade também pode ser elevada através da formação de grupos autônomos de 

trabalho, resultado da abordagem sócio-técnica. Eles são constituídos por sete ou doze 

membros e cada grupo tem uma missão bem definida. O trabalho a ser realizado pelos grupos 

e os critérios de avaliação dos mesmos são determinados pela gerência. Porém, o processo 

decisório e qualquer ação necessária ficam a critério do grupo. Os grupos autônomos elevam a 

produtividade, a qualidade, o contato social entre os membros do grupo e a autonomia e 

responsabilidade dos trabalhadores; e reduz o desperdício de materiais, os ciclos de trabalho, a 

monotonia e a fadiga (IIDA, 2005). 

Outro modelo de organização do trabalho é o toyotismo, que consiste em um sistema 

de rotação de trabalhadores, onde o trabalho é organizado em células produtivas, e todos os 

trabalhadores pertencentes a uma célula são capazes de operar todas as máquinas nela 

existentes. As suas principais vantagens são o aumento da participação dos trabalhadores na 

tomada de decisão, melhoria no relacionamento entre os membros do grupo, elevação da 

qualidade, segurança e produtividade, além de reduzir custos produtivos (IIDA, 2005; 

SHINGO, 1996). 

Fatores pertinentes a organização do trabalho dependem indubitavelmente da aptidão 

dos empregados em realizar uma tarefa. Como dito anteriormente, cada tarefa demanda um 

perfil exclusivo de operário, e para suprir isto, a seleção adequada de pessoal é um aspecto 

fundamental; bem como, programas de treinamento com a finalidade de capacitar os 

trabalhadores. Deste modo, a seleção de pessoal considera as distinções entre os 

trabalhadores, desde suas capacidades físicas às experiências pessoais, determinando então, 

qual o tipo de operário é mais adequado para certo tipo de tarefa. A seleção busca certas 
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habilidades básicas e características de personalidade compatíveis com o posto de trabalho a 

ser preenchido. Tal processo demanda testes psicológicos, de coordenação motora, análise dos 

dados biográficos e entrevistas (IIDA, 2005). 

Já os programas de treinamento precisam ter bem definidos seus objetivos e podem ser 

realizados no próprio cargo (on-the-job-training) ou de modo sistematizado, com a formação 

de turmas e cursos, partindo sempre do mais simples para o mais complexo. Os treinamentos 

podem estar voltados para conhecimentos ou habilidades. Em particular, um treinamento cujo 

foco é aprimorar o conhecimento procura aumentar a memória declarativa, incluindo 

informações sobre a empresa, tarefas, posto de trabalho e condições de trabalho (IIDA, 2005; 

KARWOWSKI, 2006). 

 

 

2.3.2 Aspectos Ergonômicos 

 

Conceituada como uma disciplina cientifica pela International Ergonomics 

Association (IEA), a ergonomia se concentra no entendimento das interações entre o ser 

humano e qualquer elemento pertencente a um sistema, para projetar utensílios, postos de 

trabalho e ambientes que contribuam para seu bem-estar e conforto na realização de suas 

tarefas. O objetivo em última análise é que seu desempenho e do sistema em que ele atua 

sejam máximos. Perante a análise do sistema homem-objeto, entende-se que a ergonomia 

envolve diversas áreas de conhecimento, por abordar fatores físicos, cognitivos, sociais, 

organizacionais e ambientais, simultaneamente (MÁSCULO, 2008; IIDA, 2005; DUL, 

WEERDMEESTER, 2004). 

De acordo com Iida (2005), existem funções do organismo humano que se ligam 

significativamente com a ergonomia, ou seja, são aquelas que influenciam diretamente o 

desempenho do trabalhador na execução de suas tarefas. Elas envolvem essencialmente a 

função neuromuscular, caracterizada pelo sistema nervoso e os músculos (responsáveis pelos 

movimentos, são classificados em estriados, lisos e do coração, que se diferencia de todos os 

demais grupos musculares, apesar de realizar movimentos involuntários), coluna vertebral 

(constituída de 33 vértebras, divididas em cinco grupos: cervicais, dorsais, lombares, sacro e 

cóccix, unidas por meio de ligamentos, e entre elas existem discos gelatinosos; os 

movimentos são possíveis graças à deformação dos discos e ao deslizamento dos ligamentos), 

metabolismo (relaciona-se aos aspectos energéticos do corpo humano, a quantidade de 
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energia gasta para realizar os movimentos), visão, audição e senso cinestésico (provê 

informações sobre os movimentos de partes do corpo sem que exista o acompanhamento 

visual para a realização de tarefas). 

O conhecimento da interação e integração das funções do organismo humano permite 

uma percepção ampla do que ocorre no posto do trabalho e com o trabalhador, possibilitando 

uma análise mais eficiente e completa da atividade, do comportamento do trabalhador e do 

posto de trabalho. Conseqüentemente, permite a otimização de atividades, métodos e 

ambientes de trabalho. 

Diante da abordagem ergonômica, o trabalho é caracterizado por três fatores-chave: a 

atividade executada, as condições nas quais ela é realizada, e o resultado efetivo atingido. A 

tarefa é definida com a prescrição do trabalho, cujo resultado é fixado por condições 

previamente delimitadas. A atividade de trabalho consiste no trabalho real, ou seja, como se 

realiza a tarefa de fato, considerando suas condições reais e os resultados efetivos. Estes 

fatores-chave são focados separadamente devido à sua complexidade, embora sua unidade 

não seja esquecida (DEJOURS, 2008b; GUERIN, 2001). Neste ínterim, a ergonomia irá 

suprir possíveis deficiências entre a situação real de trabalho e sua prescrição, no intuito de 

adequar o trabalho e suas condições aos empregados, evitando o desconforto e eventuais 

lesões nos profissionais. 

Ao lançar mão da ergonomia, os processos e tarefas desenvolvidas no trabalho são 

projetados de modo que os riscos de lesões musculoesqueléticas sejam reduzidas, tomando 

como base a quantificação da função humana, atividade esta efetivada pela Biomecânica. As 

lesões musculoesqueléticas dividem-se em agudas e crônicas. A lesão crônica é mais 

evidenciada na literatura por ser proveniente da aplicação de forças repetitivas em uma 

determinada estrutura, provocando então, seu desgaste e a redução do seu limiar de dor. Isto é, 

lesão crônica tem caráter acumulativo e também é conhecida como Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER) ou Doenças Ósteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). Estas 

lesões são decorrentes da organização do próprio trabalho, como a falta de autonomia e ritmo 

acelerado na execução de atividades; postura rígida; clima organizacional desagradável ou 

estressante; excesso de trabalho; intensa repetição de ações; trabalho monótono; condições 

inapropriadas do ambiente de trabalho; ou ainda, posto de trabalho inadequado (MÁSCULO, 

2008; PRATES, 2007; IIDA, 2005). 

Outro fator que provoca lesões musculoesqueléticas é a postura incorreta. Másculo 

(2008, p.124) afirma que “inadequações no posto de trabalho devidas ao método de trabalho, 
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ao leiaute e à não-consideração das dimensões antropométricas levam o trabalhador a posturas 

inadequadas, que forçam e prejudicam sua estrutura corporal”. 

O desempenho humano pode ser relacionado a outros fatores de influência 

vislumbrados nos estudos ergonômicos, como as medidas antropométricas, que são as 

medidas físicas do corpo de uma dada população. Já que os empregados podem se diferenciar 

bastante neste quesito e isto influencia diretamente o projeto de um produto ou posto de 

trabalho, pois os objetos, utensílios, ferramentas, equipamentos, o espaço de trabalho e a 

estação de trabalho devem ser compatíveis com as partes do corpo que interagem com eles. 

Isto pode ser um fator complicador para a elaboração dos diversos itens mencionados 

fundamentando-se em projetos e design ergonômicos (IIDA, 2005; DUL & 

WEERDMEESTER, 2004; MÁSCULO, 2008). 

Com relação ao aspecto físico humano, a ergonomia não se restringe ao âmbito 

antropométrico, há características inerentes à população que precisam ser consideradas, como 

idade, sexo e limitações físicas. O aumento da idade média populacional exige adaptações do 

trabalho, nas áreas da antropometria, psicomotricidade, visão, audição e memória. A elevação 

da participação das mulheres no mercado exige adaptações do trabalho, considerando 

aspectos antropométricos, sua capacidade física e intelectual, bem como a tensão pré-

menstrual (TPM) (DEJOURS, 2008b, 1987; IIDA, 2005). Os deficientes físicos precisam ser 

considerados no projeto do posto de trabalho, por representarem cerca de 5 a 10% da 

população. Eles podem ser divididos nas seguintes categorias: em cadeira de rodas, com 

pernas mecânicas, que usam muletas, cegos (parciais ou totais), surdos (parciais ou totais) e 

com lesões no sistema nervoso central. Este percentual deve ser ponderado na diagramação 

dos postos de trabalho, considerando as possíveis adaptações para atender as necessidades 

deste público sem comprometer seu desempenho no trabalho (IIDA, 2005). 

O ritmo circadiano do trabalhador é outro aspecto ponderado pela abordagem 

ergonômica, que se refere aos momentos em que o organismo humano está mais “disposto” 

para o trabalho, implicando em maior rendimento e menores riscos. Ele influencia no nível de 

alerta e desempenho e, portanto, na freqüência de acidentes. O menor desempenho no 

trabalho pode ocorrer em dois momentos, entre 12 e 14 horas, e no decorrer da madrugada, 

entre 2 e 4 horas. O ritmo circadiano é definido pelas diferenças individuais, tipo de atividade 

que cada pessoa executa, saúde do trabalhador, desempenho no trabalho, lazer e atividade 

social (IIDA, 2005). Quando o turno de trabalho não coincide com o ciclo circadiano do 

indivíduo existem efeitos nocivos sobre a duração e qualidade do sono e, no desempenho na 

efetuação de tarefas; principalmente no caso de trabalho noturno, horário que reduz a 
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concentração mental. Os trabalhadores que exercem funções noturnas tendem a apresentar 

maior nível de cansaço, irritabilidade, distúrbios intestinais, úlceras e perturbações nervosas 

(IIDA, 2005; GRANDJEAN, 1998). 

O conhecimento, a aprendizagem e treinamento são fatores cruciais no desempenho do 

trabalhador. De acordo com Iida (2005) o conhecimento é definido como tudo que 

aprendemos e interiorizamos; a aprendizagem é o processo de aquisição de novos 

conhecimentos e; o treinamento é o método utilizado para agregar conhecimento operacional 

à memória. 

No decorrer do processo de aprendizagem um modelo mental é constituído, ele 

permite que o sujeito simule mentalmente o funcionamento de um sistema. Funciona da 

seguinte forma: o indivíduo obtém conhecimentos referentes às relações estruturais e ao 

funcionamento do sistema de “trabalho” em que atua, conseqüentemente, ele assimila um 

padrão estrutural e de funcionalidade, e que lhe permite saber que uma determinada ação 

acarretará numa dada conseqüência já conhecida (IIDA, 2005; KROEMER & KROEMER, 

2001). 

É possível realizar adaptação ao trabalho pelo treinamento. Geralmente, após 50 a 100 

repetições, obtém-se metade do tempo da primeira vez para realizar a mesma tarefa. A 

aprendizagem acarreta em diversas transformações no organismo do trabalhador para torná-lo 

apto à atividade que irá executar, e que são caracterizadas em fases: aprendizagem da 

seqüência de atividade, ajuste dos canais sensoriais utilizados para obter informações sobre a 

tarefa, ajuste dos padrões motores mais adequados à tarefa, e redução da atenção consciente, 

quando o trabalhador executa a tarefa mecanicamente (IIDA, 2005). 

Os elementos ergonômicos supracitados são complementados pelos chamados fatores 

ambientais e mentais do posto de trabalho. Devido à sua maior complexidade optou-se por 

abordá-los nas subseções 2.3.2.1 e 2.3.2.2, a seguir. 

 

 

2.3.2.1 Fatores Ambientais do Posto de Trabalho 
 

Os fatores ambientais do posto de trabalho são outros agentes de influência sobre o 

desempenho humano. Estes podem ser caracterizados como pertencentes ao ramo da ciência 

física de acordo com Zocchio (2002), envolvendo temperaturas altas ou baixas; ruídos; 

vibrações; diversos tipos de radiações; diversas formas de energia, como a eletricidade. Estes 

são detalhados a seguir. 
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Ruído 

 

 Dul e Weerdmeester (2004) afirmam que a existência de ruídos elevados no ambiente 

de trabalho pode perturbar os empregados e, com o tempo podem provocar surdez. Além 

disso, eles podem gerar interferências nas comunicações e redução de concentração, podendo 

ocorrer até com ruídos relativamente baixos. Esses efeitos podem ser reduzidos fixando 

limites máximos admissíveis para os ruídos. Ilustra-se no Quadro 5 exemplos típicos de 

limites máximos de ruídos que não provocam perturbações nas atividades, sendo os níveis de 

ruídos expressos em decibéis ou dB (A). 

Tipo de atividade dB (A) 
Trabalho físico pouco qualificado 80 
Trabalho físico qualificado (garagista) 75 
Trabalho físico de precisão (relojoeiro) 70 
Trabalho rotineiro de escritório 70 
Trabalho de alta precisão (lapidação) 60 
Trabalho em escritórios com conversas 60 
Concentração mental moderada 55 
Grande concentração mental (projeto) 45 
Grande concentração mental (leitura) 35 
Quadro 5: Limites máximos de ruídos 
Fonte: DUL & WEERDMEESTER, 2004, p.71. 

Ainda de acordo com Dul e Weerdmeester (2004; IIDA, 2005), um ruído que 

ultrapassar a média de 80 dB(A), provoca perturbações nas comunicações e no trabalho 

intelectual, e durante 8 horas de exposição, pode provocar surdez. Se o ruído tiver uma 

intensidade constante de 80 dB(A), o tempo de exposição máximo permitido é de 8 horas. A 

cada aumento de 3 dB(A), deve haver uma redução de tempo pela metade. Logo, é mais 

saudável para o indivíduo ficar exposto a níveis inferiores ou iguais a 80 dB(A). 

Um aspecto curioso é que embora se recomende sempre reduzir o nível de ruídos, este 

não deve ser inferior a 30 dB (A). Isso porque o aparelho auditivo acaba se acostumando a 

esse ruído de fundo; se este for muito baixo, qualquer barulho de baixa intensidade acaba 

sobressaindo-se e distraindo a atenção (CIDADE, 2005).  
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Iluminação 

 

A iluminação adequada é de grande importância para a execução segura e precisa das 

tarefas humanas. A iluminação natural é preferida. Porém, o emprego da luz artificial é muito 

comum em complementação à natural, sendo obrigatório nos trabalhos noturnos (ZOCCHIO, 

2002, p. 234). 

A intensidade da luz que incide sobre a superfície de trabalho deve ser suficiente para 

garantir uma boa visibilidade. A norma que estabelece os níveis mínimos de iluminamento 

para os locais de trabalho é a NBR-5413 – Norma Brasileira Registrada no Inmetro. Cada 

atividade específica deve considerar fatores como: a difusão uniforme de luz, a qualidade e 

direção da luz e a localização das luminárias em relação aos obstáculos formados por 

equipamentos e armários, para que não cause sombras nem ofuscamentos (ABNT, 1975). 

Como citado anteriormente, a iluminação natural advinda de janelas ou clarabóias, 

entre outros artifícios, nem sempre atinge níveis desejados em certos pontos da área de 

trabalho, seja pela quantidade de janelas insuficiente ou devido aos obstáculos no ambiente. 

Logo, quando há a deficiência da luz natural, a artificial deve ser adotada, seja para todo o 

ambiente ou em pontos individuais. Contudo, a intensidade de luz deve ser dosada, para evitar 

muito contraste com a luz ambiente, o que pode ocasionar desconforto visual (ABNT, 1975). 

Para tanto, é necessário considerar as variações de iluminação ocasionadas pela luz natural, 

além de verificar se há vidros sujos ou embaçados, lâmpadas sujas ou enfraquecidas que são 

exemplos de perdas da eficácia da iluminação cuja correção é fácil e menos onerosa (IIDA, 

2005; ZOCCHIO, 2002). 

 

 

Clima e Ventilação 

 

O clima em um ambiente de trabalho é outro agente importante no desempenho 

humano, haja vista que o desconforto climático pode alterar o modo operante do trabalhador. 

Para que o clima seja considerado confortável deve-se atentar para alguns fatores como: o tipo 

de atividade física que o funcionário desempenha e seu vestuário, a temperatura do ar, a 

umidade e a velocidade do ar (ZOCCHIO, 2002). É fato que cada pessoa tem preferências 

climáticas próprias. Assim, sempre que for possível, o clima deve ser ajustado para cada 
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pessoa. Isso pode ser feito nos escritórios divididos em cubículos, o que não é o caso de 

indústrias.  

O ar muito úmido ou muito seco pode afetar o conforto térmico. Segundo Dul e 

Weerdmeester (2004), o ar muito seco pode provocar irritação nos olhos e nas mucosas, além 

de produzir eletricidade estática que pode ocasionar incêndios, choques e interferências em 

equipamentos. Já o ar bastante úmido dificulta a evaporação do suor, tornando-se 

desagradável para atividades que exigem maior esforço físico 

O conforto térmico de acordo com Cidade (2005) também pode ser afetado pelas 

correntes de ar, principalmente nos trabalhos leves realizados; sejam elas naturais ou 

movimentos de ar produzidos por ventiladores. Elas tornam-se desconfortáveis quando a 

velocidade do ar supera 0,1 m/s. 

A ventilação no ambiente de trabalho contribui para o conforto térmico, e por 

conseguinte, afeta positiva ou negativamente o desempenho do trabalhador. De acordo com 

Dul e Weerdmeester (2004), a ventilação dos locais de trabalho pode ser subdividida em 

diversas categorias, a ventilação natural e ar condicionado são os mais conhecidos. A 

ventilação natural deve ser utilizada da melhor maneira possível, por meio de aberturas 

convencionais e orientação dos prédios no sentido de aproveitar o vento predominante, de 

modo compatível com o trabalho realizado na área. 

O ar condicionado, por sua vez, tem aplicação mais restrita, não indo muito além de 

escritórios, laboratórios e ambulatórios (CIDADE, 2005). Zocchio (2002) vai além ao 

assegurar que a ventilação artificial, não necessariamente o aparelho de ar condicionado, é 

obrigatória quando a natural não preenche as condições de higiene do trabalho, como a 

questão do conforto ambiental. 

 

 

Condições Sanitárias 

 

As condições sanitárias das dependências de um ambiente de trabalho influenciam o 

desempenho do trabalhador, por este conferir valores subjetivos a apresentação e 

funcionalidade das instalações que suportam sua estada no local de trabalho. De acordo com a 

NR-24 (ABNT, 1975), vários aspectos sanitários devem ser considerados em qualquer tipo de 

edificação e independente do fim a que se destinam, como: 

• As instalações sanitárias devem ser providas de certo número de aparelhos em relação 

ao número de ocupantes do estabelecimento; 
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• Os vestiários, caso sejam necessários no local, devem ser dimensionados em função da 

população que os utiliza, e providos de armários individuais para guardar roupas e 

utensílios pessoais; 

• Os refeitórios, caso existam, também obedecem ao mesmo critério de 

dimensionamento e exigem certos requisitos específicos, como por exemplo: tipo de 

piso, mesa, água potável e lavatório; 

• As cozinhas, quando existentes, também têm que obedecer a certos requisitos 

estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como tipo de 

piso, dimensionamento e tipo de mesas, instalações hidráulicas adequadas e outros 

aspectos. 

 

 

Instalações Elétricas 

 

As instalações elétricas assumem papel de grande relevância na segurança do trabalho 

e das edificações, principalmente no que tange aos riscos de incêndios, e conseqüentemente, 

no desempenho do trabalhador. Seguem abaixo algumas recomendações clássicas sobre o 

assunto segundo Zocchio (2002) e Iida (2005): 

• As instalações elétricas, além de executadas dentro dos padrões de segurança, devem 

passar por manutenções preventivas, por profissionais competentes; 

• As instalações provisórias também devem ser efetuadas de modo seguro e com 

equipamentos e aparelhos adequados; 

• A existência de substância inflamável ou explosiva no ambiente ou posto de trabalho, 

irá determinar que as instalações elétricas devem ser à prova de centelhas, e exigem 

cuidados especiais na conservação, como por exemplo um maior número de 

manutenções preventivas; 

• Os transformadores, estabilizadores de tensão e/ou corrente, ou mesmo outros 

aparelhos com pontos energizados expostos, devem ser isolados por alambrados, 

caixas especiais ou outros meios que evitem o contato de pessoas desabilitadas; 

• O aterramento deve ser obrigatório em todos os aparelhos, máquinas e instalações de 

acordo com as normas existentes (NR-10, ABNT, 1975). 
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2.3.2.2 Monotonia, Fadiga e Motivação  

 

A fragmentação do trabalho advinda do Taylorismo se baseia em tarefas repetitivas e 

monótonas, locais de trabalho caracterizados por ciclos curtos de produção, períodos rápidos 

de treinamento e que não desafiam a inteligência do trabalhador. Estes aspectos relacionam-se 

com a baixa satisfação do trabalhador com seu trabalho, uma vez que este modelo de 

organização do trabalho limita o espaço da ação individual, anulando os sistemas físicos e 

mentais, causando afastamento do trabalho e da sociedade (GRANDJEAN, 1998). 

Um trabalho sem exigências e que não é desafiador às pessoas, torna-se monótono e 

pouco motivador, além de trazer prejuízos à saúde do trabalhador, ao próprio trabalho e à 

organização, como por exemplo, atrofia mental e física dos órgãos, insatisfação com o 

trabalho, maiores riscos de acidentes, baixo desempenho do trabalhador, absenteísmo elevado 

e dificuldades para preencher cargos. Sendo assim, para os projetistas a grande dificuldade é 

configurar o trabalho de forma que as habilidades individuais sejam exploradas em sua 

plenitude, sem que o trabalhador fique sobrecarregado. Logo, é necessário que exista um 

equilíbrio entre o grau de complexidade da tarefa e o grau de desempenho do trabalhador 

(IIDA, 2005; GRANDJEAN, 1998; DEJOURS, 1993). 

A monotonia tem como principais resultados a sensação de fadiga, sonolência, 

morosidade, aumento do tempo de reação e diminuição da atenção. Geralmente, a monotonia 

é decorrente de atividades prolongadas, atividades repetitivas, curta duração do ciclo de 

trabalho, períodos curtos de aprendizagem, restrição dos movimentos corporais, locais mal 

iluminados, ruidosos, quentes e isolados socialmente. Importante afirmar que ela aumenta 

com o tempo e não é compensada totalmente por períodos de repouso (IIDA, 2005; 

GRANDJEAN, 1998). 

O efeito do trabalho repetitivo, continuado e monótono é a fadiga, devido a causas 

fisiológicas, psicológicas, ambientais e sociais. As principais causas fisiológicas de fadiga são 

esgotamento das reservas de energia e acúmulo de ácido lático nos músculos. Em contra 

partida, as causas psicológicas mais comuns são stress, monotonia, desmotivação, 

relacionamento social e emocional. As conseqüências da fadiga são desabonadoras para o 

trabalho, o operário aceita menores padrões de precisão e segurança, há aumento dos erros e 

limitação das estratégias de resolução de problemas complexos (IIDA, 2005; GRANDJEAN, 

1998). 

A fadiga pode ser reduzida por meio da eliminação de cargas musculares, ruídos, 

temperatura e baixos níveis de luz; de boas relações sociais; planejamento dos turnos de 
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trabalho, envolvendo pausas e limites de tempo; e de acompanhamento médico-psicológico. 

Por outro lado, a monotonia é combatida através da motivação do trabalhador, que pode ser 

fundamentada em um ambiente que fornece constantemente ao indivíduo diversos estímulos e 

que prendem a atenção do mesmo (IIDA, 2005; BELMONTE & GUIMARÃES, 2004).  

Deste modo, o sujeito tem uma necessidade ou motivo que define seu comportamento. 

Existem teorias que se propõem a explicar as causas e objetivos do comportamento e da 

motivação humana, dentre elas, Dubrin (1998) e Iida (2005) citam a Teoria de Maslow, 

Teoria de Alderfer e Estudo de Herzberg. 

A teoria de Hierarquia das Necessidades de Maslow propõe que as necessidades dos 

empregados estejam dispostas numa pirâmide e na medida em que vão sendo saciadas, ditam 

seus comportamentos, ou seja, ela abrange a hierarquia das necessidades humanas em cinco 

níveis. Da base até o topo, estão dispostas necessidades com prioridades crescentes, na 

seguinte ordem: fisiológicas, de segurança, de aceitação, de ego e de auto-realização (IIDA, 

2005; KROEMER & KROEMER, 2001; DUBRIN, 1998).  

A Teoria de Alderfer assemelha-se a teoria de Maslow, contudo, dispõe as 

necessidades em apenas três níveis de necessidades: básicas, de relacionamento e de 

crescimento. Já o Estudo de Herzberg considera fatores motivacionais e de higiene, 

apresentados nos modelo Teoria de Dois Fatores, visto que o comportamento relacionado ao 

trabalho satisfatório está intrinsecamente atrelado às condições de trabalho. Os fatores 

motivacionais estão ligados ao caráter psicológico, caracterizando uma abordagem voltada 

para o indivíduo; como chances do funcionário ser promovido, ter reconhecimento 

profissional, ter mais responsabilidades. Em contrapartida, os fatores de higiene envolvem 

atribuições da empresa e seu ambiente, por exemplo, pagamento dos salários em dia, 

relacionamento interpessoal, condições e segurança de trabalho (IIDA, 2005; KROEMER & 

KROEMER, 2001; DUBRIN, 1998). 

Corroborando com as exposições de Iida (2005) e Grandjean (1998), Kroemer e 

Kroemer (2001) confirmam que a forma de agir de cada operário no trabalho depende de 

vários fatores, que podem ser conhecidos por meio de teorias de comportamento, motivação e 

satisfação com a execução do trabalho. Tais fatores estão diretamente ligados à interação 

entre as pessoas, e entre a organização e as pessoas. 

Ademais dos modelos comportamentais aqui descritos, existem outros que retratam o 

comportamento do sujeito na empresa, como o Modelo APCFB (do inglês: Assumptions, 

Perceptions, Conclusions, Feelings, Behavior). Cada ser humano tem valores e princípios de 

conduta próprios, ou seja, um jeito particular de enxergar o mundo, as coisas, pessoas e suas 
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atitudes, fazendo assim suposições a respeito de uma situação com base em suas crenças 

(assumptions); quando ocorre um evento, o indivíduo percebe-o (perceptions) através de um 

filtro, que corresponde a um mecanismo interno de defesa que o protege de danos 

psicológicos. A partir desta percepção, o sujeito chega a uma determinada conclusão 

(conclusions), que desperta sentimentos (feelings), expressos em ações e palavras (behavior), 

determinando então, o comportamento da pessoa (KROEMER & KROEMER, 2001). 

Kroemer et al (2001) concluem que a motivação é a atitude adotada para atingir certa 

meta ou objetivo; e está diretamente ligada com as necessidades do indivíduo, e 

conseqüentemente, com a satisfação de realizar o trabalho. Com base nisso, eles propõem a 

chamada Teoria de Intensificação, que denota que o comportamento do trabalhador é 

conseqüência de um estímulo recebido, da resposta dada por ele, e do recebimento de 

recompensa em caso de uma resposta positiva, e a devida punição, caso contrário. 

Partindo da premissa que o trabalho tido como satisfatório é aquele que atende as 

necessidades físicas e psicológicas das pessoas, como: alimentação, proteção, progressão de 

cargo e reconhecimento profissional; assim, a satisfação com o trabalho é definida como o 

nível de prazer de uma pessoa na execução de seu trabalho. Entretanto, esta satisfação não é a 

mesma para todo o grupo de empregados de uma empresa. Há teorias que explanam sobre 

essa diversidade, como as baseadas em necessidades ou valores, as quais asseguram que a 

satisfação com o trabalho é uma atitude determinada no interior do indivíduo. As teorias 

fundamentadas no valor reconhecem que embora as necessidades assumam um cunho 

universal, cada pessoa seleciona suas prioridades em função do nível de importância dado a 

elas. Já as teorias direcionadas pelas necessidades afiançam que a felicidade pode ser 

encontrada no trabalho, por ser imperativo ao indivíduo sentir-se útil e ativo perante a 

sociedade e a si próprio (DEJOURS, 1987; IIDA, 2005; KROEMER & KROEMER, 2001). 

Vale ressaltar que aspectos fisiológicos e psicológicos estão sempre atrelados, porque 

encadeados determinam o bem-estar humano. Desde modo, o profissional responsável pelos 

projetos de postos de trabalho ergonomicamente adaptados precisa ter em mente todos os 

fatores que compõem o trabalho, suas interações e pressões advindas delas quando for 

projetar os mesmos. Quando as condições no ambiente e no trabalho são favoráveis, os 

resultados positivos são visíveis: há maior motivação para realizar tarefas e a performance dos 

trabalhadores é melhorada, assim como a produtividade e qualidade. Por conseguinte, se a 

empresa investir nas características ergonômicas do ambiente de trabalho será capaz de obter 

uma vantagem competitiva pelo aumento da produtividade, e empregados satisfeitos com que 
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fazem (KROEMER & KROEMER, 2001). Ao referenciar a carga mental do trabalho e suas 

pressões, é imperativa uma breve incursão no ínterim da psicodinâmica do trabalho. 

 

 

2.3.3 Psicodinâmica do Trabalho 

 

A abordagem ergonômica envolve os aspectos físicos do trabalho e dos trabalhadores, 

porém, abarca também os fatores comportamentais do trabalho. Isto a liga diretamente com a 

psicodinâmica do trabalho, que analisa a relação entre a saúde mental e trabalho, 

particularmente a dinâmica do sofrimento e do prazer na situação de trabalho (DEJOURS, 

2008b; MOLINIER, 2004). 

A psicodinâmica do trabalho teve origem na psicopatologia do trabalho, que é 

suportada pela abordagem psicanalítica do funcionamento psíquico e, objetiva investigar os 

impactos do trabalho e suas relações, focalizando a saúde mental dos operários; considerando 

assim, a organização do trabalho como agente causador de patologia ou estruturador nos 

empregados. A psicopatologia do trabalho concerne essencialmente o estudo do sofrimento e 

dos mecanismos de defesa, acima das doenças mentais específicas do trabalho (DEJOURS, 

2008a, 1987, 1981). 

O desenvolvimento da psicopatologia do trabalho pode ser divisado em três 

momentos: a pesquisa de doenças mentais específicas do trabalho, o estudo do sofrimento no 

trabalho e a organização do trabalho no centro das pesquisas. Na primeira fase, que ocorre no 

período de 1945 a 1965, os estudos na área eram voltados às doenças mentais hipoteticamente 

decorrentes do trabalho, já que era considerado como nocivo para a saúde mental e psíquica, 

gerando as chamadas neuroses do trabalho (DEJOURS, 1981). A pesquisa de doenças mentais 

específicas do trabalho foi fundamentada na Teoria Pavloviana da Atividade Nervosa 

Superior aplicada à psicologia, formulada por Ivan Pavilov (1849-1936). Ela é caracterizada 

pelo reflexo condicionado do indivíduo por conseqüência de um trabalho repetitivo, onde o 

trabalhador é submetido a uma cadência rápida de execução de tarefas, em virtude da pressão 

imposta pelos prazos estabelecidos pela organização (AMARAL & SABBATINI, 2009; 

UNIVERSITY OF INDIANA, 2009; DEJOURS, 1981). 

Em 1965, o modelo pavloviano entra em declínio em razão de alterações na 

organização do trabalho, da implantação de novos dispositivos de controle e porque não 

foram diagnosticadas doenças mentais peculiares ao trabalho. Ademais disso, Jean-Jacques 

Moscovitz automatizou o sistema de vigília dos trabalhadores e com isso melhorou o modelo 
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de Pavlov, ao uni-lo com a psicanálise e ao retirar o foco do trabalho repetitivo (SILVA, 

2003; DEJOURS, 1981). A partir desse instante, situações de trabalho antes esquecidas pelo 

modelo de Pavlov foram consideradas, como aquelas que não envolviam repetição, ou que 

exigiam mais do trabalhador. As novas reivindicações do trabalho causaram impactos no 

aparelho psíquico, não se restringindo a uma enfermidade mental por si só, como a 

esquizofrenia, a depressão, certa crise delirante; mas, elevando para uma doença de caráter 

físico, por meio do processo de somatização. Entretanto, reconhece-se que não há um relato 

ou estudo conclusivo que relacione o trabalho com a saúde mental (DEJOURS, 1981). 

Na década de 1980 é iniciada a segunda fase marcante da psicopatologia do trabalho, 

com alterações significativas no objeto de estudo. A maioria dos trabalhadores está dentro da 

normalidade, eles não enlouquecem com seus trabalhos, nem com as pressões dele advindas. 

Neste sentido, o questionamento da época era o porquê disto não acontecer. A normalidade 

passa ser o enigma que precisa ser esclarecido, surgindo então, o termo Psicologia da 

Normalidade. Entretanto, isto não denota que as pessoas se sintam bem nesta normalidade, 

elas sofrem. O objeto de estudo nessa fase é o sofrimento e os mecanismos de defesa 

elaborados pelos trabalhadores para lutar contra o mesmo (DEJOURS, 2008a, 1981).  

No sofrimento, as pessoas não estão “descompensadas”, elas não estão na loucura, elas 

adéquam-se as normas, colaborando casualmente para sua construção; no entanto, há uma luta 

entre os aspectos patogênicos provindos da organização do trabalho e das condutas defensivas 

desenvolvidas pelos trabalhadores para evitar conflitos, caracterizando uma normalidade 

sofredora (DEJOURS, 1987, 1981). 

Segundo Dejours (1981), existem duas variáveis no trabalho que poderiam representar 

perigos para a saúde mental, classificados como: condições de trabalho associadas às 

condições físicas, químicas e biológicas do trabalho; e organização do trabalho, que influencia 

o funcionamento psíquico visto que, os operários são obrigados a executar tarefas sem o poder 

de questionar, nem decidir sobre a quantidade, a qualidade ou significado do trabalho 

efetuado. De fato, o modelo clássico de organização do trabalho impelia que a concepção das 

tarefas fosse totalmente separada do trabalho de execução, os executantes não precisam 

pensar em como executar suas atividades, porque todas eram prescritas. Contudo, os operários 

geralmente não seguem a prescrição de suas tarefas por completo, gerando uma diferenciação 

entre o trabalho prescrito e o real (DEJOURS, 2008b; IIDA, 2005). Guerin (2001) 

compartilha destas idéias e afirma que as características pessoais são expressas na realização 

do trabalho, e em seus resultados. 
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Muitas vezes, o modelo clássico tornava a tarefa repetitiva, monótona e sob grande 

pressão de tempo; reduzindo a atenção, o empenho e produtividade dos trabalhadores 

(GRANDJEAN, 1998; DEJOURS, 1981). Iida (2005) salienta que por este motivo o operário 

acaba por se distrair de sua função, podendo sofrer um acidente de trabalho. Adicionalmente, 

Dejours et al (1994) e Dejours (1987) acreditam que este tipo de organização ocasiona o 

sofrimento, alienação e o risco de uma descompensação psiquiátrica. 

O momento de distração do trabalhador é tido pela psicologia como uma atividade 

fantasmática, que é um instante de sonhar do indivíduo, e nele são construídos e reconstruídos 

o funcionamento psíquico, além de ser considerado pela psicanálise como um ponto 

organizador de idéias. Então, o funcionamento psíquico é influenciado pelo fantasmático 

tratando-se de trabalho repetitivo. As atividades fantasmáticas podem ser definidas mais 

claramente como uma evasão. Ela produz outro mundo, distinto do qual o trabalhador se 

encontra imerso, face a seu posto de trabalho. A função do fantasma é de cercar a realidade e 

agir nela, conservando o aparelho psíquico. Em outros termos, o fantasma é um intermediário 

entre a realidade atual percebida e realidade desejada no futuro. 

A atividade fantasmática é inviável do decorrer da execução de tarefas que requerem 

atenção, e Dejours (1981) concorda com Iida ao afirmar que nesta ocasião o trabalhador está 

propenso a reduzir sua cadência de trabalho, cometer erros, produzir produtos defeituosos, 

esquecer o dedo numa guilhotina na hora do corte, entre outras coisas. Sendo assim, é preciso 

conte-la durante o trabalho. Para evitar o fantasma, é necessário que o trabalho seja 

reorganizado, a partir de sua concepção, para que o tal não seja tão repetitivo (DEJOURS, 

2008a). 

Outro modo de evitar o fantasma é por meio da autoaceleração, que consiste na 

elevação das cadências de trabalho por iniciativa do próprio trabalhador ou da empresa, por 

conseguinte, aumenta-se a interferência da realidade sobre seu funcionamento psíquico até 

impregnar inteiramente o sistema préconsciente/consciente pelas percepções, detendo então o 

aparelho psíquico. Esta é definida como uma estratégia defensiva, denominada de repressão.  

Uma conseqüência negativa da autoaceleração é a depressão essencial, que consiste na 

inexistência de atividade ou pela pobreza fantasmática. A mesma é associada freqüentemente 

ao desenvolvimento quase que simultâneo de doenças somáticas graves e ao empobrecimento 

do funcionamento psíquico (DEJOURS, 2008a, 1981). Quando a organização do trabalho 

impõe ao operário tarefas essencialmente repetitivas e com cadências elevadas, a atividade 

fantasmática começa a não exerce corretamente sua função, há o retorno do funcionamento 

psíquico do trabalhador para o ofício. Isto implica que o indivíduo entra em sofrimento, e para 
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acabar com este estado, o tal desenvolve novas condutas defensivas, podendo essas serem 

individuais ou coletivas, que são construídas por grupos de trabalhadores (DEJOURS, 2008a, 

1987, 1981). 

As defesas coletivas pressupõem uma organização de condutas, regulada pelo coletivo 

de trabalho e, são concebidas com o intuito de se opor as diversas formas de sofrimento e, 

sobretudo contra o medo que a situação de trabalho apresenta, particularmente na 

petroquímica, no exército, na força policial, no setor nuclear e no setor pesqueiro. Para a 

efetividade das mesmas, é preciso seguir um rígido sistema de proibições de dados 

comportamentos; de silêncio, principalmente àquilo que referencia o medo; de valorização do 

discurso heróico; de comportamentos que caracterizem uma prova de força ou de coragem 

desnecessárias; de não seguir normas de segurança e de condutas coletivas tidas como lúdicas, 

por exemplo, brincar de modo perigoso sobre a questão do risco de acidentes, de doenças e da 

morte no trabalho, se expondo a esses riscos ao fazê-lo (DEJOURS, 2008a, 1987, 1981). 

A defesa concorre para unir os trabalhadores e solidificar o grupo de trabalho, 

mitigando o sofrimento e o medo, aumentando a produtividade, e estimulando modos 

operantes distintos da prescrição do trabalho tornando a produção possível. Um exemplo 

clássico é a construção civil, para que o operário seja capaz de trabalhar há dezenas de metros 

do chão, sem que a situação de perigo e de pavor tome conta do funcionamento psíquico, a 

defesa coletiva é usada; já que a percepção do medo é incompatível com a ação do trabalho, 

existe a negação da realidade, onde o trabalhador persuade a si próprio, e demonstrando que 

não tem medo (DEJOURS, 2008a, 1987, 1981). 

A eficácia da defesa depende da colaboração de todos os trabalhadores, caso contrário, 

o medo de um contagia os demais e, a produção diminui, acidentes ocorrem, o absenteísmo 

cresce. Deste modo, trabalhadores ‘medrosos’ são excluídos do grupo e isolados. Ademais, os 

operários devem manter a repressão fora do trabalho, e sua família exerce um papel 

importante, pois se ela não der o suporte a esta estratégia, a defesa não irá funcionar. Isto 

justifica a abrangência da psicopatologia do trabalho, ela não se limita apenas ao ambiente de 

trabalho, vai além, estudando o comportamento do indivíduo e da família em sua casa 

(DEJOURS, 1987, 1981). 

No decorrer desta segunda fase, uma diversidade de estratégias defensivas coletivas e 

individuais é descoberta, e a partir disso, houve uma pequena mudança de foco. Começou-se a 

questionar se os princípios defensivos contra o trabalho não provocavam um resultado de 

recompensa sobre a realidade de trabalho. Conseqüentemente, uma pesquisa foi desenvolvida 

com relação a uma derivação das defesas, a qual estudava o “saber-fazer de prudência”, que 
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nada mais é do que o estudo da conduta dos operários ao criar procedimentos de trabalho 

proveitosos ao processo e mecanismos para evitar acidentes, chamados comumente de 

‘macetes’. O “saber-fazer” pode ser considerado como o ajuste efetuado pelo operário entre a 

tarefa prescrita e o trabalho real, sendo conflitante muitas vezes com as regras de prevenção e 

de segurança no trabalho (DEJOURS, 2008b, 1981). 

As estratégias de defesa coletivas contra o medo ou sofrimento geram técnicas e o 

“saber-fazer”, por conseguinte, os operários passam a re-delinear o trabalho, e com isto 

encontram em suas atividades um significado maior que lhes provê uma satisfação, um prazer. 

Diante desta nova vertente, a psicopatologia do trabalho entra em sua terceira fase e pesquisa 

a organização do trabalho, considerando-a como uma relação social que evolui 

constantemente. Para a psicopatologia do trabalho, o âmago desta fase será essencialmente o 

interesse pela recomposição das atividades e suas novas divisões entre os trabalhadores em 

função da carga psíquica do trabalho; e não a discrepância entre a prescrição e a realidade do 

trabalho (DEJOURS, 1981). 

Ao usar a inventividade para elaborar artifícios que os permitam cumprir suas metas e 

prazos, os operários realizam arbitragens em relação às regras do trabalho, eles fraudam o 

processo produtivo. Tal situação lhes causa angústia, traz à tona questões técnicas, como falha 

na concepção de operações; éticas e psicológicas. A psicopatologia do trabalho abre uma nova 

visão para esta relação, os trabalhadores precisam concluir seu trabalho, contudo, não 

conseguiriam fazê-lo se seguissem todas as prescrições das operações, então, eles constroem 

novas regras de execução do trabalho. A atitude deste coletivo atribui um sentido ao trabalho, 

com normas e acordos próprios, exigindo ética e cooperação de todos os operários para a 

reorganização do trabalho (DEJOURS, 2008a, 1981). 

Desta forma, a psicopatologia do trabalho é conduzida a estudar quais seriam os 

aspectos existentes no trabalho que se oporiam ao desejo do trabalhador.  A última fase 

originou outros campos de pesquisa; nesse instante e com base em todos os fundamentos 

desta disciplina, a psicodinâmica do trabalho surge e a complementa ao retratar o prazer 

proveniente do trabalho, lhe proporcionando um caráter estruturador. O prazer é uma 

dimensão puramente individualizada que deriva do desejo de cada pessoa, assumindo um 

cunho particularmente subjetivo, diferentemente das defesas contra o sofrimento que podem 

ser coletivas. O estudo desta variável é fundamentado na análise do processo denominado 

pela psicanálise de sublimação, que está diretamente ligada ao desejo do indivíduo 

(DEJOURS, 1987). 
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Dejours, Abduucheli e Jayet (1994, p. 37) caracterizam a sublimação como processo 

psíquico insólito pelo qual as pulsões descobririam “uma saída dessexualizada no campo 

social”. A sublimação envolve basicamente as pulsões consideradas ‘parciais’, ou seja, 

aquelas que não se submetem à autoridade e a primazia do genital; sua temática abarca os 

elementos perversos da excitação sexual. Figurativamente, isto significa que o trabalho ou a 

vida em sociedade é um palco de teatro, no qual as pessoas representam e expõem seus 

desejos ou pulsões que não puderam encontrar na sexualidade as circunstâncias perfeitas à sua 

efetivação (DEJOURS, 1987). 

Logo, o trabalho pode ser considerado como um intercessor entre o inconsciente e o 

campo social; capaz em certos momentos de favorecer o desejo do operário, e transformar-se 

“(...) em um instrumento ao lado da sexualidade e do amor, na conquista do equilíbrio 

psíquico e da saúde mental”, portanto, sendo de ordem estruturadora e prazerosa (DEJOURS, 

1987, p. 4). Porém, se a organização do trabalho impuser tarefas extremamente repetitivas e 

parceladas, cria-se um ambiente anti-sublimatório e um trabalho nocivo. 

Confirmando estas afirmações, Dejours, Dessors e Desiaux (1993) asseguram que o 

trabalho pode ser estruturador ou maléfico ao trabalhador. Nas organizações em que o 

trabalho é repetitivo, regido pelo tempo ou quantidade de peças produzidas, inexiste espaço 

para a atividade fantasmática e o escape psíquico é cerrado; acarretando no acúmulo da 

energia psíquica, que se transfigura em uma fonte de tensão e desprazer, até que surgem a 

fadiga, a perda ou diminuição da força física, ou ainda, a perda ou diminuição da resistência 

do sistema nervoso (neurastenia) ou do psiquismo (psicastenia); e a patologia. Já nas 

organizações que favorecem a saúde de seus funcionários, variados campos de atuação são 

disponibilizados aos trabalhadores, nos quais eles podem materializar seus desejos, aspirações 

e idéias; a flexibilidade na organização do trabalho garante ao operário a autonomia suficiente 

para ele estruturá-lo e adequá-lo aos seus desejos. 

A psicodinâmica do trabalho auxilia na visualização da relação do sofrimento e do 

prazer com trabalho, e a partir dela, transformar qualquer trabalho cansativo e monótono em 

um instigante e agradável, basta flexibilizar sua organização de modo que os trabalhadores 

tenham a capacidade de se autogovernar e de encontrarem as melhores maneiras de se 

trabalhar (DEJOURS, DESSORS & DESIAUX, 1993). Outro modo de transformação de 

trabalho é proveniente das queixas dos operários, que podem ser obtidas através da avaliação 

de desempenho do trabalhador, na qual o funcionário tem liberdade para expressar suas 

preocupações e analisar suas limitações juntamente como o avaliador, que provavelmente será 
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seu chefe. Considerando esta assertiva, é indispensável que Avaliação de Desempenho 

Humano no Trabalho seja detalhada na seção seguinte. 

 

 

2.4 Avaliação de Desempenho Humano no Trabalho 

 

Avaliação de desempenho dos trabalhadores já era utilizada antes à revolução 

industrial como uma ferramenta de controle, porém foi ampliada com o surgimento do 

capitalismo e das grandes fábricas, elevando assim o domínio dos gerentes sobre as relações 

sociais de produção (DEJOURS, 2008a; BRANDÃO & GUIMARÃES, 1999). 

Resumidamente, o conceito de avaliar neste contexto é definido como a comparação 

de resultados alcançados com aqueles que eram esperados, deste modo, o objeto da avaliação 

de desempenho é somente o trabalho que fora anteriormente planejado (DEJOURS, 2008a; 

IIDA, 2005; GUIMARÃES, 1998). Esta comparação não envolve somente o que é esperado 

do trabalhador no que concerne aos resultados a serem atingidos e o trabalho executado, além 

disso, é imprescindível a existência de instrumentos de acompanhamento, que possibilitem a 

correção de falhas (ALURY & RIECHEL, 1994; LUCENA, 1977). 

De acordo com Chiavenato (2003), a Administração Científica – que surgiu no início 

do século XX, advinda das pesquisas de Frederick W. Taylor – enfoca essencialmente a 

organização racional do trabalho com ênfase na prescrição e execução das tarefas pelos 

operários. Ou seja, o modo operante de realizar as tarefas era descrito, bem como seus tempos 

de efetivação, para que os trabalhadores as efetuassem como ordenado, de forma que certos 

índices de produtividade e qualidade fossem alcançados. Por conseguinte, a avaliação de 

desempenho assume uma importância significativa na gestão de pessoas, influenciando a 

maneira de realizar o trabalho e ‘disciplinando’ operários (BRANDÃO & GUIMARÃES, 

1999). 

Apoiando Brandão e Guimarães (1999), Souza (2007) afiança que a avaliação de 

desempenho tradicional ou avaliação da performance tinha como principal objetivo controlar 

como as pessoas trabalhavam. As práticas tradicionais de avaliação baseadas nas teorias de 

Taylor, Fayol e Ford são extremamente orientadas para o mercado, com resultados centrados 

em análise quantitativa, e desvalorizando as diferenças individuais e suas possíveis 

contribuições ao trabalho. Rejeitando assim, tudo que foge à regra geral. Segundo Gillen 

(2000), a avaliação formal de desempenho originou-se nas grandes organizações burocráticas, 
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onde funcionários eram informados sobre seus desempenhos e no que suas performances 

implicavam, como cursos ou treinamentos, transferências de cargos e promoções. 

Em síntese, pode-se afirmar que a avaliação de desempenho humano tem como objeto 

de estudo o trabalho executado pelo operário, o qual lhe é atribuído em decorrência das metas 

e objetivos organizacionais, bem como, dos processos produtivos vigentes. 

Com o passar dos anos, as organizações desenvolveram várias técnicas e mecanismos 

para efetuar a avaliação do desempenho humano no trabalho, cada uma buscando 

metodologias mais adequadas às suas necessidades, a maioria delas dispondo-se a capacitar 

recursos humanos e a melhorar a performance no trabalho (SOUZA, 2007; GOODALE, 1992; 

LUCENA, 1977). Muito embora haja empresas em que o modelo formal permanece vigente 

como instrumento de controle sobre trabalhadores, baseando-se no registro das atividades 

desempenhadas e como cada pessoa as efetua (PAGÈS et al, 1993). 

De acordo com Grote (2003, p. 1), um dos maiores estudiosos da performance dos 

trabalhadores, a “avaliação de desempenho é um sistema de gestão formal para avaliar a 

qualidade do desempenho de alguém em uma organização”. Essencialmente, a avaliação trata 

de verificar se o operador trabalhou eficientemente, sendo levada a efeito por meio do 

preenchimento de um formulário adequado. Seus principais objetivos organizacionais são: 

prover um feedback aos funcionários sobre seus desempenhos; determinar promoções; 

incentivar e orientar melhorias do desempenho; estabelecer mudanças na remuneração; 

auxiliar o planejamento de recursos humanos ou de sucessão; determinar necessidades 

organizacionais e individuais de desenvolvimento e treinamento; estabelecer e mensurar 

metas de qualidade e de produtividade; e melhorar o desempenho organizacional. 

Corroborando com as idéias de Grote (2003), Gillen (2000) acredita que o propósito 

da avaliação de desempenho é gerar um feedback transmitindo aos funcionários as 

informações com a finalidade de proporcionar melhorias em suas atuações, baseando-se no 

exame dos resultados de fato encontrados frente aos esperados. Quando abordada desta forma, 

a avaliação acarreta em diversos benefícios para: 

• Organização – obtenção de dados sobre o desempenho organizacional, obtenção de 

dados relevantes ao planejamento de recursos humanos, melhorias na comunicação, 

motivação dos trabalhadores, e do desempenho organizacional; 

• Avaliador – potencialização do desempenho da equipe de trabalho, correção de 

problemas, feedback sobre si mesmo; 

• Avaliado – maior compreensão dos requisitos de desempenho, criação de um espaço 

para discussão de problemas e queixas, enfoque sobre si e suas próprias necessidades. 
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2.4.1 Alguns Modelos 

 

Dentre os modelos de avaliação desempenho que integram o estado da arte, destacam-

se: mão única, avaliação bilateral, avaliação 360º, gestão de desempenho e gestão de 

desempenho por competências. Estes são classificados de acordo com a responsabilidade pela 

avaliação e descritos brevemente aqui.  

O primeiro modelo de avaliação verificado é de mão única, onde apenas o chefe ou 

superior realizava unilateralmente um diagnóstico dos pontos fortes e fracos do subordinado.  

Com a evolução das técnicas e métodos de avaliação, surgiu a avaliação bilateral (ou 

avaliação de mão dupla), em que chefe e subordinado argúem em conjunto o desempenho 

deste último. 

De modo recente, a avaliação 360° passa a ocupar um lugar de destaque nas 

organizações ao realizar-se a avaliação de desempenho, esta propõe a utilização de múltiplas 

fontes para a efetuação da avaliação, como por exemplo: a avaliação do empregado por 

clientes, pares, chefe e subordinados (EDWARDS & EWEN, 1996; UBEDA & SANTOS, 

2002). A avaliação 360° além de recomendar o emprego de diversas fontes, ela constitui um 

método onde os participantes recebem simultaneamente feedbacks estruturados de seus 

chefes, colegas e outros stakeholders. Este modelo de avaliação sistêmico suscita uma nova 

forma de gestão de desempenho (REIS, 2000). 

De acordo com Ubeda e Santos (2002, p. 4) ao fundamentar a gestão de desempenho 

em uma avaliação sistêmica, tem-se uma percepção concreta do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que devem ser ampliadas na totalidade da organização: “A gestão de 

desempenho baseia-se nas competências organizacionais que influenciam diretamente as 

competências individuais necessárias à realização das tarefas e dos processos internos e que 

são percebidos pelas avaliações de desempenho”. Portanto, o feedback resultante desta 

avaliação de desempenho possibilitará não apenas alterações no comportamento dos 

funcionários, mas também, promoverá a reciclagem das estratégias e das competências 

organizacionais. 

Com a integração plena das estratégias empresariais e da gestão por desempenho, há o 

surgimento da gestão de desempenho por competências. Esta é caracterizada por envolver 

basicamente o desenvolvimento dos recursos humanos, ou seja, considera as capacidades dos 

trabalhadores (empregados, gerentes e diretores) e seu potencial para o futuro, bem como, 

atitudes, valores, características pessoais e relações em equipes e não apenas os 
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conhecimentos e as habilidades para a realização do trabalho, ponderando a integração entre 

estratégia, organização do trabalho e cultura organizacional (SANTOS, 1999). 

Conforme os autores citados no decorrer do presente capítulo, fica estabelecida uma 

interligação entre a gestão do desempenho do homem na realização do seu trabalho e a 

qualidade dos produtos dele provenientes. Retomando a pergunta que motiva este trabalho, 

investigar a relação entre desempenho humano e qualidade na indústria calçadista parece 

adequado, visto que o setor cresce continuamente e tem grande relevância na região onde o 

estudo foi realizado, nordeste. 

 

 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

 

A presente seção abarca os principais conceitos trabalhados no quadro teórico dessa 

dissertação. Estes tópicos são utilizados na pesquisa propriamente dita e análise dos dados 

obtidos, temas tratados nos Capítulos 3 e 4. 

Considerando as obras e aspectos gerais relacionados à qualidade, que neste estudo foi 

definida como a capacidade de fabricar produtos ou realizar procedimentos, de  

acordo com as especificações estabelecidas na concepção dos mesmos; abordou-se questões 

vinculadas ao sistema e programa de gestão da qualidade, método de aferição da qualidade, 

importância do trabalhador à qualidade, realização de tarefas conforme prescrição, 

desperdícios ocasionados pela atuação dos trabalhadores, e melhoria da capacidade 

profissional dos operários. 

Ponderando sobre desempenho humano; estabelecido aqui como a capacidade 

individual de executar os processos que aumentam a probabilidade  

de obter os resultados desejados pela organização a que pertence; foram abordadas as 

definições relativas à avaliação de desempenho humano, gestão do desempenho humano, sua 

importância e mensuração. 

Tratando dos princípios genéricos dos fatores de influência sobre o desempenho 

humano; conceituado como a visão dos gestores e operários sobre os fatores que influenciam 

o desempenho humano em seus trabalhos; vislumbrando: a organização do trabalho, alguns 

aspectos ergonômicos e alguns fatores da psicodinâmica do trabalho. 

Ao abordar organização do trabalho, foram analisadas as seguintes temáticas: 

prescrição da tarefa, comprometimento do trabalhador, relacionamento entre pares, 



60 
 

subordinados e superiores, conhecimento das metas organizacionais por parte dos 

funcionários, capacitação dos operários, e organização do trabalho e suas relações. 

Com a finalidade de analisar os aspectos ergonômicos, foram estudados os Fatores 

ambientais na organização, dimensionamento do posto de trabalho, escala de trabalho e ritmo 

circadiano do trabalhador, idade, sexo e limitações físicas do operário, monotonia e fadiga. 

Com o intuito de levantar informações sobre os aspectos da psicodinâmica do 

trabalho, foram pesquisados os temas: significado do trabalho, periculosidade do trabalho, 

autonomia no trabalhado, e sofrimento ou constrangimento ocasionado pelo trabalho sobre o 

trabalhador. 

Assim, a pesquisa abordará essencialmente em sua metodologia no que diz respeito à 

qualidade a conformidade de produtos e técnicas empregadas para mensurá-la; considerando o 

desempenho humano são abarcados seus meios de aferição, os seus principais agentes 

influenciadores, como a organização do trabalho, a ergonomia e a psicodinâmica do trabalho, 

e a importância da avaliação do desempenho humano para a organização. Todos estes 

aspectos são apresentados de modo detalhado no Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Este capítulo expõe os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa, onde estão traçados os artifícios foram empregados para 

atender a problemática central e objetivos propostos. Neste instante são destacados e descritos 

os elementos metodológicos em cinco seções, a saber: a natureza da pesquisa; a classificação 

quanto aos meios e quanto aos fins; o universo examinado; e os instrumentos utilizados para 

coletar os dados. Além disso, são apresentadas as variáveis que foram estudadas e o modo 

como os dados provenientes da pesquisa foram tratados e analisados no Capítulo 4. 

 

 

3.1 Natureza da Pesquisa 
 

A abordagem desta pesquisa teve caráter quali-quantitativo, uma vez que esta “não 

tem a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas” (Oliveira, 1999, p. 

116). Lakatos e Marconi (1996) acrescentam que uma pesquisa qualitativa não se baseia em 

grandeza ou quantidade em valores numéricos, e sim em características e qualidades do objeto 

pesquisado. As pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja estimulam os entrevistados a 

pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos 

subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira 

espontânea. São usadas quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de 

uma questão, abrindo espaço para a interpretação (IBOPE, 2011). 

 

 

3.2 Classificação da Pesquisa 
 

Esta pesquisa pode ser classificada em duas dimensões: quanto ao seu fim e quanto 

aos meios empregados na realização do estudo. 

Quanto aos fins, esse trabalho pode ser caracterizado como um estudo exploratório e 

descritivo. A inexistência de materiais relativos à pesquisa em questão faz com que a mesma 

seja caracterizada como uma investigação exploratória, podendo ser conceituada como aquela 

que “(...), é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por 

sua natureza de sondagem, comporta hipóteses que, toda via, poderão surgir durante ou ao 

final da pesquisa” (VERGARA, 2004, p. 47). 
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Com a finalidade de melhor construção e apresentação do trabalho, empregou-se um 

caráter descritivo à pesquisa realizada. De acordo com Acevedo e Nohara (2004, p. 51) “a 

pesquisa descritiva visa descrever o fenômeno estudado ou as características de um grupo, 

bem como compreender as relações entre conceitos envolvidos no fenômeno em questão. Mas 

cabe ressaltar que a pesquisa descritiva não objetiva explicar o fenômeno investigado”. 

Quanto aos meios utilizados no desenvolvimento desse trabalho, em um primeiro 

momento foram obtidas informações através da pesquisa bibliográfica e documental, 

englobando livros técnicos e científicos, artigos provenientes de congressos, periódicos, 

jornais, e outras obras que continham informação necessária ao desenvolvimento dessa 

pesquisa, servindo como marco teórico. Posteriormente, foram utilizados instrumentos para 

obtenção de dados primários relevantes à pesquisa, definidos: questionários e observação não-

participativa do ambiente a ser estudado ponderando sobre os fenômenos desenvolvidos ou 

comportamentos nele. 

 

 

3.3 Estudo de Caso 
 

O estudo de caso foi a opção selecionada para esta pesquisa, pois este caracteriza-se 

pela análise em profundidade de um objeto ou um grupo de objetos, que podem ser operários 

ou organizações. O pressuposto desse estudo é que, ao se conhecer muito bem como ocorre o 

fenômeno em um ou poucos empregados, empresas ou situações, pode-se levantar hipóteses 

sobre como o fenômeno ocorre em geral. Por este fato, o estudo de caso é bastante apropriado 

em pesquisas exploratórias e não apropriado para casos explicativos, já que não se podem 

generalizar os resultados encontrados (GIL, 1996). 

Complementando estes argumentos, Godoy (1995) afirma que num estudo de caso é 

possível analisar amplamente um ambiente, levando em considerações os fenômenos 

ocorridos num determinado tempo, entender como e porque estes fenômenos ocorrem. 

 

 

3.3.1 Ambiente Estudado 
 

A indústria calçadista analisada neste estudo de caso foi uma unidade de negócio 

pertencente a um grupo empresarial, sitiado em São Paulo, conhecida nacional e 
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internacionalmente pela fabricação e exportação de calçados com solados à base de borracha 

microporosa, fundada em 1907. 

A referida sucursal foi inaugurada na década de 80, situada no município de Campina 

Grande, Paraíba; conta atualmente com cerca de 5.000 operários e produz artigos esportivos, 

calçados e têxteis industriais. Ela se divide em duas células fabris: Fábrica 1 – que possui 

3.757 funcionários, e Fábrica 2 – 1.243 funcionários; sendo a segunda célula produtiva 

pesquisada para este trabalho, devido à restrição dos dirigentes da empresa. 

A unidade de negócio investigada tem como missão “desenvolver e comercializar 

produtos inovadores, de alto valor percebido, com qualidade e rentabilidade classe mundial e 

criação de valor para os acionistas, funcionários, fornecedores e clientes, atuando com 

responsabilidade social e ambiental”. 

 

 

3.4 Técnica Metodológica 

 

A coleta das informações primárias foi efetivada tanto por meio de questionários 

estruturados quanto por observação in loco, de modo não participativo. Dois modelos de 

questionários foram trabalhados, um direcionado aos gestores e outro aos operários da 

organização, podendo ser encontrados nos Apêndice A e B, respectivamente. A existência de 

tipos distintos de questionários se deve a necessidade de viabilizar o entendimento adequado 

dos trabalhadores em geral sobre as mesmas questões que seriam compreendidas facilmente 

pelos gerentes. Isto é, o arquétipo dirigido aos operários é caracterizado por sua linguagem 

simplificada. Com relação à observação não participativa, ela foi guiada por um roteiro de 

análise exposto no Apêndice C. 

Os questionários aplicados tiveram três enfoques principais – a qualidade, o 

desempenho humano, e os fatores de influência sobre o desempenho humano – e para fins de 

análise, o instrumento foi dividido em seis partes: caracterização dos respondentes, se 

gestores ou operários; qualidade e seus meios de mensuração; desempenho humano, que 

envolveu os fatores relativos à avaliação de desempenho humano; organizações do trabalho, 

que englobou o modo de como as atividades são arranjadas e realizadas; ergonomia 

abarcando os aspectos físicos e mentais do trabalho; e por fim, psicodinâmica do trabalho, 

que abordou o sofrimento do indivíduo em seu ambiente de trabalho. A construção destes foi 

fundamentada nos principais autores do estado da arte citados no Capítulo 2 (Seção 2.5). 
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As questões abordadas nos exemplares de questionários foram subjetivas ou objetivas, 

com o intuito de coletar a maior quantidade possível de informações dos respondentes, pois a 

empresa examinada restringiu contatos posteriores com os respondentes para obtenção de 

informações complementares. Os questionamentos objetivos foram definidos essencialmente 

por uma adaptação da escala Likert, já que reconhecidamente ela permite aferir a opinião dos 

pesquisados, variando do ponto 1 – “discordo totalmente” – ao ponto 5 – “concordo 

totalmente” – de acordo com o grau de concordância ou discordância do indagado (Figura 5). 

Essa escala é intervalar, assim, a distância entre seus pontos é conhecida e igual, auxiliando o 

cálculo de freqüências, médias e desvios-padrão. A ordem de importância das assertivas 

encontradas nos questionários foi modificada em algumas questões com a finalidade de evitar 

que os respondentes selecionassem apenas as respostas de maior grandeza positiva das 

questões. Contudo, no decorrer da tabulação e tratamento dos dados apresentados nos 

Apêndices E e G, as questões foram reordenadas seguindo a configuração de grandezas 

estabelecida. Marconi e Lakatos (1996, p.102) afirmam que “através das técnicas escalares, 

pode-se transformar uma série de fatos qualitativos em uma série de fatos quantitativos ou 

variáveis, podendo-se aplicar processos de mensuração e de análise estatística [...]”. 

Figura 5 – Escala de Likert 
1 2 3 4 5 

Fonte: Elaboração direta, 2009. 

Onde: 

1 corresponde a discordar totalmente com algo; 

2 é o mesmo que discordar parcialmente com algo; 

3 corresponde à neutralidade ou indecisão com algo; 

4 equivale a concordar parcialmente com algo; e 

5 é o mesmo que concordar totalmente com algo. 

Com a finalidade de simplificar os questionários, melhorando o entrosamento dos 

respondentes, a escala de Likert foi modificada de modo que sua escala tradicional foi 

alterada para respostas equivalentes, que obedecem à mesma ordem de importância. Assim, as 

questões objetivas presentes nos instrumentos dos Apêndices A e B podem ser respondidas 

por uma de cinco assertivas disponíveis (variando de ‘a’ até ‘e’), que correspondem a: 

a é o mesmo que situação alarmante sobre algo analisado; 

b indica situação preocupante sobre algo analisado; 

c equivale a uma situação razoável ou regular sobre algo analisado; 

d corresponde à boa situação sobre algo analisado; 
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e traduz excelente situação sobre algo analisado. 

 

 

3.4.1 Delimitação de Pesquisa 
 

O tipo de amostragem utilizado foi não probabilístico e usa como base de critério a 

acessibilidade e conveniência da organização estudada, em virtude de restrições de liberação 

de dados e de respondentes na empresa; apresentando uma característica desproporcional, de 

acordo com Acevedo e Nohara (2004). Por este trabalho ser caracterizado como um estudo de 

caso exploratório e descritivo, não há o intuito de generalizar os resultados encontrados nesse 

estudo (GIL, 1996); assim, essas limitações impostas à pesquisa não acarretaram em impactos 

negativos ao estudo. 

A amostra da pesquisa foi restrita a alguns operários e gestores da empresa calçadista 

pesquisada, que selecionou aleatoriamente 44 empregados do quadro funcional da Fábrica 2, 

representando aproximadamente 3,5% de seu sistema produtivo. Analogamente, foram 

selecionados dois dirigentes de gerências interligadas da fábrica calçadista para representar os 

gestores desta pesquisa: o gerente de qualidade, atuante nas Fábricas 1 e 2; e o gerente de 

produção (Fábrica 2).  

 

 

3.4.2 Aplicação dos Instrumentos 
 

O processo de aplicação dos instrumentos de coleta de dados, este ocorreu em duas 

frentes simultâneas: os gestores e operários indicados pela empresa para a pesquisa 

responderam aos questionários; e a pesquisadora teve a possibilidade de visitar as instalações 

da fábrica em foco utilizando-se do roteiro de observação não participativa, com o intuito de 

conhecer amplamente as instalações e sua operação, tomando nota de qualquer informação 

adicional no âmbito das variáveis pesquisadas. 

 

 

3.4.3 Variáveis Investigadas 
 

Diante dos fatores abordados na definição dos objetivos específicos desta pesquisa, e 

no decorrer do Capítulo 2, pôde-se estabelecer três dimensões: Qualidade; Desempenho 

Humano e  Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano, que abordam as questões 
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essenciais a que este estudo se propôs a responder. No Quadro 6 são expostas as variáveis 

analisadas. 

Dimensão – Qualidade 
Capacidade de fabricar produtos ou realizar procedimentos de  
acordo com as especificações estabelecidas na sua concepção. 

Variáveis Indicadores 

Sistema de Gestão da Qualidade 

Programa de gestão da qualidade; 
Método de aferição da qualidade; 
Importância do trabalhador à qualidade; 
Realização de tarefas conforme prescrição; 
Desperdícios; 
Melhoria da capacidade profissional. 
Dimensão – Desempenho Humano 

Capacidade individual de executar os processos que aumentam a probabilidade  
de obter os resultados desejados pela organização a que pertence. 

Variáveis Indicadores 

Avaliação de Desempenho 
Humano 

Gerenciamento do desempenho humano; 
Importância da gestão do desempenho; 
Mensuração do desempenho humano. 

Dimensão – Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano 
Visão dos gestores e operários sobre os fatores que influenciam o desempenho humano em seus trabalhos. 

Variáveis Indicadores 

Organização do Trabalho 

Prescrição da tarefa; 
Comprometimento do trabalhador; 
Relacionamento entre pares, subordinados e superiores; 
Conhecimento das metas organizacionais por parte dos funcionários; 
Capacitação dos operários; 
Organização do trabalho e suas relações. 

Aspectos Ergonômicos 

Fatores ambientais; 
Dimensionamento do posto de trabalho; 
Escala de trabalho e ritmo circadiano do trabalhador; 
Idade, sexo e limitações físicas do operário; 
Monotonia e Fadiga. 

Psicodinâmica do Trabalho 

Significado do trabalho; 
Periculosidade do trabalho; 
Autonomia no trabalhado; 
Sofrimento ou constrangimento ocasionado pelo trabalho sobre o 
trabalhador. 

Quadro 6: Variáveis a serem Investigadas 
Fonte: Elaboração direta, 2009. 

3.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Os dados colhidos na pesquisa através dos questionários e do roteiro de observação 

não participativa foram organizados em planilhas de cálculo, para que fosse feita uma análise 

detalhada atendendo aos objetivos da pesquisa. Para garantir que cada participante da 

pesquisa tenha o mesmo peso no tratamento dos dados obtidos, convencionou-se um peso 

unitário para cada questão. Se o indivíduo opta exclusivamente por uma assertiva, esta 

escolha tem peso 1; se ele seleciona duas assertivas, cada uma delas tem peso 0,5; e assim por 

diante, garantindo a mesma contribuição por pesquisado. 
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Inicialmente, foi feita uma análise, utilizando a estatística descritiva, para cada 

dimensão de forma independente e detalhando cada um dos seus respectivos indicadores no 

universo pesquisado; com a finalidade de explicitar a segmentação das opiniões presentes no 

conjunto. Em seguida, com o objetivo de viabilizar um comparativo entre operários e 

gestores, os seguintes procedimentos foram empregados: foi calculada a média dos 

indicadores pesquisados, uniformizando as opiniões de cada conjunto; estas médias foram 

utilizadas para o cálculo da média global de cada dimensão; e por fim, utilizou-se um índice 

formulado neste trabalho, para quantificar as discordâncias percentuais verificadas entre 

operários e gestores. 

O cálculo da média dos indicadores está relacionado à adaptação da escala de Likert, 

visto que esta vislumbra quadros situacionais, que podem retratar o nível de adequação de 

variáveis, indicadores ou dimensões. Para tanto, a aplicação do conceito de média aritmética 

pode ser utilizado, sendo definida matematicamente por: 

 

Onde: 

 média aritmética para qualquer indicador ou dimensão i; 

 número de ocorrências da alternativa j para indicador ou dimensão i; e 

 grandeza inteira associada aos coeficientes da adaptação da escala de Likert. 

A média global para cada dimensão é calculada como a média das médias dos seus 

indicadores. Ela unifica a opinião do conjunto como se houvesse um único indivíduo capaz de 

representá-lo por completo. Como citado, propõe-se a partir das médias globais calcular um 

Índice de Divergência de Opinião – IDO, cujo objetivo é mensurar as divergências de opinião 

entre gestores e empregados. Ele foi aplicado a cada uma das dimensões analisadas, sendo 

calculado com base na seguinte expressão: 

 

Em que: 

 é o índice de divergência de opinião entre operários e gestores para a dimensão i; 

 é a média global dos operários para a dimensão i; e 

 é a média global dos gestores para a dimensão i. 

IDO é positivo sempre que a média de opinião dos operários é otimista se comparada 

com a média de opinião dos gestores. Naturalmente, um valor negativo indica o oposto: nesse 

caso, a opinião dos operários é em média pessimista se comparada à média dos gestores. Para 
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complementar o índice, foi adicionado o multiplicador 25 que converte a diferença entre 

médias globais em uma grandeza percentual, tal que: IDO = 100% ocorre em um caso limite, 

no qual os operários são extremamente otimistas ( ) e os gestores extremamente 

pessimistas ( ); e IDO = –100% ocorre no caso limite, em que os operários são 

extremamente pessimistas ( ) e os gestores extremamente otimistas ( ). 

O tratamento das informações foi efetuado com o software Excel®, sendo os resultados 

encontrados apresentados através de histogramas, biogramas e quadros no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 
 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação dos questionários 

junto à amostra pesquisada, e está organizado em oito seções, a saber: organização da unidade 

de negócio examinada – Campina Grande, características gerais de sandálias de borracha 

microporosa, breve contextualização da manufatura de sandálias de borracha microporosa, 

caracterização da amostra de operários, dimensões analisadas (operários), caracterização da 

amostra de gestores, dimensões analisadas (gestores), e considerações finais do capítulo. 

 

 

4.1 Organização da Unidade de Negócio Examinada – Campina Grande 

 

A unidade de negócio avaliada neste estudo responde diretamente a matriz paulistana, 

contudo, possui autonomia administrativa e financeira, podendo assumir compromissos sem 

necessitar de aprovação superior. Deste modo, a matriz centraliza e direciona os rumos gerais 

da organização, bem como a visão, a missão e valores de suas diversas filiais, porém, estas 

têm a liberdade para administrar seus dia a dia. 

A estrutura organizacional de cada empresa secundária é constituída usualmente por 

uma diretoria e 12 gerências: Produção, Desenvolvimento de Sandálias, Planejamento e 

Controle da Produção, Qualidade, Engenharia Industrial, Exportação, Manutenção, 

Administrativa, Laboratório, Segurança Industrial, Recursos Humanos e Centro de 

Distribuição; interligadas, porém com capacidade de criar e administrar equipes de trabalho 

de acordo com suas necessidades. Contudo, a unidade de negócio avaliada é dividida em duas 

fábricas, uma produz artigos esportivos, calçados e têxteis industriais (Fábrica 1), e a outra 

fabrica sandálias de borracha microporosa (Fábrica 2). Ela apresenta uma constituição 

diferenciada das demais, pois a gerência de produção é duplicada, cada fábrica tem um gestor 

exclusivo que administra a Produção; e as demais gerências são comuns a ambas, segundo 

informações obtidas através de uma observação não participativa in loco. Expõe-se no 

Organograma 1 o esqueleto organizacional básico descrito.  
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Organograma 1 – Fábrica Calçadista 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Tendo em vista que esta pesquisa trabalhou essencialmente com os funcionários 

pertencentes à Gerência de Produção da Fábrica 2, ela será detalhada aqui com o propósito de 

facilitar o entendimento sobre os resultados obtidos. Nessa fábrica, o gerente de produção 

administra três equipes de trabalho nos turnos produtivos manhã, tarde e noite, denominadas 

respectivamente de primeira, segunda e terceira turmas. Cada turma é composta por quatro 

supervisores, que administram os seguintes setores de fabricação das sandálias: Mistura Semi-

Final, Mistura Final, Prensas, Ventiladores, Silk, Injetoras, Bandeirinhas e Célula. Ilustra-se 

no Organograma 2 a organização hierárquica da Fábrica 2. 
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Organograma 2 – Gerência de Produção Fábrica 2 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de observação não participante, 2010. 

Numericamente, a Fábrica 2 possui um total de 1243 empregados, que podem ser 

divididos em supervisores (12); líderes (45), operadores que agem como supervisores e 

agentes motivacionais, guiando e incentivando os companheiros; 1087 operários diretamente 

ligados a produção e ao seu custo (Mão-de-obra Direta – MOD); 34 funcionários ligados 

indiretamente à produção (Mão-de-obra Indireta – MOI); e 65 funcionários classificados 

como aprendizes ou inspetores de qualidade. Sua produção diária chega a um volume de 

500.000 pares de sandálias de borracha microporosa.  

 

 

4.2 Características Gerais de Sandálias de Borracha Microporosa 

 

De acordo com as determinações prescritas e homologadas pela Norma do Exército 

Brasileiro – NEB (2007), a sandália de borracha microporosa é constituída por um par de 

peças simétricas; cada peça é formada de duas partes fundamentais: solado e forquilha ou tira. 

O solado tem a finalidade de manter o pé do usuário isolado do chão, protegê-lo, amortecer 

impactos e conferi-lhe tração; é caracterizado por ser uma peça simples de SBR (borracha 

sintética de estireno/butadieno), de espessura menor na parte dianteira e maior na traseira, 

apresentando três orifícios escalonados, localizados um na parte dianteira e dois nas laterais, 

próximos da parte traseira, para a fixação da forquilha ou tira, sua superfície superior é 

texturizada e a inferior deverá possuir estrias antiderrapantes. A forquilha ou tira é um artefato 

com formato de “Y”, feito de PVC (policloreto de vinila) injetado, com uma fração média 

curto, e duas laterais que se unem na altura da fração média; essas laterais são longas e têm 
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formato achatado; cada fração possui um terminal cilíndrico análogo a um botão, utilizado à 

fixação da tira nos furos escalonados do solado. Este tipo de sandália é apresentado na Figura 

6. 

 
Figura 6 – Modelo de Sandália de Borracha Microporosa 

 
Fonte: NEB, 2007. 

 

4.3 Breve Contextualização da Manufatura de Sandálias de Borracha Microporosa 

 

O processo produtivo de sandálias de borracha microporosa é marcado pelo uso 

intensivo de mão-de-obra, mesmo sendo passível de automação, assumindo algumas 

características artesanais. Ele envolve de oito a nove etapas distintas para a fabricação das 

solas, que são ou não efetivadas em ambientes ou leiautes diferentes: autoclave, peneiras, 

banbury 240l, banho, banbury 150l, prensas, ventiladores, silk, e por fim acabamento; além 

de uma ou duas operações para a produção das tiras: injetoras e bandeirinhas; os passos de 

produção variam de acordo com o tipo de sandália a ser fabricado. A seguir as mesmas são 

detalhadas: 

• Autoclaves – nesse momento, a matéria prima é colocada em autoclaves para tratá-la 

quimicamente através da variação de temperatura; 

• Peneiras – a matéria-prima é peneirada, com a finalidade de reduzi-la e selecioná-la 

granulometricamente de acordo com as especificações do projeto; 
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• Banbury 240l – engloba a primeira mistura dos componentes da formulação do 

solado, gerando uma borracha especial, em um banbury com capacidade para 240 l; 

• Banho – após essa mistura, a borracha obtida é banhada para a remoção de impurezas 

e resfriamento; 

• Banbury 150l – esse passo pode ser descrito como a segunda mistura dos 

componentes da formulação do solado, que será cortada em lâminas de acordo com 

especificações em outro banbury capaz de misturar 150 l de matéria. As lâminas de 

borracha obtidas nesse processo são depositadas em bandejas empilhadas e 

encaminhadas para as prensas; 

• Prensas – fase na qual as lâminas de borracha serão vulcanizadas, resultando em uma 

manta de borracha com as solas da sandália. Em seguida, as mantas com as solas são 

colocadas nas bandejas empilhadas e dirigidas à sétima fase, os ventiladores; 

• Ventiladores – nesta fase as mantas com as solas são estabilizadas e resfriadas. 

Depois de frias, as solas podem ou não passar pelo silk; 

• Silk – onde se realizaria o processo de serigrafia da sola, caso o modelo exija; 

• Acabamento – as solas e as tiras são encaminhadas para esta última etapa, 

responsável pela atividade de refilagem (corte da fina camada de rebarba vulcanizada 

ao redor da sola), perfuração das solas, montagem da sandália (junção de solas e 

forquilhas), empacotamento dos pares, e envio para o Centro de Distribuição (CD), 

que fatura e envia os produtos acabados. 

A fabricação das tiras ou forquilhas da sandália é mais simples e rápida, podendo se 

resumir apenas pela colocação da matéria prima (PVC) em uma máquina injetora, que as 

produz em larga escala. Contudo, as tiras podem ser enriquecidas com a aplicação de 

bandeirinhas de variadas nacionalidades, obviamente determinada pela ordem de fabricação. 

Ilustra-se no Fluxograma 1 visualmente o processo produtivo das sandálias de 

borracha microporosa na fábrica examinada de acordo com a observação in loco. 
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Fluxograma 1 – Fluxo de Processo de Fabricação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 
 
 

4.4 Caracterização dos Operários 

 

O objetivo dessa seção é apresentar uma descrição da amostra examinada neste estudo, 

tratando de variáveis como gênero, idade, tempo na função e na empresa, setor e função na 
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qual o indivíduo trabalha, bem como seu nível de instrução. Consta no Apêndice D uma 

tabela com a caracterização de cada operário da amostra pesquisada. 

Analisando o gênero dos empregados pesquisados, a amostra está dividida em 41 

homens e 3 mulheres. A predominância de homens neste segmento produtivo mostra uma 

tendência natural e inerente do trabalho, por exigir grande força física na execução das 

atividades na linha produtiva. 

A amostra observada é relativamente jovem, aproximadamente 80% dos operários 

possui idade de até 30 anos; sendo a idade média da amostra é de 28 anos. Esta característica 

encontrada é própria desta linha de produção, que requer alto vigor físico do indivíduo para 

trabalhar em ambientes com temperaturas elevadas e cargas pesadas de trabalho. Na Figura 

7(a) apresenta-se a distribuição dos operários pesquisados por faixa etária, enquanto na Figura 

7(b) são ilustrados a idade máxima encontrada na amostra, a idade mínima e a média geral. 

Figura 7 – Idade: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

A maioria dos respondentes (72%) está há aproximadamente cinco anos na empresa, 

fato que se verifica na média que é de 4,75 anos na empresa. Com relação ao tempo de 

exercício na função, existem dados similares, visto que aproximadamente 93% da amostra 

trabalham até 5 anos na mesma atividade, com uma média de quase 3 anos na mesma função. 

Estes fatos indicam certa rotatividade da mão-de-obra, que segundo Kehrle e Moutinho 

(2005) é intrínseca ao setor calçadista, acarretando em custos com a capacitação de nova força 

trabalhista, redução de produtividade e qualidade, e aumento de prazos de entrega de produtos 

acabados. Com a finalidade de maior entendimento destes aspectos são apresentados na 

Figura 8 (a e b) os períodos e as médias de estadia na empresa, demonstrados por intervalos 

de tempo; e Figura 9 (a e b) os tempos e médias de permanência na função. 
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Figura 8 (a e b) – Tempo de Permanência na Empresa: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Figura 9 (a e b) – Tempo de Permanência na Função: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Observando o nível de instrução, quase 77% dos operários possuem apenas o 2º Grau 

do Ensino Médio e apenas 15,91% possuem formação superior, seja 3º Grau ou algum tipo de 

especialização (Figura 10). 

Figura 10 – Nível de Instrução: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Partindo para a análise da distribuição dos operários nos setores da fábrica, são 

ilustrados na Figura 11 os resultados obtidos segmentando a amostra por setores. É importante 

ressaltar que um mesmo operário pode acumular funções, assim, ele pode atuar em setores 

distintos.  
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Figura 11 – Setores: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Em síntese, os 44 trabalhadores da amostra estão exercendo e distribuídos nos setores: 

• Qualidade – 34,1% (quinze operários); 

• Acabamento – sete trabalhadores (aproximadamente 15,91%); 

• Injetoras – 4,54%; 

• Mistura Semi-Final – dois trabalhadores (4,54%); 

• Moagem – cinco operadores (11,36%);  

• Prensas – três operários (5,68%); 

• Gerência de Produção (qualquer setor) – cinco empregados (11,36%); 

• Etiquetas – apenas um operário (2,27%); 

• Silk – quatro subordinados (9,09%); e 

• Vulcanização – apenas um indivíduo (1,14%). 

 

 

4.5 Dimensões Analisadas – Operários 

 

Conforme a metodologia estabelecida neste trabalho, a presente seção aborda os 

resultados obtidos com a aplicação dos questionários juntamente aos operários da amostra; 

enfocando as três dimensões vislumbradas na pesquisa: Qualidade (Seção 4.5.1), Desempenho 

Humano (Seção 4.5.2) e Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano (Seção 4.5.3). 

Caso deseje-se consultar as informações base sobre as respostas dos operários para todas as 

dimensões deve-se ver Apêndice E. 
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4.5.1 Dimensão: Qualidade – Operários  

 

O foco desta dimensão é a capacidade de fabricar produtos ou realizar procedimentos 

de acordo com suas especificações estabelecidas, a percepção de operários da amostra. Para 

tanto, utilizou-se a variável Sistema de Gestão da Qualidade como instrumento de alcance da 

qualidade, que envolve seis indicadores: Programa de gestão da qualidade; Método de 

aferição da qualidade; Importância do trabalhador à qualidade; Realização de tarefas 

conforme prescrição; Desperdícios; e Melhoria da capacidade profissional. 

 

 

• Programa de Gestão da Qualidade e Método de Aferição da Qualidade 

 

Quando perguntados sobre a existência de programas de qualidade na empresa 84,1% 

dos pesquisados responderam que existem, contudo, 9,1% dos operários não responderam e 

 6,82% não sabiam se existia algum programa de qualidade. De acordo com Kotler (2000), a 

existência de programas de qualidade e o conhecimento destes por parte dos trabalhadores 

promovem a melhoria da qualidade, redução de custos e a elevação da lucratividade 

empresarial; visto que a interação correta entre os programas e os operários propicia 

condições perfeitas para o alcance da conformidade de produtos e mitigação de perdas.  

Dentre os respondentes que afirmaram existir um ou mais programas de qualidade, 

apenas 36,37% citaram programas de qualidade que conhecem na organização, 2,27% 

mencionaram o programa Ciranda de Idéias, 1,14% o Controle Estatístico da Qualidade, 

12,5% o 5S, 11,36% o 8D, 6,82% o Gerenciamento Visual, 6,82% o Diálogo Diário de 

Qualidade (DDQ), 6,82% os Inspetores de Qualidade. Graficamente podem-se visualizar estas 

informações na Figura 12 (a e b). 

As menções dos trabalhadores pelos diversos algoritmos de qualidade ocorreram em 

múltiplos setores, o sistema Ciranda de Idéias foi aludido exclusivamente por um indivíduo 

do setor de acabamento, com formação acadêmica de 2º Grau, com idade de 29 anos. 

Os Inspetores de Qualidade foram considerados uma ferramenta da qualidade por 

66,67% dos trabalhadores do setor de acabamento, 33,33% do setor silk, todos com formação 

de 2º Grau, com idade média de 26 anos. 

O Controle Estatístico da Qualidade foi acenado unicamente por um operário da 

Gerência de Produção, que possui 3º Grau e apresenta-se com 30 anos. 
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Figura 12 (a e b) – Existência de Programas de Qualidade na Empresa: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

O programa 5S foi referenciado por 92,86% dos funcionários do setor de qualidade, e 

por 7,14% que atuam na Gerência de Produção; com relação à instrução, 64,29% deles 

possuem 2º Grau, 28,57% têm 3º Grau, e 7,14% apresentam outras formações não 

informadas; e com idade média de 27 anos. 

O sistema 8D foi aludido por 100% dos empregados do setor de qualidade;  69,23% 

possuem 2º grau, 23,08% 3º grau, e 7,69% outras formações; e idade média de 27 anos. 

A totalidade dos empregados do setor de qualidade indicou também o Gerenciamento 

Visual como algoritmo da qualidade; 77,78% apresentam 2º Grau e 22,22% 3º Grau; 

possuindo idade média de 27 anos. 

O Diálogo Direto de Qualidade foi mencionado por 33,33% dos operários atuantes no 

setor injetoras, 33,33% no acabamento e 33,33% no setor prensa; todos possuem 2º Grau; e 

idade média de 28. 

A grande quantidade de respostas positivas (84,1%) à existência de programas de 

qualidade indica que a maioria dos trabalhadores está em sintonia com a organização, e 

conhecendo os instrumentos com os quais interage; permitindo a eficiência de processos, 

aumento da produtividade e qualidade de produtos. Entretanto, a errônea percepção de que 

inspetores de qualidade são programas de qualidade da empresa indica a incompreensão de 

alguns funcionários sobre o que são estes programas e o real funcionamento da empresa, 

podendo acarretar em falhas de processos, desperdícios e não conformidades nos produtos. 

Com relação ao planejamento da qualidade dos produtos realizada pela gerência, 

70,45% dos operadores afirmam que um planejamento total da qualidade é realizado pela 

gerência; 22,73% acreditam que a gerência planeja razoavelmente a qualidade; 4,55% 

discordam dos demais ao alegarem que existe muito pouco planejamento da qualidade por 

parte da gerência; e, 2,27% não responderam (Figura 13). De acordo com os preceitos 
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defendidos por Juran (1992), estes dados expressam que a maioria dos trabalhadores tem o 

conhecimento de como a qualidade é planejada, e isto influencia em seu modo operante, a 

manutenção de padrões estabelecidos pela gerência e elevação da conformidade dos produtos. 

Figura 13 – Planejamento da Qualidade: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Segmentando o conjunto de respondentes que apontaram a existência do planejamento 

total da qualidade em setores: 42% fazem parte do setor de qualidade; 10% de moagem; 13% 

do acabamento; 10% do silk; 10% do setor produção e os 15% restantes estão dispostos nos 

demais setores. Os trabalhadores apresentam média de idade igual a 28 anos; estando em 

média 5 anos na organização e há 3 anos na mesma função. Apenas 3,23% destes possuem 

ensino fundamental, 70,97% fizeram o 2º Grau do Ensino Médio, 19,35% apresentam uma 

formação de nível superior, e 6,45% não informaram seus níveis de instrução. 

 

  

• Importância do Trabalhador à Qualidade 

 

Diante da totalidade da amostra, 81,82% dos operários se consideram muito 

importantes para a garantia da qualidade ou produtividade de seus setores, já 6,82% acreditam 

que tem apenas um papel razoável, 9,09% alegam ser muito pouco importantes e, 2,27% deles 

não responderam. Essas informações podem ser visualizadas na Figura 14. 

Figura 14 - Importância do Trabalhador à Qualidade: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 
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A interação entre operários, processos (meios e métodos), matéria-prima e 

equipamentos define o resultado final de um sistema produtivo, e se ele estará atingindo os 

padrões de conformidade estabelecidos pela gerência. Todos estes insumos são cruciais à 

fabricação de um produto; porém, todos os procedimentos são efetivados por operários, logo, 

suas atuações o determinam. Segundo Crosby (1991) e Deming (1990), os trabalhadores 

tornam-se agentes significantes para a qualidade. Corroborando com estas afirmações, Juran 

(1990; CHESE et al, 2006) acredita que quanto maior o empenho dos operários na realização 

de suas funções, maior será a conformidade dos produtos por eles fabricados. 

Perceptivelmente os trabalhadores compreendem sua importância na gestão da qualidade, já 

que aproximadamente 82% deles sentem-se como parte fundamental para atingir a 

conformidade. Isto sugere um bom funcionamento da gestão de qualidade. 

 

 

• Realização de Tarefas Conforme Prescrição 

 

Segundo os resultados encontrados, 65,91% dos trabalhadores alegam executar sempre 

suas tarefas de modo completo fazendo o que lhes fora solicitado em sua prescrição; 25% 

declaram que normalmente o fazem; 2,27% afirmam que muitas vezes deixam tarefas para 

serem finalizadas no dia seguinte; 4,55% dizem que deixam algumas atividades pendentes 

para terminá-las no dia posterior; e, 2,27% não responderam (Figura 15). Conforme os 

preceitos defendidos por Juran (1990), tais informações representam o grau superior de 

comprometimento dos operadores com a empresa e suas tarefas; fato que pode ocasionar 

melhores índices de produtividade e qualidade na linha de produção, bem como mitigar 

desperdícios. 

Figura 15 – Realização de Tarefas Conforme Prescrição: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Quase 66% dos pesquisados alegam cumprir plenamente suas atividades como lhes 

fora prescrito, denotando estarem motivados e satisfeitos com a execução de seus trabalhos, 
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conforme as visões de Iida (2005), Kroemer & Kroemer (2001) e Grandjean (1998). Este tipo 

de comportamento, segundo Dejours (2008b) e Iida (2005), caracteriza que: os operários estão 

satisfeitos com a organização do trabalho – jornada de trabalho, remuneração, ambiente 

psicossocial e ambiente físico; e, não há distorções significativas entre o trabalho prescrito e o 

real. O perfil destes pesquisados é formado de pessoas jovens, que estão desempenhando a 

mesma função na empresa há um período de tempo razoável, e estão distribuídos em diversos 

setores.  

Porém, o percentual que efetua completamente as suas tarefas é relativamente baixo. 

Este fato pode ser conseqüência da alta repetitividade de procedimentos; monotonia e fadiga; 

ambiente físico não compatível com as atividades realizadas; estresse; insatisfação com o 

trabalho; falta de treinamentos e autonomia na execução de tarefas, de acordo com Iida (2005; 

DEJOURS, 2008b; DUBRIN, 1998; GRANDJEAN, 1998). Isto pode acarretar em problemas 

de qualidade, atendimento de prazos e custos não previstos. 

 

 

• Desperdícios 

 

As estatísticas encontradas ao tratar da impressão dos trabalhadores sobre suas ações 

causarem ou não desperdícios à empresa indicam que a maioria (79,55%) acredita que suas 

atitudes não geram nenhuma perda; 18,18% declaram que seus atos provocam poucas perdas; 

e, 2,27% se abstiveram de responder o questionamento; conforme demonstrado na Figura 16. 

Isto faz referência a menores custos com perdas. 

Figura 16 – Desperdícios na Realização de Tarefas: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

A maciça quantidade (79,55%) de pessoas que alegam não serem responsáveis por 

nenhum desperdício para a organização respalda o conhecimento de programas de qualidade, 

por pouco mais de 84% dos pesquisados e a importância percebida que os trabalhadores têm 

para garantir a qualidade, totalizando quase 82% dos respondentes. Contrapondo com este 
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quadro de adequação, aproximadamente 34% dos pesquisados ainda não cumprem 

plenamente suas tarefas como foram prescritas, indicando uma disfunção da gestão da 

qualidade, conforme Longo e Vergueiro (2003); visto que nem todos fornecem bens ou 

serviços nos prazos estabelecidos. 

 

 

• Melhoria da Capacidade Profissional 

 

Perguntados sobre a melhoria da capacidade profissional, os dados coletados dão a 

entender que os operários se inquietam com suas melhorias profissionais, visto que 79,55% 

deles asseguram que se preocupam muito em melhorar suas capacidades e habilidades para o 

trabalho, 13,64% apresentam algumas preocupações, 2,27% preocupam-se pouco e, 4,55% 

não quiseram ou souberam responder. Esses dados são apresentados na Figura 17. 

Figura 17 – Preocupação com Melhoria Profissional: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

A inquietação de quase 80% dos pesquisados em melhorar profissionalmente sugere 

que os trabalhadores gostariam de crescer em suas carreiras, que pode permitir a realização de 

cursos e treinamentos, com a finalidade de aumentar as competências individuais e afinar os 

interesses entre empresa e empregados. De acordo com Rafaeli e Müller (2007), ações pró-

ativas como essas trariam benefícios preciosos à qualidade de processos e produtos, à 

produtividade, bem como, à lucratividade da instituição e melhores rendimentos aos 

assalariados.  

 

 

4.5.1.1 Análise Global da Dimensão: Qualidade – Operários 

 

Analisando o número de ocorrências das assertivas disponíveis nos questionários 

(onde: ‘a’ representa uma situação alarmante sobre algo analisado, ‘b’ situação preocupante, 
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‘c’ razoável ou regular, ‘d’ uma situação boa e ‘e’ indica excelente) e efetuando a média 

global para a Dimensão Qualidade, obteve-se o grau 4,42. Este valor quando aplicado na 

adaptação da Escala de Likert disposta na seção 3.4, verificou-se que esta se encontra num 

estado bom. Apresentam-se no Quadro 7 estes dados visualmente.  

Dimensão - Qualidade 
Variáveis Freqüência Peso F*P 

A 10 1 10 
B 11 2 22 
C 2 3 6 
D 75 4 300 
E 166 5 830 

Total 264 --- 1168 

Média Global 4,42 

Quadro 7: Dimensão Qualidade – Operários 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Com a finalidade de explicitar como o conceito global bom foi obtido para a Dimensão 

Qualidade, apresenta-se no Biograma 1as médias obtidas por indicador estabelecidos na seção 

3.4.4. Nesta representação gráfica a melhor situação de adequação possível para os 

indicadores ocorre quando a figura geométrica está completamente preenchida, isto significa 

que a totalidade dos respondentes selecionou a assertiva ‘e’, que indica a excelência de algum 

item analisado. Para essa situação, quanto menor a área da figura geométrica, mais distante o 

resultado se encontra dessa condição ótima. 

Biograma 1 – Índices de Adequação da Dimensão Qualidade: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Diante das informações expostas nesta seção tem-se a inclinação de acreditar que os 

operários, em sua maior parte, percebem-se como parte fundamental para o alcance da 

qualidade dos produtos que fabricam e que conhecem os instrumentos da qualidade existentes 

na organização que trabalham. Os aspectos observados sugerem que os funcionários estão em 
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sintonia com a indústria, que participam; elevando significativamente as probabilidades de 

sucesso na garantia dos padrões de qualidade, produtividade e comprometimento exigidos 

pela direção geral. O índice em que houve o resultado mais distante da média bom foi 

“Programa de Gestão da Qualidade” de modo que, no sentido da melhoria contínua, este seria 

o tópico mais indicado para a realização de estudos. 

 

 

4.5.2 Dimensão: Desempenho Humano – Operários 

 

A Dimensão Desempenho Humano – Operários foi centrada na atuação desejada ou 

observada de um indivíduo ou grupo de indivíduos na execução de uma tarefa, cujos 

resultados são posteriormente analisados para avaliar a necessidade de modificação ou 

melhoria; tudo isto, na visão dos operários. A variável desta dimensão foi nomeada de 

Avaliação de Desempenho Humano, e se supre dos indicadores: Gerenciamento do 

desempenho humano, Mensuração do desempenho humano, e Importância da gestão do 

desempenho dentro da organização. 

 

 

• Mensuração do Desempenho Humano 

 

Quando questionados sobre como o desempenho humano é mensurado, 54,55% dos 

inquiridos alegam que seu desempenho é mensurado pela quantidade de peças produzidas em 

um tempo determinado; 9,09% crêem que seu trabalho é medido unicamente pela quantidade 

de peças produzidas, independente do tempo de fabricação; 18,18% entendem que seus 

desempenhos não são aferidos, eles apenas precisam cumprir suas jornadas de trabalho; e 

18,18% dos indagados não souberam ou quiseram responder. Estes dados podem ser 

vislumbrados na Figura 18. 
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Figura 18 – Mensuração do Desempenho Humano: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Observe que juntando os montantes dos pesquisados que não responderam com 

aqueles que entendem que seus desempenhos não são aferidos, totalizam 36,36% da amostra, 

valor significante. Destes quase 69% possuem o 2º Grau, 18,75% têm o 3º Grau, e 12,5% não 

informaram suas formações acadêmicas. Eles apresentam em média 28,5 anos de idade, quase 

7 anos de atuação na instituição e 4,5 anos exercendo a mesma função. Este perfil – pessoas 

jovens, ocupando o mesmo cargo há tempos, com escolaridade relativamente alta – sugere 

novamente que não está claro para operários se há um sistema que gerencie o desempenho e 

como os seus trabalhos são aferidos. Este fato, de acordo com Grote (2003), indica um fluxo 

truncado de informações entre gestores e operários; além disso, o desconhecimento da 

importância da gestão do desempenho para a efetivação de capacitações profissionais 

adequada aos trabalhadores, estabelecimento de padrões de trabalho, elevação da qualidade e 

vantagens competitivas à empresa. 

 

 

• Gerenciamento do Desempenho Humano 

 

Quando perguntados sobre o gerenciamento do desempenho humano, 86,36% dos 

operários da amostra asseguram que há um sistema de gestão, 11,36% dos depoentes não 

souberam ou quiseram responder quando inquiridos sobre a existência de uma gestão do 

desempenho humano na empresa; 2,27% confirmam que não existe uma gestão. Visualmente, 

podem-se verificar estas informações na Figura 19. 
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Figura 19 – Gerenciamento do Desempenho Humano: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Supondo que aqueles que responderam “a” não sabem ao certo se há sistema de gestão 

do desempenho humano, seriam 13,64% dos operários sem a certeza da existência. Atrelando 

esta informação ao fato que, de acordo com dados obtidos no indicador anterior “Mensuração 

do Desempenho Humano”, 36,36% dos trabalhadores não sabem como seus desempenhos são 

mensurados e quase 9% não têm certeza, dados dispostos na Figura 18, conclui-se que não há 

transparência para os trabalhadores sobre como a gerência realiza a avaliação de desempenho 

e como o gere. A ausência ou desconhecimento de uma gestão de desempenho, segundo Grote 

(2003) e Chase et al (2006), demonstram a inaptidão de comunicação entre gestores e 

operários, reduzindo a eficácia das avaliações de trabalhadores e impossibilitando melhorias 

nos padrões de desempenho. 

 

 

• Importância da Gestão do Desempenho 

 

De acordo com a literatura consultada sobre gestão do desempenho, para que ela seja 

efetiva alguns fatores são essenciais, como sua valorização pela empresa e colaboradores, 

discussão dos critérios de avaliação, existência de feedback adequado e melhoria da 

capacitação dos profissionais envolvidos. Quando argüidos sobre o valor da avaliação de 

desempenho humano, 72,73% dos operários amostrados acreditam que a mesma é muito 

relevante para o crescimento profissional individual na empresa, já 22,73% entendem que esta 

só tem importância para a gerência, e 4,55% se privaram de responder (Figura 20). O 

comportamento geral dos pesquisados indica disposição ao emprego da ferramenta de gestão, 

e conforme Grote (2003), isto viabiliza melhores avaliações e capacitações eventuais. 

Ademais, isso eleva os padrões de performance, níveis de qualidade e produtividade. 
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Figura 20 – Valor da Gestão do Desempenho: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

É preciso enfatizar que aparentemente mais de 27% dos operários não compreendem a 

verdadeira função e importância da avaliação de desempenho. O perfil destes respondentes é 

caracterizado por uma população jovem, com escolaridade de nível regular e atuando na 

mesma função há tempo suficiente para ter recebido orientações a este respeito. Os 

respondentes que compõem este perfil são pessoas que possuem, em média, 27 anos de idade, 

estão há quase 6 anos na empresa e realizam a mesma função há 2,5 anos. Deles, 83,33% 

possuem o 2º Grau como nível de instrução; 8,33% possuem somente o ensino fundamental; e 

8,33% preferiram não informar. 

Além do valor atribuído à gestão do desempenho, perguntou-se aos pesquisados se os 

critérios de suas avaliações de desempenho eram discutidos com eles, e 47,73% responderam 

que seus supervisores conversavam sobre tudo que seria usado como parâmetro para avaliar 

suas performances; 40,91% deles alegam que alguns aspectos são discutidos; 2,27% dizem 

que pouco é comentado sobre avaliação do trabalho; 2,27% afirmam que muito pouco do 

assunto é explanado pelos supervisores; e 6,82% se abstiveram de responder, seja por 

ignorância ou por conveniência. As informações citadas são apresentadas na Figura 21. 

Figura 21 – Discussão dos Critérios de Avaliação: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Ao tratar do aspecto discussão dos critérios de avaliação com trabalhadores pode-se 

notar que mais de 52% dos pesquisados não apresentam uma relação satisfatória com 

supervisores ao tratar de suas avaliações. Analogamente como os pontos abordados 
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anteriormente, Grote (2003) caracteriza isto como resultado de um fluxo de comunicação 

ineficaz, que traz inúmeras desvantagens produtivas e competitivas à organização, tais como: 

avaliações de performances distorcidas e não confiáveis; padrões ineficientes de trabalho; 

estagnação da capacitação profissional, da qualidade e da produtividade; reduzindo assim, as 

possibilidades de elevação da lucratividade. 

Tratando-se do feedback decorrente da avaliação de desempenho humano, 65,91% dos 

pesquisados asseguram que seus supervisores lhes informam como estão trabalhando e como 

podem melhorar, 18,18% afirmam que são apenas notificados de como estão procedendo, 

9,09% afiançam que sabem pouquíssimo sobre suas avaliações, 2,27% ignoram os resultados 

de suas avaliações e 4,55% não submeteram suas opiniões (Figura 22). Embora o percentual 

da retroalimentação não seja tão elevado, conforme Crosby (1991) e Grote (2003), mostra a 

inclinação a prováveis melhorarias na capacitação dos profissionais da empresa, visto que 

grande parte dos trabalhadores são informados de suas performances e quais são as ações 

corretivas a serem efetivadas.  

Figura 22 – Feedback da Avaliação de Desempenho Humano: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Com relação aos setores nos quais eles atuam, pode-se dizer que exclusivamente os 

operadores de injetoras e da sala de etiquetas não recebem uma retroalimentação total de seus 

desempenhos, porém os respondentes não explicitam o motivo disso não ocorrer, assim como 

a gerência. Considerando o conjunto formado pela maioria dos pesquisados que afirma ter 

feedback total advindo da avaliação de desempenho humano, tem-se que ela possui em média 

28 anos de idade, 5 anos de atuação na empresa e 3 anos na mesma função. De acordo com 

Grote (2003) este tipo de circunstância caracteriza problemas na gestão de desempenho, fator 

que pode gerar perdas e inércia da capacidade profissional dos operários. 

Abordando a capacitação profissional, conforme as réplicas obtidas, apenas 18,18% 

dos inquiridos indicaram ser solicitados – com muita freqüência – para realizarem 

treinamentos e cursos pelos supervisores, 43,18% são treinados com certa freqüência, 11,36% 

fazem poucos cursos, 13,64% perpetram pouquíssimos treinamentos e 13,64% reprimiram 
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suas opiniões. A constante realização de cursos e treinamentos para reciclar conhecimentos é 

de suma importância para o crescimento profissional e satisfação com o trabalho e seu 

ambiente, considerando os argumentos de Grote (2003), contudo isto não parece ocorrer no 

ambiente pesquisado. Estas informações são vislumbradas graficamente na Figura 23. 

Figura 23 – Melhoria da Capacitação Profissional: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Os respondentes que realizam poucos ou raríssimos treinamentos e aqueles que não 

opinaram sobre o assunto estão divididos entre oito setores: qualidade (17,65%), injetoras 

(11,76%), moagem (11,76%), acabamento (17,65%), silk (11,76%), prensas (2,94%), mistura 

semifinal (8,82%), e produção (17,65%). Estes dados sugerem ineficácia da gestão de 

desempenho da organização, segundo Grote (2003), já que em praticamente todos os setores 

pesquisados no estudo há trabalhadores que não se atualizam.  

 

 

4.5.2.1 Análise Global da Dimensão: Desempenho Humano – Operários 

 

Analisando o número de ocorrências das assertivas disponíveis nos questionários 

(onde: ‘a’ representa uma situação alarmante sobre algo analisado, ‘b’ situação preocupante, 

‘c’ razoável ou regular, ‘d’ uma situação boa e ‘e’ indica excelente) e efetuando a média para 

a Dimensão Desempenho Humano, obteve-se o grau 3,83. Esse valor global, se aplicado na 

adaptação da Escala de Likert, indica que esta se encontra mais próximo de um estado bom 

que da neutralidade. Estes dados constam no Quadro 8.  
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Dimensão - Desempenho Humano 

Variáveis Freqüência Peso F*P 
A 26 1 26 

B 17 2 34 

C 48 3 144 

D 59 4 236 

E 114 5 570 

Total 264 --- 1010 

Média Global 3,83 

Quadro 8: Dimensão Desempenho Humano – Operários 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Com o intento de promover a compreensão de que a circunstância está mais próxima 

de bom para a Dimensão Desempenho Humano, a média global dos indicadores pertinentes a 

esta foram efetuadas: gerenciamento do desempenho humano; mensuração do desempenho 

humano; melhoria da capacitação profissional; discussão dos critérios de avaliação com 

operários; feedback e importância da gestão do desempenho aos funcionários; demonstrando 

assim, como se encontra o grau de cada um. No Biograma 2 estes índices de adequação são 

avistados graficamente, bem como, o panorama geral da dimensão examinada. Nesta 

representação gráfica a melhor situação de adequação encontrada para os indicadores ocorre 

quando a figura geométrica está completamente preenchida, isto significa que a totalidade dos 

respondentes selecionou a assertiva ‘e’, que indica a excelência de algum item analisado. 

Biograma 2 – Índices de Adequação da Dimensão Desempenho Humano: Operários 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

Diante dos elementos expostos no decorrer desta seção, pode-se afirmar que os 

operários não estão plenamente cientes do funcionamento da gestão de desempenho humano 

fixada pela organização. Isto indica a necessidade de melhor entrosamento entre o setor 

operacional e a gerência no que tange as políticas de administração de pessoas e de suas 

performances; mitigando as possíveis limitações por ele imputadas, como perda do 
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significado do trabalho, sofrimento do trabalhador para atingir suas metas, desqualificação 

profissional, queda de produtividade e qualidade. 

Avalizando os elevados coeficientes nos indicadores da dimensão: valor da avaliação 

aos operários encontrados, discussão dos critérios de avaliação e feedback; com base nos 

argumentos de Dejours (2008b), Grote (2003) e Crosby (1991) podem-se detalhar os 

seguintes benefícios: compreensão por parte do operário de seu dever e seu provável 

ajuizamento de performance, alavancando melhorias nas performances; aumento dos índices 

de produtividade e qualidade; redução de prazos de entrega ou de metas; acréscimo da 

autoconfiança dos operários; minimização de restrições as avaliações de desempenho 

humano; e maior comprometimento do trabalhador com a empresa. 

Segundo Crosby (1991), os indicadores que apresentaram menores graus de adequação 

(capacitação profissional, método de aferição do trabalho e gestão do desempenho humano) 

podem acarretar em: mitigação das probabilidades de ascensão dos operadores na 

organização; redução no atendimento de padrões estabelecidos aos procedimentos, reduzindo 

os níveis de qualidade e produtividade; obsolescência profissional perante o mercado e 

demais profissionais da corporação; sensação de descaso do operário pela empresa; falta de 

comprometimento com a empresa e com o trabalho por parte deles; e desconhecimento das 

políticas de avaliação de performance. 

 

 

4.5.3 Dimensão: Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano – Operários 

 

A abordagem desta dimensão envolve a visão dos operários sobre os fatores que 

influenciam seus desempenhos na execução de suas atividades. Foram adotadas três variáveis 

que viabilizam a identificação dos fatores de influência sobre o desempenho humano: 

Organização do Trabalho (subseção 4.5.3.1), Aspectos Ergonômicos (subseção 4.5.3.2) e 

Psicodinâmica do Trabalho (subseção 4.5.3.3), que serão descritas com a apresentação dos 

resultados obtidos nas subseções seguintes. Adicionalmente, na subseção 4.5.3.4 apresenta-se 

a Análise Global da Dimensão Fatores de Influência sobre o Desempenho Humano – 

Operários. 

 


