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Resumo 

CALADO, A. Usabilidade da cocção industrial: uma análise comparativa entre o 
sistema de cocção tradicional e o sistema de cocção inteligente. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2008. 

O presente trabalho refere-se ao estudo dos equipamentos utilizados para 

cocção em cozinhas de restaurantes comerciais que utilizam o sistema de 

cocção tradicional, focado no fogão industrial, e em cozinhas de restaurantes 

comerciais que utilizam o sistema de cocção inteligente, focado no forno 

combinado. O estudo foi realizado em 5 (cinco) empreendimentos, localizados 

nas cidades de Recife e São Paulo. Este estudo investiga as questões de 

usabilidade referentes aos dois sistemas, analisando comparativamente os 

aspectos relacionados a antropometria, variáveis dimensionais, manejo e 

segurança do produto, como também questões de ordem informacional relativa 

ao funcionamento dos novos conceitos de cocção nos sistemas inteligentes.                          

Tem como objetivo abordar as referências necessárias à caracterização de 

produtos que se enquadram nos princípios ergonômicos de usabilidade, uma vez 

que grande parte destes equipamentos apresenta pontos questionáveis neste 

aspecto. Os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa utilizam 

parte do método sistêmico proposto por Moraes e Mont’Alvão (2003), e 

caracteriza-se pela aplicação de uma série de técnicas com o intuito de 

investigar o grau de usabilidade de cada sistema: Checklists, questionários, 

entrevistas, análise hierárquica da tarefa (HTA), análise do modo de falhas e 

efeito, além de observações in loco, registros fotográficos e filmagens.                                

Nesta pesquisa foi levantado o estado da arte dos produtos similares existentes 

no mercado referentes aos dois sistemas estudados, com o objetivo de informar 

o que o mercado oferece neste segmento. A partir do cruzamento das 

informações coletadas nas várias técnicas aplicadas, pretendeu-se obter dados 

que permitissem delinear o nível de usabilidade existente nos dois sistemas 

abordados e a partir deste panorama, compor uma listagem de recomendações 

projetuais para os equipamentos em questão, gerada a partir desta 

investigação. 

Palavras-chave: Ergonomia, Usabilidade, cocção industrial.  
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Abstract 

CALADO, A. The usability of the industrial firing: a comparative analysis 
between the traditional firing sistem and the intelligent firing Sistem. 
Dissertation of Master`s degree. Federal University of Pernambuco. Recife, 
2008.  

 

The present work refers to the study of the equipment used for firing in kitchens 

of commercial restaurants that use the system of traditional firing. It involve 

the study of industrial stove in kitchens of commercial restaurants which use the 

system of intelligent firing, and the combined oven, done in 5 (five) enterprises, 

located in the cities of Recife and São Paulo. This study investigates the 

referring questions of usability relating to the two systems, analyzing 

comparatively the aspects related to anthropometry, handling and security of 

the product, as well as questions of informational order related to the 

functioning of the new concepts of firing in the intelligent systems. It has as 

objective to approach the necessary references to the characterization of 

products that join in the ergonomic principles of usability, since a great part of 

these equipment presents questionable points in this aspect. The applied 

methodological procedures applied in this research use part of the sistemic 

method proposed by Moraes and Mont'Alvão (2003), and are characterized for 

the application of a series of techniques with intention to investigate the level 

of usability of each system: Checklists, questionnaires, interviews, hierarchic 

analysis of the task (HTA), analysis of the mode of failure and effect, beyond 

comments in loco, photographic registers and filmings. In this research it was 

checked the state of the art of the existing similar products in the market 

referring to both studied systems, with the objective to inform what is offered 

by the market in this segment. With the crossing of the information collected in 

the several techniques applied, we intended to get datas which permitted to 

delineate the level of existing usability in both boarded systems from this 

panorama and recommendations for the design of industrial firing. 

Key words: Ergonomics, Usability, industrial firing.  
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Glossário 

 

Cambuza – Pequena cozinha de apoio à cozinha central, que funciona 

vinte e quatro horas para atendimento do room service. Este serviço geralmente 

é utilizado nas cozinhas que atendem a hotéis.  

Char-broiler – Equipamento constituído de grelhas e de uma fonte de 

calor indireta através de pedras naturais ou sintéticas ou ainda com barras de 

ferro fundido, que são aquecidas através de queimadores de gás. É utilizado para 

a elaboração de churrascos de carnes e aves de pequena espessura. 

Cocção – ação ou efeito de cozer através do processo térmico de geração 

de transferência de calor, sendo os modos de cozimento: cozer, frigir, fritar, 

gratinar, grelhar, assar, etc. 

Cocção tradicional – cocção que utiliza prioritariamente o fogão 

industrial como equipamento para realização da tarefa de cozimento dos 

alimentos. 

Cocção inteligente – cocção que utiliza prioritariamente o forno 

combinado como equipamento para realização da tarefa de cozimento dos 

alimentos 

Delivery - solicitação eletrônica ou telefônica para entrega de refeição 

em local determinado pelo cliente 

Equipamentos da cocção – Equipamentos considerados necessários para a 

realização da tarefa de cocção em uma cozinha industrial: fogão industrial, forno 

combinado, forno convencional, fritadeira, char - broiler, caldeirão industrial, 

salamandra, bancadas, prateleiras, mesa de apoio, etc. 

Gancheira – Tipo de gancho utilizado para pendurar utensílios da cozinha, 

sendo também utilizado na área de açougue. 

Gantronorms (GNs ou cubas) – Utensílios em aço inox, esmaltados e 

acrílicos, de padrão internacional, utilizados durante o preparo do alimento nos 
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fornos combinados. O gastronorm 1/1 (320mm x 530mm) é o utensílio de 

referência na determinação da capacidade do forno combinado. As GNs são 

apresentadas em diferentes tamanhos e profundidades, adequando-se a cada 

necessidade de uso. 

Sistema de alimentação coletiva – Estabelecimentos que produzem 

refeições em quantidades industriais, representado por todos os 

estabelecimentos envolvidos com a produção e a distribuição de refeições, para 

qualquer tipo de coletividade, por exemplo, empresas, escolas, restaurantes 

comerciais, hospitais, asilos, prisões, comunidades religiosas ou forças armadas. 

Room service – Serviço de copa realizado para os quartos de hotéis 

Soté – Espécie de frigideira utilizada na cocção de alimentos no fogão 

industrial. 

Street food: vendedores ambulantes, ex: carrinhos de cachorro quente, 
churrasquinhos e outros. 

Take out: retirada da refeição pelo cliente, o consumo é feito em local 

diferente de onde foi adquirido. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo1| Introdução 

 

A gestão com qualidade total é, no mundo moderno, uma questão de 

sobrevivência. Está comprovado que um trabalho feito com conhecimento, 

técnica e atitudes profissionais condizentes resultará num aumento de 

produtividade e, conseqüentemente, maior competitividade. 

Dentro deste conceito, a cozinha forma um conjunto ordenado de 

equipamentos e instalações, perfeitamente integrados para a produção de 

alimentos (refeições). Para que o sistema funcione dentro desta perspectiva, 

um estudo detalhado das suas instalações, dos materiais a serem utilizados, das 

disposições do layout, dos métodos de trabalho apropriados e das relações de 

usabilidade dos seus equipamentos, torna-se indispensável.  

O cuidado com as dimensões humanas, relacionadas com as dimensões 

dos equipamentos, bancadas e apoios, espaços adequados para circulação, 

acesso a armários e prateleiras altas, altura de bancadas e do mobiliário de uso 

geral da cozinha, são de fundamental importância para o perfeito 

funcionamento das cozinhas industriais e estes aspectos devem ser pautados 

com foco preciso na ergonomia. 

O interesse por esta pesquisa adveio de observações ocorridas durante a 

pesquisa de estudos de casos, elaborada no desenvolvimento da monografia, 

realizada para a conclusão do IV Curso de Especialização em Ergonomia na 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em 2005. 

Após a conclusão de estudos ergonômicos em três cozinhas comerciais 

na cidade do Recife, constatou-se que os equipamentos utilizados nestes 

espaços necessitavam de ajustes para atender, ergonomicamente aos seus 

usuários. 

O setor de cocção foi a área escolhida a ser investigada, uma vez que o 

equipamento utilizado para realização da tarefa (fogão industrial) apresentou-

se, segundo a pesquisa citada, com uma série de dificuldades de uso, 
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apontadas pelos seus usuários. Desta forma surgiu o interesse da pesquisadora 

em realizar uma avaliação comparativa entre (I) o desempenho dos novos 

equipamentos de cocção utilizados nas cozinhas mais modernas (fornos 

combinados) que atuam com o sistema Cook e Chill, nas chamadas cozinhas 

inteligentes; (II) o fogão industrial, avaliando se estes novos equipamentos 

teriam resolvido os problemas de usabilidade observados no sistema tradicional 

e quais seriam as contribuições ergonômicas agregadas aos novos produtos. 

Com base neste contexto esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar 

comparativamente a usabilidade dos dois sistemas.   

Armesto (2004: 24) afirma que “O ato da cocção (cozinhar) merece seu 

lugar como uma das novidades revolucionárias da história, não pela maneira 

como transforma a comida – há muitas outras maneiras de fazê-lo, mas sim 

pelo modo como transformou a sociedade. A cultura começa quando o que era 

cru foi cozido”. Esta revolução induziu mudanças no comportamento das 

pessoas, introduziu novas funções, prazeres e responsabilidades 

compartilhadas. 

A cozinha sofreu uma revolução no decorrer dos tempos e alterações 

profundas, segundo Savarin-Brillat (1995: 43), “Os sentidos evoluíram, pois o 

progresso sempre traz inovações que permitem aos sentidos adquirirem novas 

dimensões”. Essas mudanças propiciaram o surgimento de um cliente mais 

exigente, que para satisfazê-lo alguns critérios projetuais precisam ser 

considerados. 

A cozinha, como sistema, deve estar em função do público a que se 

quer atingir, a localização e o fluxo de serviço entre a produção e a venda do 

produto deve ser perfeita. Qualquer estrangulamento ocorrido neste percurso 

irá acarretar diminuição na qualidade do serviço, gerando insatisfação para o 

consumidor (SILVA FILHO, 2001). O layout da cozinha deve estar disposto de tal 

forma, que permita o andamento do trabalho da maneira mais racional 

possível, maximizando a produtividade dos profissionais envolvidos. De acordo 

com o autor, projetos que não observam estes aspectos geram cozinhas que 

prejudicam o desempenho da equipe de funcionários, com reflexos diretos na 

produtividade e na qualidade do prato servido.  
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Além de um layout adequado, outro aspecto de grande relevância para 

o funcionamento otimizado de uma cozinha são as questões relacionadas com a 

dimensão, manejo e segurança dos equipamentos da cozinha industrial, que 

interferem diretamente na usabilidade destes produtos (JORDAN, 1998; 

CUSHMAN & ROSENBERG, 1991). 

Este mobiliário, normalmente possui dimensões fixas, que foram 

determinadas a partir de padrões pré-estabelecidos, por este motivo nem 

sempre adequa-se a variação antropométrica que existe entre os usuários que 

atuam dentro de uma cozinha (PANERO &ZELNIK, 2002) e pelas razões já 

descritas vêm a causar uma série de dificuldades de manuseio, provocando com 

o seu uso contínuo doenças ocupacionais. Este mobiliário foi abordado nesta 

pesquisa com o objetivo de investigar comparativamente a usabilidade dos 

mesmos, considerando o fogão industrial, como equipamento utilizado pela 

cocção tradicional e o forno combinado, como equipamento utilizado na cocção 

inteligente. 

Segundo Panero & Zelnik (2002), o mobiliário padronizado existente no 

mercado não acomoda necessariamente as dimensões de todos os usuários para 

todas as tarefas realizadas dentro de uma cozinha. Por este motivo, torna-se 

urgente, o desenvolvimento de sistemas com possibilidade de regulagem para 

atender as dimensões humanas do usuário individual, considerando inclusive 

sua adequação para usuários idosos ou com deficiência física. 

Observou-se que, para algumas atividades executadas na cozinha, a 

postura em pé é a mais adequada, enquanto que outras atividades podem ser 

realizadas sentadas, diminuindo o desconforto para o usuário. Alcançar os 

elementos acima ou abaixo da área de maior conforto (envelope de alcance) 

exige certo grau de esforço. Movimentar os membros superiores acima da linha 

média ou flexionar, rotacionar e inclinar a coluna vertebral freqüentemente 

para atingir os objetos fora de alcance físico do usuário, pode vir a ocasionar 

lesões temporárias ou até permanentes (PANERO & ZELNIK, 2002). 

A organização de uma cozinha industrial está diretamente relacionada 

ao seu porte, e é composta por diversos postos de trabalho, que de acordo com 

o SENAI (2006) numa situação ideal, os principais setores são: 
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• Recepção e armazenamento: encarregado da pesagem, controle 

qualitativo e quantitativo e armazenagem dos alimentos. Engloba as 

câmaras frigoríficas, para carne frutas e verduras, e a despensa, 

para cereais e enlatados. 

• Preparo prévio: dedica-se ao descasque, fatiamento, 

porcionamento, lavagem e desinfecção de legumes, cereais e 

carnes. 

• Copa: responde pelos serviços de sobremesa, lanches, café e 

bebidas. 

• Confecção: responsável pela cocção dos alimentos e preparo final 

das refeições (área de enfoque desta pesquisa). 

• Higienização: compreende os serviços de lavagem de vasilhames e 

utensílios. 

• Distribuição: responsável pelo atendimento ao público: expedição 

de bandejas para as refeições no próprio local e a embalagem das 

refeições para “viagem” (embalagens térmicas). 

• Transportes: compreende os veículos para entrega de refeições em 

domicílio, quando houver tal serviço. 

• Vestiários e sanitários. 

Segundo Dul & Weerdmeester (2004), os projetistas dos postos de 

trabalho, máquinas e móveis devem lembrar-se sempre que existem diferenças 

individuais entre seus usuários potenciais. Esta questão se reflete na qualidade 

do produto do designer e se coloca como um ponto crucial nos projetos de 

produtos. 

De acordo com Soares (2004), “os designers usam tanto as informações 

da antropometria dinâmica quanto à estática na melhoria das interfaces 

usuários-produtos, máquinas e equipamentos”, compreendendo-se como 

antropometria estática as dimensões físicas do corpo humano parado ou com 
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poucos movimentos e a antropometria dinâmica as medidas dos alcances dos 

movimentos.  

A análise ergonômica no tocante da interação humano-máquina é de 

fundamental importância quando se trata de cozinhas industriais, porque é 

necessário que se considere não apenas a diversidade das características 

humanas, como também, a diversidade de postos de trabalho existentes neste 

setor.  

Esta pesquisa chama a atenção, da necessidade de se desenvolver uma 

consciência por parte do Arquiteto, do Designer, do Engenheiro, do Empresário, 

do Fabricante e do usuário quanto ao emprego da ergonomia nos projetos de 

produto e postos de trabalho, que é de fundamental importância, uma vez que 

ela está relacionada à adaptação humana dos espaços internos, como também 

de suas tarefas. 

Deve-se levar em consideração a análise da interface do corpo humano 

com os componentes físicos, visto que a falta de sensibilidade em relação às 

dimensões corporais nos projetos, sejam eles de espaços internos, de 

componentes ou de mobiliário, podem ocasionar não apenas desconforto aos 

usuários, como também, em alguns casos, lesões corporais significativas, 

temporárias ou permanentes e até mesmo a morte (CASTELLI, 2001). 

Segundo Barros (2004), “informações sobre a diversidade referente às 

diferenças dos segmentos corporais, são essenciais no desenvolvimento de 

produtos, projetos arquitetônicos, postos de trabalho, etc.”. A adequação dos 

produtos às características dimensionais dos usuários repercute, entre outras, 

em: 

• Maior eficiência e conforto no uso dos produtos; 

• Maior segurança e, conseqüentemente, menor ocorrência de 

acidentes decorrentes da inadequação dos postos de trabalho; 

• Diminuição de doenças e problemas ocupacionais. 
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A cozinha industrial, o espaço físico onde se desenvolveu esta pesquisa, 

é composta por equipamentos bastante variados. Silva Filho (2001) considera 

que para que seja garantido o rendimento satisfatório dos equipamentos é 

necessário que haja um planejamento racional, compatível com o uso proposto. 

Cuidar para que o pessoal seja treinado para a operação dos equipamentos e a 

sua manutenção regular torna-se um procedimento indispensável. 

O presente trabalho mostra-se relevante no entendimento de que o 

conhecimento das dimensões humanas, dos conceitos de segurança e 

usabilidade e a sua aplicação são essenciais para a concepção de projetos 

adequados ao usuário. Desta forma, fornece subsídios ao Designer no processo 

de criação de novos produtos para cozinhas industriais.   

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo da relação de usabilidade dos 

equipamentos que compõem a cozinha industrial, avaliando os que operam com 

o sistema tradicional de cocção, como também com os que atuam com o 

sistema de cocção inteligente. Desta forma, ressalta-se a ergonomia como 

ferramenta essencial, cuja observação criteriosa deu suporte para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Neste estudo considerou-se como equipamento de cozinha industrial: 

bancadas, fornos, fogão, prateleiras, mesas de apoio, forno combinado, 

ultracongeladores, câmaras frigoríficas, etc. Os equipamentos necessários à 

elaboração do alimento a ser servido nos dois sistemas são: 

• Cocção tradicional: cozinha que utiliza prioritariamente o fogão 

industrial como equipamento para realizar a tarefa de cozimento 

dos alimentos. 

• Cocção inteligente: cozinha que utiliza prioritariamente o forno 

combinado como equipamento para realizar a tarefa de cozimento 

dos alimentos.  

São objetivos específicos deste estudo: 

• A avaliação funcional e prática dos sistemas de cocção 

tradicional e inteligente;  
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• A coleta de dados necessários a investigação da usabilidade dos 

sistemas, sob a visão do usuário; 

• Garantir que todos os aspectos necessários ao conhecimento do 

produto tenham sido contemplados; 

• O estudo do funcionamento dos sistemas pesquisados, 

enfatizando similaridades e diferenças; 

• A realização do levantamento do estado da arte dos produtos 

pesquisados; 

• Identificar os principais problemas 

• E, com isso, elaborar uma listagem composta de recomendações 

projetuais geradas a partir dos resultados. 

Este estudo apresenta-se dividido em sete capítulos, que são 

respectivamente: 

Capítulo 1 | Apresentação da pesquisa englobando o problema, a 

justificativa e a questão da pesquisa, os quais serviram de fio condutor à 

definição dos objetivos do presente estudo. 

Capítulo 2 | Neste capítulo é apresentado um breve histórico da 

formação da cozinha industrial, o seu processo evolutivo, as considerações 

sobre arranjo físico, cocção e caracterização dos dois sistemas abordados. 

Capítulo 3 | Este capítulo aborda a importância da ergonomia, da 

usabilidade e da segurança nos projetos de produtos e equipamentos. Trata da 

conceituação, princípios e técnicas de avaliação da usabilidade e da segurança 

dos produtos, incluindo ainda considerações sobre antropometria. 

Capítulo 4 | Apresenta o levantamento do estado da arte do 

equipamento utilizado para a cocção tradicional, o fogão industrial, e do 

equipamento utilizado para a cocção inteligente, o forno combinado. 
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Capitulo 5 | Refere-se à metodologia empregada para a realização do 

estudo, descrevendo os procedimentos e a análise da pesquisa realizada, inclui 

ainda comentários e lições aprendidas sobre os dados obtidos. 

Capítulo 6 | Apresenta os resultados obtidos pela aplicação das 

técnicas. 

Capítulo 7 | Pontua as considerações finais do trabalho, apresentado as 

recomendações projetuais e indicações para futuros estudos. 

Por fim, são apresentadas as referências citadas na dissertação, 

seguidos dos apêndices e anexos.  
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PARTE 1 | REFERENCIAL TEÓRICO  
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Capítulo 2 | Das primeiras cozinhas para uso público 

ao complexo aparato das novas cozinhas industriais 

 

2.1 Breve histórico e evolução da cozinha industrial 

A partir do momento em que o homem percebeu que a caça em contato 

com o fogo tornava-se mais saborosa e mais fácil de mastigar, deu-se o 

nascimento da cocção. De acordo com Armesto (2004: 28) na maioria das 

culturas, as origens do cozimento remontam a um presente divino, o fogo de 

Prometeu ou à sorte de um herói cultural. Segundo o autor “O ato de cozinhar 

fez tão bem aos indivíduos e as sociedades, que o fato da revolução culinária 

ter sido mantida até os nossos dias, não nos surpreende..., hoje a culinária tem 

seus críticos, que dizem que seus efeitos socializantes estão sendo ameaçados 

pela mudança tecnológica”. 

Na antiguidade, a medicina era, em grande medida, uma ciência da 

dieta, a nutrição era conhecida como algo que contribuía para a saúde, a 

diferença entre a medicina e a boa comida era imprecisa e as propriedades 

medicinais dos alimentos eram monitoradas, registradas e utilizadas na prática 

da cozinha. 

No séc. XVII aconteceu à difusão do cardápio real, havia começado o 

aburguesamento da houte cuisine, cujo ponto de difusão foi à França (ARMESTO 

2004). 

No Brasil colonial, vamos encontrar a cozinha como uma verdadeira 

indústria de alimentos, uma fábrica de comida para atender a um verdadeiro 

restaurante, freqüentado pela imensa família patriarcal, além de visitantes, 

agregados, empregados e até mesmo ao contingente escravo. O alimento era 

produzido pelo próprio engenho, que possuía galinheiro, chiqueiro, curral, 

horta, pomar, tornando-o auto-suficiente. Apenas a dimensão diferenciava a 

cozinha urbana da rural (VERÍSSIMO & BITTAR, 1999). 
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Nas residências remediadas, era comum se adotar duas cozinhas, uma 

simples, de pequeno fogão em puxado ligado a casa e a outra maior, a 

chamada “cozinha suja”, no fundo do quintal para os cozimentos mais 

demorados (LEMOS, 1989). 

De acordo com Silva Filho (1996), os primeiros restaurantes surgiram em 

meados da revolução francesa, quando os cozinheiros da burguesia foram 

demitidos e, não tendo do que viver, começaram a montar pequenos 

estabelecimentos individuais ou ligados a hospedarias. 

O pós-guerra de 1914-18 trouxe uma grande transformação na 

ordenação da cozinha e nos seus utensílios. As grandes usinas metalúrgicas 

desenvolvidas durante a guerra passaram, após a mesma, a fabricar utensílios 

para a cozinha. A produção que até então só utilizava cobre e ferro, passou a 

utilizar novas matérias primas, como: o alumínio, o níquel e o aço inoxidável. A 

partir daí, também começaram a ser aplicados em cozinhas industriais: o barro, 

a porcelana e o vidro. Neste mesmo período ocorreu também a grande 

expansão da produção de equipamentos industriais (SILVA FILHO, 2001). 

A análise histórica nos dá a conhecer a organização, os utensílios, as 

maneiras de preparo dos alimentos, a hierarquia e as funções do pessoal. 

Observa-se que, os alimentos do princípio da cozinha deram origem as 

especialidades praticadas até hoje em dia na cozinha típica de determinadas 

regiões. 

De acordo com Castelli (2001), constatou-se que ao longo de sua 

evolução a cozinha foi passível de influências conjunturais, nos momentos de 

perturbações provocadas pelas guerras, o governo impunha restrições nas 

despesas e a cozinha se ressentia imediatamente. Em momentos de paz e 

harmonia, a arte culinária fez grandes progressos. A cozinha também sofreu 

influência dos casamentos realizados entre reis e rainhas de países diferentes, 

que miscigenavam suas referências culturais a ela. Segundo o autor, pode-se 

afirmar que existem tantas cozinhas quantas são as regiões ou países, pois cada 

uma tem as suas próprias manifestações. 
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Os romanos foram buscar na Grécia a arte e as letras, mas trouxeram 

também a arte culinária. Neste período os cozinheiros ganharam grande 

importância e “status”. O século vinte trouxe a fase gastronômica denominada 

“Neo-restauration” e também neste período surge o turismo em massa. O 

desenvolvimento urbano e tecnológico produziu novas necessidades, 

motivações e desejos nas pessoas e uma grande diversidade de cozinhas foi 

criada a fim de atender cada tipo de público (Escola de Turismo e Hotelaria 

Barreira Roxa, SEBRAE / RN, 2001). 

De acordo com Silva Filho (2001), as cozinhas industriais hoje, devem 

pautar-se, (I) na racionalização dos métodos de produção dos alimentos, (II) na 

redução dos custos operacionais, (III) no controle de qualidade do produto 

final, (IV) na redução das áreas de produção e ampliação das áreas destinadas 

ao cliente e (V) na conservação, transporte e estocagem seguros. Desta forma a 

cozinha dará suporte para aprimoramento das técnicas e serviços para melhor 

atendimento ao cliente. 

Nos últimos quinze anos alterações ambientais têm determinado o 

aumento da competitividade entre as empresas do setor de cozinhas 

industriais. Mudanças significativas ocorreram referentes ao alto custo e as 

dificuldades de gestão que apresentam a mão-de-obra, relacionadas com os 

aspectos de qualidade, higiene e sanidade dos alimentos preparados, incluindo 

ainda questões relativas ao atendimento de normas que regem tal setor 

(PROENÇA, 1996). 

As inovações tecnológicas surgidas envolvem equipamentos, produtos 

alimentícios e processos produtivos. Estes novos equipamentos contêm 

diferenciais principalmente em relação à transmissão de calor, através de 

equipamentos de cocção e resfriamento. A tecnologia cook chill (cozer / 

resfriar) consiste em cozinhar o alimento a uma temperatura de 70° por mais 

de cinco minutos e resfriá-lo rapidamente até 30°, permitindo a manutenção, a 

consistência e o valor nutritivo dos alimentos com o menor risco de 

contaminação.  

No âmbito geral as novidades baseiam-se na elaboração prévia dos 

alimentos, facilitando o preparo e ampliando o prazo de validade dos mesmos.  
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Segundo Oliveira (2005), este conceito operou mudanças nos processos 

produtivos, visto que trabalhar com alimentos pré-elaborados (cozinha de 

montagem) gera impactos significativos no custo final da produção, bem como 

a utilização do processo de cadeia fria. De acordo com o autor este processo 

permite a desvinculação “tempo e espaço” entre preparo e distribuição, isto é, 

pode-se preparar um alimento na véspera e regenerá-lo na hora de servi-lo. 

Segundo Proença (1996), no cenário mundial a França ocupa um lugar de 

destaque neste setor, devido a importância que a alimentação coletiva 

apresenta neste país. A origem da implantação das principais inovações no 

setor, tais como: processo de cadeia fria, cozinha de montagem, utilização de 

alimentos pré-elaborados, conjuntamente com todos os equipamentos que 

agregam as novas tecnologias de cocção e acondicionamento de alimentos, 

ocorreram na França. De acordo com a autora, estas inovações provocaram 

profundas alterações de concepção, tanto do espaço físico das unidades 

produtivas e utilização de novos equipamentos, quanto na organização do 

sistema produtivo, com reflexos evidentes nas condições do trabalho. 

De balcões térmicos a sofisticados softwares que controlam on-line a 

dieta de pacientes em cozinhas hospitalares, as novas gerações de 

equipamentos viabilizam a instalação de cozinhas em áreas cada vez mais 

reduzidas. 

De acordo com Oliveira (2006), atualmente existe uma forte tendência 

de se trabalhar as cozinhas montadoras de refeições. Trata-se de cozinhas 

equipadas com forno de cozimento a ar seco e também a vapor que fazem a 

chamada cozinha de finalização, adaptada para o uso de alimentos pré-

processados: são os fornos combinados que operam com o sistema cook chill. 

Segundo o autor, recentemente o mercado absorveu mais um 

equipamento de terceira geração: o sistema self cooking center (SCC). Trata-se 

de um forno combinado, com capacidade para até duas mil refeições por 

período e 15% mais rápido do que os fornos combinados tradicionais. Segundo 

os fabricantes este equipamento concentra 80% de todas as fases de cocção de 

uma cozinha profissional. Entre outros recursos, este sistema é capaz de 

reconhecer automaticamente as exigências específicas de cada alimento, assim 
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como as quantidades servidas por prato. Variáveis como tempo de cozimento, 

temperatura e clima ideal do forno também são avaliadas e adaptadas 

individualmente, dando condições para que diversos pratos sejam preparados 

simultaneamente.  

Na cozinha industrial de hoje o uso da informática é cada vez mais 

intenso, não só nos equipamentos, no uso de sistemas que permitem monitorar 

a distância toda a movimentação do estoque por meio de código de barras, 

como também no uso das comandas eletrônicas cada vez mais comum neste 

setor (OLIVEIRA, op. cit.). 

 

2.2 Processo evolutivo do equipamento de cozinha industrial 

Todo equipamento que compõe a cozinha sofreu transformações no 

decorrer de seu processo evolutivo. Citaremos, os exemplos a seguir, baseados 

em Tambini (1997). De acordo com o autor, o equipamento de maior expressão 

na composição da cocção é o fogão, equipamento alvo desta pesquisa. Este 

mobiliário passou por transformações profundas. Os primeiros fogões a gás 

lembravam os pesados fogões de ferro fundido do século XIX. O Metropolitan, 

(Figura 1), como era chamado, tinha uma difícil operação, fabricado em ferro 

fundido, tendo seu acabamento sido posteriormente substituído pelo esmalte. 

Mais tarde ganhou pernas esguias - um traço que enfatizava a mecânica mais 

leve do uso do gás.  
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Figura 1: Fogão Metropolitan (Tambini, 1997) 
 
 

O design de fogões elétricos, lançados na década de 20, tendia a imitar 

os fogões a gás e, ao final dos anos 30, estabeleceu-se um padrão cuja 

popularidade se manteria durante décadas (Figura 2). Este fogão se 

caracterizava por ter a sua parte superior formando uma superfície contínua 

com o balcão de cozinha. 

      
Figura 2: Exemplo de fogão lançado no final da década de 20 (Tambini, 1997) 
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Nos anos 50, foram projetados fogões que integravam queimadores, 

grelha, porta pratos e um forno controlado termostaticamente (Figura 3). A 

partir deste momento a estética do fogão não se modificou tanto quanto a 

tecnologia que foi empregada nos seus novos modelos.  

 

                              
 
Figura 3: Exemplo de fogão lançado na década de 50 (Tambini, 1997) 
 
 

As ilhas de cocção, como são chamados os fogões utilizados nas cozinhas 

industriais, atualmente, são compostas por uma grande variedade de funções 

agregada ao equipamento, tais como cozimento, banho-maria, fritadeira, 

chapas e balcão de apoio (Figura 4 e 5) 

 

 
Figura 4: Exemplo de fogão industrial no mercado (CATÁLOGO DO FABRICANTE COZIL, 
2007). 
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Figura 5: Exemplo de Ilha de cocção, atualmente no mercado (CATÁLOGO DO 
FABRICANTE, 2007). 

 

Hoje, o processo de cocção tradicional, que opera com o fogão 

industrial, vem sendo substituído gradativamente por um novo conceito em 

cocção, o sistema cook chill. Trata-se de um método que consegue preservar as 

qualidades do alimento em decorrência do seu rápido resfriamento, operando 

com fornos combinados, que agregam em um só equipamento cerca de 80% de 

todas as fases de cocção de uma cozinha profissional. Isto permite que vários 

tipos de alimentos sejam elaborados ao mesmo tempo, sem ocorrer 

transferência de sabores (Figura 6 e 7). 

 

 
Figura 6: Sistema de cocção inteligente – Forno combinado  
(CATÁLOGO DO FABRICANTE – RATIONAL, 2007) 
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Figura 7: Exemplo de um forno combinado de última geração, o Self Cooking Center 
(CATÁLOGO DO FABRICANTE – RATIONAL, 2007) 

 

 

2.3 Classificação dos tipos de cozinha 

Os sistemas de refeições coletivas, ou seja, estabelecimentos que 

produzem refeições em quantidades industriais são divididos em dois tipos: os 

institucionais e os comerciais. Na área institucional o serviço funciona como 

auxiliar de uma organização. Esta pode ser de saúde, de ensino, militar, 

burocrático, etc. Tais cozinhas não têm o caráter comercial, não tem fins 

lucrativos e operam prestando serviços às instituições a qual pertencem.  

 

A área comercial é aquela que visa o lucro permanente com a venda de 

alimentos. Além disto, este tipo de produção busca ainda, um padrão de 

qualidade constante e tem como principal objetivo fidelizar o cliente do 

estabelecimento. São financeiramente auto-sustentáveis e são dirigidos aos 

mais diversos tipos de público (Tabela 1). 

 

A tabela 1 a seguir apresenta a segmentação da Industria de serviços de 

alimentação em comercial e institucional. 
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INDÚSTRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

COMERCIAL INSTITUCIONAL 

Hotéis Clubes   

Restaurantes Catering de eventos Escolas Presídios 

Boates Hospitais Asilos 

Lojas de 

Conveniência 

Concessionária de 

alimentação  

Creches 

 

Indústrias 

Bares Catering de viagem Empresas 

Lanchonetes e 

Street food 

Delivery e 

Take out 

 

 

Instalações 

Militares 

 
Tabela 1: Segmentação da indústria de serviços de alimentação Fonte: Paula (2004) 
 
 

 

2.4 Considerações sobre arranjo físico  

Adequar o layout (arranjo físico) a cada função significa reduzir custos 

de produção, tempo de processo, melhoria da utilização do espaço disponível, 

tendo como conseqüência o aumento da produtividade. O arranjo físico 

adequado resulta na organização das instalações físicas da empresa a partir da 

utilização eficiente de equipamentos, materiais, pessoas e energia através do 

processamento efetivo da menor distância, no menor tempo e espaços 

possíveis. 

A definição do tipo de cardápio a ser servido no estabelecimento é um 

dos principais pontos que deverão ser abordados para a elaboração do projeto 

de cozinha industrial, agregado ao número de refeições diárias e o número de 

clientes a ser atendido. São estes dados que definirão o espaço necessário, o 

grau de complexidade do layout e o fluxo de serviço, levando-se em conta a 

economia de movimento do pessoal, o transporte e a mobilidade dos 

equipamentos. Com estes aspectos bem analisados é possível se obter um 

projeto funcional, diminuindo os espaços físicos percorridos pelos funcionários. 

Também é de grande importância a observação das questões relacionadas ao 

aspecto psicológico de quem trabalha no setor, tais como: condições de 
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emprego, turnos de trabalho, repouso, insatisfação, salário, frustração com o 

tipo de serviço, dentre outros (SILVA FILHO, 2001). 

  

2.4.1 Tipos de arranjos físicos adotados em cozinhas industriais 

Analisar o arranjo físico ou layout de uma cozinha significa observar, (I) 

as suas instalações, máquinas, equipamentos; (II) avaliar o posicionamento 

físico dos mesmos, (III) avaliar o fluxo dos trabalhadores e dos alimentos a 

serem preparados, (IV) avaliar os custos e a eficácia geral da produção. De 

acordo com Guimarães at al (1999), em relação ao Layout alguns estudos foram 

realizados, referenciados em cozinhas domésticas, baseados nos conceitos que 

um bom arranjo físico deve minimizar o tempo gasto em deslocamentos 

desnecessários, reduzindo o desgaste do usuário na cozinha. 

O triângulo de trabalho americano, que se baseia nas distâncias 

percorridas entre a geladeira, a pia e o fogão, definem um arranjo racional, 

onde a soma das distancias não deve ser maior que sete metros (em cozinhas 

pequenas) e oito metros (em cozinhas grandes). 

O método adotado na Alemanha é baseado no estudo de linhas 

(fadenstudie), que grava os caminhos percorridos para a realização de uma 

tarefa e, a partir deste estudo, é definido o layout da cozinha. Alguns critérios 

são levados em consideração  nesta técnica: 

• Poucos caminhos se cruzando; 

• Poucos caminhos longos;  

• Alta densidade de caminhos para poucas estações de trabalho; 

• Pontos de partida adjacentes próximos, com vasta gama de linhas 

irradiando, permitindo ampla liberdade de movimentos. 

Para Guimarães et al (1999), em função do espaço disponível, existem 

basicamente cinco tipos de layout: em linha, corredor ou galeria, em forma de 
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“L”, em forma de “U” e em ilha. As definições e características de cada tipo de 

layout encontram-se resumidas a seguir. 

[I] Layout em linha 

Geralmente muito longo adequado apenas para espaços reduzidos, onde 

preferencialmente a pia deve ficar no centro da linha, ficando a geladeira e o 

fogão nas extremidades (Figura 8). 

Observe que os layouts em corredor, em L e em U apresentam o 

triângulo americano de trabalho. 

 
   Figura 8: Layout em linha 

 

Observe que os layouts em corredor, em L e em U apresentam o 

triângulo americano de trabalho. 

 

[II] Em corredor ou galeria 

 Os equipamentos são dispostos ao longo de duas paredes opostas (Figura 9). 
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Figura 9: Layout em corredor 

 

 

[III] Em forma de “L” 

Este arranjo é ideal para espaços reduzidos que tenham o formato 

quadrado, onde o triângulo de trabalho é sempre mantido (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Layout em “L” 
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[IV] Em forma de “U” 

Este tipo de layout requer espaços amplos, porém é um dos tipos de 

layout que mais favorece diferentes organizações de trabalho, definindo 

diferentes áreas de trabalho (Figura 11).  

 

 
Figura 11: Layout em “U” 

 

 

[V] Em Ilha 

É um layout que necessita de muito espaço e muito planejamento para 

garantir economia de movimentos. É a disposição preferida pela maioria dos 

cozinheiros, devido a sua adaptabilidade a diferentes seqüências de trabalho. É 

o layout mais usado nas cozinhas de restaurantes industriais (Figura 12).  
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Figura 12: Layout em Ilha 

 

Martins (2003), considera quatro tipos básicos de layout: 

• Posicional – onde os recursos a serem transformados se localizam em 

determinado ponto, enquanto máquinas, pessoas e equipamentos se 

movimentam. Caracteriza-se pela baixa produção. 

• Por processo – onde os equipamentos e as máquinas são agrupados 

por função, havendo deslocamentos apenas da matéria-prima a ser 

manipulada. Este tipo de arranjo é considerando de grande 

flexibilidade. 

• Celular – Onde os recursos a serem transformados são concentrados 

em etapas específicas da operação, que são fragmentadas em 

departamentos.  

• Por produto – Onde a seqüência linear de operações obedece a 

seqüência de manipulação do produto. 

Entre os tipos básicos de arranjos físicos citados, aquele denominado 

layout por processo é o que atende aos objetivos de desempenho estratégicos 

de uma cozinha. Ele é assim chamado porque as necessidades e conveniência 
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dos recursos transformadores (no estudo de caso: fogões, fornos combinados, 

fritadeiras, mesas de apoio, etc) que constituem o processo na operação 

dominam a decisão sobre o arranjo físico. É o tipo de layout utilizado nas 

cozinhas de restaurantes pesquisadas denominados de job shop. 

No layout por este processo, as necessidades e conveniências dos 

recursos transformados que constitui o processo de operação dominam a 

decisão sobre o arranjo físico. Os processos similares são posicionados juntos 

um do outro. As informações fluem pela operação processo a processo, 

percorrendo diferentes roteiros de operação, de acordo com as diferentes 

necessidades de cada um. Neste tipo de layout a intensidade do fluxo de 

tráfego é uma informação importante para a definição do projeto de arranjo 

físico. Diferentes pratos percorrerão diferentes roteiros, dependendo de seus 

requisitos de processamento (GUIMARÃES ET AL,1999). 

A densidade do fluxo de tráfego de funcionários numa cozinha é 

realizada através dos roteiros percorridos por todos durante a execução de suas 

tarefas sobreposta numa planta baixa, este processo denomina-se 

mapofluxograma. Assim é importante entender que se houver qualquer 

mudança na localização dos vários processos numa cozinha alterar-se-á o 

padrão de fluxo de tráfego para a cozinha toda. O fluxo de tráfego para uma 

operação dependerá de suas características de volume e variedade. 

Aumentando-se o volume, aumentam a importância de se gerenciar bem os 

fluxos e, reduzindo-se a variedade, aumenta a viabilidade de um arranjo físico 

baseado num fluxo evidente e regular (SLACK, 2002). 

De acordo com o autor para a obtenção de um bom layout, o mesmo 

deve atender não só os objetivos da atividade, mas também atender os 

objetivos gerais que são comuns a todas as operações, tais como: 

• Segurança inerente - todos os processos que podem representar 

perigo não devem ser acessíveis a pessoas não autorizadas. Saída de 

incêndio sinalizada com acesso desimpedido. Passagens claramente 

marcadas e mantidas livres. 
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• Extensão do fluxo: minimizar as distâncias percorridas pelos recursos 

transformados. 

• Clareza do fluxo. 

• Conforto do funcionário: prover um ambiente de trabalho ventilado, 

iluminado. 

• Coordenação gerencial: supervisão e coordenação devem ser 

facilitadas pela localização dos funcionários. 

• Acesso: todas as máquinas e equipamentos devem estar livres para 

permitir limpeza e manutenção. 

• Uso do espaço: permitir uso adequado de espaço disponível da 

operação. 

• Flexibilidade de longo prazo: conceber o espaço físico com 

possibilidade de necessidades futuras de alteração. 

 

2.4.2 Setores necessários para o funcionamento de uma cozinha 

industrial 

Uma cozinha de porte industrial funciona agregada a uma série de 

setores que dão suporte a sua produção e são determinados em função dos 

seguintes dados: número de refeições diárias, número de usuários e qualidade 

e tipo de cardápio. De acordo com Silva Filho (1996), tais setores são: 

[I] Administração e Estocagem 

• Recepção, pesagem e pré-seleção de gêneros 

• Despensa 

• Câmaras frigoríficas para gêneros 

• Administração 
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• Vestiários e sanitários dos funcionários 

• Depósito de materiais de limpeza 

• Depósitos de engradados 

• Câmara frigorífica para lixo. 

 

[II] Cozinha: 

• Sala de nutricionista 

• Despensa diária 

• Seleção e lavagem de cereais 

• Pré-preparo de legumes e vegetais 

• Pré-preparo de carnes, aves e peixes 

• Preparação de massas 

• Preparação de sobremesas, sucos, etc 

• Preparação do desjejum 

• Copa e higienização de utensílios de cozinha 

• Preparação de dietas 

• Cocção – cozidos, assados, gratinados, grelhados, frituras, 

frigimentos, etc. 

 

[III] Refeitório: 

• Distribuição – Serviço 

• Copa de garçons 
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• Área para balcões térmicos; Buffet e auto-serviço 

• Copa de cafezinhos 

• Copas auxiliares 

• Área para distribuição de dietas 

• Copa de higienização de utensílios para refeitório 

• Área para condicionamento e expedição de alimentos 

• Sala de refeições. 

 

[IV] Outras Áreas: 

• Bar 

• Lazer 

• Central de gás 

• Compressores frigoríficos 

• Caldeiras e componentes 

• Tanque combustível 

• Sistema de exaustão 

• Subestação 

• Sanitários dos comensais e pessoal de serviço 

• Pátio de manobra 

• Cambuza 

• Room Service.   
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Em decorrência do nosso foco de pesquisa ser os equipamentos de 

cocção, iremos nos deter apenas a ela. 

 

2.5 Considerações sobre a cocção 

Esta área é destinada a confecção do produto final a ser consumido. 

Conforme o tipo de estabelecimento, ou seja, hotelaria, hospitalar, 

restaurante comercial, institucional (universidades, quartéis), etc., é possível 

determinar o tipo, características e quantidades de equipamentos necessários 

ao seu funcionamento. 

É nesta área que se localiza a produção propriamente dita, que de 

acordo com Silva Filho (1996) é dividida em quatro grupos: 

• Cocção básica, que usualmente é feita em caldeirões industriais 

(feijão, arroz, carnes de panela, sopas, cremes, etc.) ou nos fornos 

combinados; 

• Cocção ordinária, que é feita em fogões industriais (bifes, molhos, 

condimentos para a cocção básica, etc.) ou nos fornos combinados; 

• Frituras/Frigimentos, que são feitos em frigideiras e fritadeiras; 

• Cocção especial, que é feita em fornos, cozedores de legumes, 

bateria báscula, sanduicheiras, fornos combinados, etc. 

Segundo Oliveira (2006), nas cozinhas que utilizam a cocção inteligente 

80% desses processos são executados pelos fornos combinados de ultima 

geração. 

O sistema de cocção inteligente utiliza como equipamento prioritário de 

cocção o forno combinado, e como a cocção tradicional, funciona com a 

operação do chefe de cozinha, do cozinheiro e do ajudante de cozinha. 
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Este equipamento possui a capacidade de cozer, assar, grelhar, estufar, 

guisar, escalpar, simultaneamente sem ocorrer transferência de sabores e sem 

alterar as substâncias nutricionais encontradas nos alimentos. Trabalha com o 

sistema de arrefecimento dos alimentos, evitando o processo de continuação 

da cozedura, mantendo a qualidade nutricional dos alimentos (OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com o catálogo do fabricante dos sistemas de cocção 

inteligentes o seu funcionamento é automatizado, com capacidade para 

atender as necessidades de manufatura de pratos diferentes acionados a partir 

da opção desejada no sistema, que é capaz de definir a cozedura adequada 

para cada opção selecionada e calcula automaticamente o processo de 

cozedura individual, através do controle de temperatura, umidade, vaporização 

e corrente de ar existente no programa. Ainda segundo o catálogo do 

fabricante o programa é capaz de reconhecer o tamanho dos produtos, as 

quantidades de carregamento, diferenciam os produtos congelados dos frescos 

e adaptam automaticamente o processo de cozedura as diferentes 

necessidades. Possui um sistema de finalização de pratos acionado a partir de 

uma tecla, o que minimiza o quadro de funcionários. Possui um sistema 

autolimpante e funciona na versão a gás ou na versão elétrica.  

 

2.5.1 – Equipamentos usuais na cocção tradicional 

Os equipamentos comumente utilizados para a elaboração do produto 

final, ou seja, o prato a ser servido, na cocção tradicional são: fogão, forno 

convencional, caldeirão, fritadeira, frigideira, salamandra, churrasqueira, char-

broiler, sistema de exaustão, mesa do cozinheiro com cuba, gancheira, gaveta 

e mesa inox de apoio (SILVA FILHO, 1996). 
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As figuras 13 e 14 apresentam o aspecto geral da cocção tradicional. 

     
Figura 13: Aspecto geral da cocção tradicional 

 

 
Figura 14: Aspecto geral da cocção tradicional 
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2.5.2 – Equipamentos usuais na cocção inteligente 

 

As cozinhas que usam o sistema de cocção inteligente utilizam 

basicamente, para o preparo dos pratos: o forno combinado, o sistema de 

exaustão, uma mesa do cozinheiro com cuba e uma mesa inox de apoio, 

(OLIVEIRA, 2006). Foi observado que a maioria das cozinhas pesquisadas que 

utilizam este sistema, mesclam os dois sistemas, utilizando o fogão industrial 

e/ou caldeirão industrial para a feitura de molhos e frituras em geral. 

As figuras 15 e 16 apresentam o aspecto geral da cocção inteligente. 

 

   
Figura 15: Aspecto geral da cocção inteligente 
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Figura 16: Aspecto geral da cocção inteligente 

 

 

2.6 Caracterização dos sistemas 

 

2.6.1 Sistema de cocção tradicional e inteligente 

A meta destes sistemas é propiciar o preparo adequado de alimentos, 

buscando realizá-lo de forma satisfatória e produtiva. Para se obter o resultado 

pretendido, vários requisitos são levados em consideração, como: (I) definição 

do cardápio; (II) quantidade de clientes a serem atendidos; (III) dimensões dos 

espaços físicos compatíveis, considerando as medidas do corpo humano; (IV) 

arranjo físico (layout) adequado ao cardápio servido e (V) equipamentos 

adequados para a realização da tarefa.  

Estes sistemas estão inseridos em um sistema maior, que no caso da 

preparação dos alimentos (cocção) é a cozinha como um todo. O posto de 

trabalho de cocção de cozinha industrial, tanto no caso da cocção tradicional, 
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quanto na cocção inteligente é composto por um conjunto de funcionários, 

sendo eles: chefe de cozinha, cozinheiro e auxiliar de cozinha. 

O chefe de cozinha tem como objetivo orientar e montar os pratos, bem 

como criar novas receitas e preparar o cardápio. Sua meta é coordenar a 

cozinha. Para cumprir esta meta são necessários alguns requisitos como: 

domínio dos processos de cocção, capacidade de liderança e criatividade na 

manufatura das receitas. 

O cozinheiro, por sua vez, tem como meta preparar alimentos de acordo 

com a orientação do chefe de cozinha. Seu objetivo é preparar os alimentos de 

acordo com o pedido do cliente, tendo como requisito o domínio dos processos 

de cocção. 

O auxiliar de cozinha tem como objetivo cortar e lavar os alimentos 

oferecendo suporte para o cozinheiro. Sua meta é pré-preparar alimentos de 

acordo com a orientação do mesmo. Para atingir tal meta, alguns requisitos são 

necessários, como: conhecimento de noções de esterilização e domínio dos 

processos de corte e lavagem de alimentos. A concretização da sua tarefa se dá 

quando o alimento encontra-se pré-preparado de acordo com a necessidade do 

cozinheiro. 

Os dois sistemas abordados possuem metas e requisitos em comum, o 

que difere em um sistema para o outro é a tecnologia empregada em seus 

respectivos equipamentos e que vêem a determinar diferenças de 

comportamento na execução da tarefa. 
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Capítulo 3 | Ergonomia, Usabilidade e Segurança do 

Produto.  
 

3.1 Considerações sobre a ergonomia 

 

De acordo com a IEA – International Ergonomics Association (2000) a 

Ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações 

entre os seres humanos e outros elementos do sistema e a aplicação da teoria, 

princípios dados e métodos ao Design a fim de otimizar o bem-estar humano e a 

melhoria do desempenho do sistema. 

Conforme Pheasant (1986) “A Ergonomia é a aplicação de informações 

científicas sobre os seres humanos (e métodos científicos para obter tais 

informações) aos problemas de projeto”. 

Segundo Singleton (1962), a Ergonomia “... é baseada nas ciências 

biológicas humanas: anatomia, fisiologia e psicologia” e para Granjean (1998), 

“... é uma ciência interdisciplinar que estuda as relações entre as pessoas e os 

seus ambientes”. 

De acordo com Soares (2006), a ergonomia do produto analisa de 

maneira aprofundada os artefatos e seus efeitos na relação com o homem. 

Trata da concepção de objetos para fabricação em escala industrial e prioriza 

as relações do usuário, operador, consumidor, manutenidor com o produto. 

Segundo o autor, produtos ergonomicamente bem projetados consideram uma 

ampla variedade de usuários – o usuário de todo dia, o curioso, pessoas idosas, 

crianças, mulheres, homens, saudáveis ou não – e oferecem segurança, 

eficiência, conforto, satisfação estética, em condições normais de uso, e em 

condições previsíveis de mau uso. Não se deve partir da premissa de que os 

usuários já possuem conhecimentos necessários para manusear o produto. 
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O processo de desenvolvimento de um produto envolve um conjunto de 

procedimentos e de diversos profissionais. O processo completo de projetação 

de um produto consta de uma série de ponderações, equilíbrio de funções, 

desempenho, confiabilidade, usabilidade, estética e custo. Além disso, nunca 

existe apenas uma única solução para o problema, mas “um campo de 

respostas aceitáveis” (ZIIESEL, 1984, apud CUSHMAN & ROSENBERG, 1991). 

De acordo com Cushman & Rosenberg (op-cit) a ergonomia aplicada ao 

design do produto evidência o usuário, e seu objetivo principal é garantir que 

os produtos sejam fáceis de usar, fáceis de aprender, produtivos e seguros. 

Segundo Norman (1988) e Pheasant (1986) a comunidade dos designers 

tende a colocar as questões estéticas a frente de qualquer outro predicativo, 

de acordo com os autores, os designers não são usuários típicos, estes dois 

aspectos contribuem para que haja tantos produtos com algum tipo de 

dificuldade de uso no mercado. 

O uso da ergonomia também pode vir a prevenir o produto de perdas 

atribuídas as questões de ações legais de segurança do produto. O quadro a 

seguir evidencia as vantagens do uso da tecnologia ergonômica segundo 

Cushman & Rosenberg (1991). 

A tabela 2 apresenta as principais razões para o uso da tecnologia 

ergonômica, segundo Cushman & Rosenberg (1991). 
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Tabela 2: Principais razões para o uso da tecnologia ergonômica no design e 
desenvolvimento de produtos (Cushman & Rosenberg, 1991). 

Para criar um melhor produto Para prevenir perdas 

Melhorar usabilidade do produto Prevenir litígios 

Melhorar o desempenho do 

usuário 

Prevenir revisão em produtos mal 

projetados 

Acomodar diferenças entre os 

usuários 

Prevenir devolução de produto 

Tornar o produto seguro Satisfazer padrões da indústria 

Melhorar o conforto do usuário Satisfazer normas regulamentares 

Garantir a satisfação do usuário Reduzir a quantidade de 

solicitação de serviços enquanto 

o produto estiver na garantia 

 

O processo de concepção do design varia de acordo com a natureza do 

produto. Cushman & Rosenberg (1991), afirmam que atendendo aos cinco 

estágios descritos abaixo, a maioria dos propósitos estarão enquadrados, são 

eles:  

• Planejamento 

• Design 

• Testes e verificação 

• Produção 

• Marketing e avaliação. 

Variações significativas podem ocorrer no ciclo do design quando se 

projeta os seguintes tipos de produtos: Um novo produto baseado em uma nova 

tecnologia, um produto criado pela integração de sistemas, um produto que irá 

ser fabricado por um fabricante externo, um produto criado pelo redesign de 

um produto existente.  
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É a pesquisa de mercado que identifica a necessidade de novos produtos 

ou a necessidade de melhoria nos produtos existentes. A participação da 

ergonomia neste processo ocorre na avaliação da usabilidade dos produtos 

existentes, ao estabelecer o perfil do usuário e ao conduzir entrevistas 

individuais ou discussões em grupo. 

Outro aspecto importante na pesquisa do mercado é avaliar o vigor e a 

fragilidade dos produtos concorrentes. Segundo Cushman & Rosenberg (1991) 

“A pesquisa de mercado direciona a formulação dos objetivos de design 

relacionados a custos, desempenho, confiabilidade e usabilidade”. De acordo 

com os autores, quando o produto torna-se maduro no mercado é comum o 

fabricante investir no redesign, que importa na criação de um produto 

inteiramente novo para desempenhar as mesmas funções do produto antigo, 

porém de forma mais eficiente. 

A tabela 3 apresenta os objetivos do design do produto relacionado a 

usabilidade e desempenho do usuário, de acordo com Cushman & Rosenberg 

(1991). 
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•  Facilidade de uso 

•  Facilidade de aprendizagem 

  Alta produtividade 

  Baixa taxa de erro do usuário 

•  Prevenção de erros do usuário 

•  Facilidade de reparação dos erros 

• Acomodação dos usuários maiores e menores 

 Adequação aos diferentes níveis de habilidades 

 Transferência de habilidades de outros produtos 

• Conforto do usuário 

• Segurança do usuário 

Tabela 3: Objetivos do design do produto relacionado à usabilidade e desempenho do 
usuário (Cushman & Rosenberg, 1991). 
 

Algumas limitações acabam afetando o design do produto, questões 

relacionadas com a tecnologia empregada, o custo, o planejamento, a 

regulamentação, o usuário e o meio ambiente. 

As limitações regulamentares para o design do produto dizem respeito à 

ergonomia e relaciona-se com a segurança do produto, de normas e 

regulamentos, em diferentes graus de exigência que eventualmente criam 

problemas para os fabricantes. No contexto, três tipos de posição podem ser 

assumidos pelos designers, cada uma com as suas desvantagens, (IIDA, 2005); 

1- Projetar para satisfazer as mais rígidas normas 

2- Projetar vários modelos, cada qual para atender diferentes normas 

3- Projetar para a maior parte das normas 

Para o autor as limitações referentes ao usuário são determinadas pelas 

capacidades físicas e mentais das pessoas, como também por fatores 
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relacionados com as experiências dos usuários. Fatores como língua nativa, 

habilidade de leitura, meio ambiente cultural, nível de educação, experiências 

relacionadas à tecnologia do produto, habilidades em língua estrangeira e 

habilidades ocupacionais, são questões que devem nortear a concepção do 

produto. 

As questões de meio ambiente extremo também impõem restrições para 

o design e o desempenho humano. 

Outro aspecto que não pode ser esquecido quando se trata de 

concepção de produtos é a forma com que o produto é montado que segundo 

Boothroyd & Dewhurst (1983) apud Cushman & Rosenberg (1991) constitui-se 

usualmente em um dos fatores que mais oneram o custo da fabricação, em 

decorrência das exigências de mão-de-obra. A ergonomia atua neste setor 

implementando análise biomecânica de alternativas e técnicas de montagem, 

no intuito de otimizar este processo. 

Segundo Iida (2005) os testes ergonômicos têm como objetivo avaliar a 

usabilidade do produto. A usabilidade inclui fatores como facilidade de uso, 

desempenho do usuário (produtividade e erros), facilidade de aprendizagem e 

habilidades de retenção da informação, bem como a satisfação do usuário. 

De acordo com o autor, os testes freqüentemente possuem variáveis 

independentes ou dependentes. As variáveis independentes tendem a se dividir 

em quatro categorias: 

• As variáveis do produto 

• As variáveis da tarefa 

• As variáveis do meio ambiente 

• As variáveis do usuário  

As variáveis dependentes são freqüentemente relacionadas aos aspectos 

de desempenho do usuário: 

• Taxa de respostas 
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• Tempo para completar a tarefa 

• Tempo para aprender ou reaprender 

• Tempo-médio para se tomar uma decisão 

• Tempo de reação. 

 

3.2 Usabilidade: Conceito e definição 

Usabilidade é uma questão que passa pelo entendimento de quão 

simples e fácil é o uso do produto, quão “amigável” é o produto para o seu 

usuário, como sugere Iida (2005). De acordo com o autor, a usabilidade 

relaciona-se com o conforto e a eficiência dos produtos, no entanto ela não 

depende apenas do produto, depende também do usuário, dos objetivos 

pretendidos e do ambiente em que o produto é usado. Em resumo está 

relacionada com o produto, o usuário, a tarefa e o meio ambiente. 

Segundo Lewis (2006) o termo usabilidade entrou em uso geral no início 

dos anos oitenta. De acordo com o autor não existe uma definição amplamente 

aceita do termo usabilidade e de sua mensuração, a usabilidade é uma 

propriedade emergente, que depende das interações entre os usuários, os 

produtos, as tarefas e o meio ambiente. 

 

Segundo Jordan (1998) a usabilidade é a propriedade de interação 

existente entre o projeto, seu usuário e a tarefa ou conjunto de tarefas. 

Projetar considerando o conceito de usabilidade significa projetar para um 

determinado grupo que irá usar o produto em questão e realizar uma tarefa 

específica. 

A ISO (1998) define usabilidade como “ a propriedade que o produto deve 

ter para ser empregado por usuários específicos, para se alcançar metas 

específicas com eficiência, eficácia e satisfação, num contexto específico”. 

         Wilson (1983) e Dreyfuss apud Cushman & Rosenberg (1991) 

identificam os seguintes atributos de um produto: 

 

 41



• Segurança  

• Eficiência  

• Satisfatório ao uso 

• Durabilidade 

• Adequação ao uso 

• Preço realístico 

• Boa aparência  

 

3.2.1 Princípios da usabilidade 

 

De acordo com Jordan (1998), existem alguns princípios a serem 

adotados para se garantir a usabilidade dos produtos, são eles: 

 

             3.2.1.1 Consistência 

 

Operações semelhantes devem ser realizadas da mesma maneira, ou 

seja, este procedimento permite que o usuário faça uma transferência positiva 

da experiência anteriormente adquirida. 

 

3.2.1.2 Compatibilidade 

 

Quando se atende às perspectivas do usuário, o produto torna-se mais 

compatível. Essas expectativas dependem de fatores fisiológicos, culturais, 

como também das experiências anteriores dos mesmos. Um exemplo desta 

característica está associado à cor, em muitas culturas a cor vermelha está 

associada ao perigo ou proibição, em oposição ao verde que significa segurança 

ou liberação, esta analogia é usada nos sinais de trânsito. 

 

3.2.1.3 Feedback 

 

Os produtos devem dar um retorno dos resultados de suas ações ao 

usuário para que os mesmos possam ser continuamente orientados a prosseguir 

seus procedimentos de forma correta. Esta conduta pode evitar desperdícios e 
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perda de tempo por parte do consumidor e pode ser sinalizada com um simples 

“bip”, indicando que o comando foi aceito. 

 

3.2.1.4 Prevenção e correção de erros 

 

Os produtos devem ser concebidos com a intenção de impedir os 

procedimentos errados, e caso estes venham a ocorrer, devem permitir uma 

correção fácil e rápida. 

 

3.2.1.5 Controle do usuário 

 

Para que o usuário tenha controle do manuseio do produto é necessário 

que suas capacidades sejam respeitadas, estas capacidades referem-se aos 

limites dos órgãos dos sentidos e a força, precisão, velocidade e alcances, 

exigidos nos movimentos musculares. 

 

3.2.1.6 Apropriação e transferência de tecnologia 

                   

Quando se cria uma nova versão de um produto, é importante preservar 

as funções básicas e o modo de operar da versão anterior, aproveitando-se 

integralmente a tecnologia existente e acrescentando-se novas habilidades que 

ainda não existem. Em outras palavras os novos produtos não devem contrariar 

as experiências e os estereótipos já estabelecidos, para que não ocorram 

dificuldades de uso. 

 

               3.2.1.7 Clareza visual 

 

A solução formal do produto deve indicar claramente a sua função e 

modo de operação. A Clareza visual reduz o tempo de aprendizagem e facilita a 

memorização, além de reduzir os erros de operação. 
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3.3 Técnicas para avaliação da usabilidade de produtos 

Os testes de usabilidade aplicados por ergonomistas são parte 

importante do trabalho de projeto de qualquer produto seja qual for o método 

empregado na sua concepção (Jordan, 1998; Iida 2005). A partir deles são 

fornecidas as informações para a avaliação de soluções de projeto, tais como 

facilidade de uso, produtividade do usuário, conforto e segurança. 

 

Segundo Chugh (1997) o teste de usabilidade é o mesmo que um teste 

de produto, que é usado para avaliar a usabilidade de uma interface, sistema 

ou produto. A ênfase nos testes de usabilidade está em descobrir problemas no 

produto como também a usabilidade do mesmo. 

 

Ainda segundo o autor, testes de usabilidade são técnicas para coletar 

dados empíricos enquanto observam-se e registram-se as atividades de usuários 

representativos, executando tarefas reais com o produto. Testes de usabilidade 

podem ser aplicados em qualquer nível de desenvolvimento do produto, o qual 

pode estar no estágio do papel ou nos primeiros protótipos, ou mais a frente, 

quase no protótipo completo. 

       

De acordo com Jordan (1998) os testes de usabilidade podem ser: 

• Diário de acidentes 

• Análise da tarefa 

• Avaliação de especialistas (Heurística) 

• Caminho cognitivo direto (Cognitive Walkthroughs) 

• Testagem do Design. 

 

Nos sub-capítulos a seguir, apresentamos algumas técnicas para 

avaliação da usabilidade do produto a partir de Popovic (1999); Ravden & 

Johson (1989); Stanton & Young (1999); Kirwan & Ainsworth (1993); Cushman & 

Rosenberg (1991); Cooper (1986); Stanton & Baber (1995); Kogi (2006), que 

serão aplicadas neste trabalho.     
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3.3.1 Checklists 
 

A técnica denominada Checklist foi desenvolvida inicialmente para 

auxiliar a interação humano-computador, no entanto foi facilmente adaptada 

para identificar o grau de usabilidade de outros sistemas ou produtos por ser 

uma técnica fácil e rápida de ser aplicada, permitindo que todos os aspectos 

referentes ao produto sejam cobertos. Necessita de pouca explicação e a 

execução é simples, podendo ser aplicada em vários estágios do design. 

 

Os checklist são procedimentos adotados para ajudar a definir as 

operações do produto/sistema, para identificar o que o usuário precisa, quais 

as deficiências do produto/sistema e quais as similaridades com outros 

produtos existentes, como também são uma importante ferramenta no auxílio à 

especificação do produto.  

 

Stanton & Young (1999), ao analisar diversas técnicas de usabilidade, 

concluíram que o checklist é uma das técnicas mais consistentes. 

 

Segundo Kirwan & Ainsworth (1993) os checklists ergonômicos são 

usados para avaliar o funcionamento dos sistemas conforme os princípios da 

ergonomia. Estes Checklists podem ser empregados como tal ou serem 

adaptados a cada situação específica. Segundo os autores, é recomendável que 

o checklist não seja muito extenso, pois podem causar monotonia que poderá 

levar o analista a cometer erros na sua avaliação. 

 

De acordo com Cushman & Rosenberg (1991), os checklists fornecem um 

método sistemático para garantir que detalhes significativos do design que 

possa afetar o usuário não sejam desprezados. 

Segundo Kogi (2006), o checklist deve ser desenvolvido para cada 

situação específica, por exemplo, um checklist para ser aplicado à uma estação 

de trabalho deve contemplar informações a respeito: do espaço físico, do 

layout, das posturas adotadas, dos controles e display, da variedade de 

operação, do meio ambiente e da organização do trabalho. Como resultado da 
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aplicação desta técnica é dado conhecer itens relevantes a serem considerados 

no projeto. 

 

Dependendo de como os Checklists são utilizados (a literatura oferece 

diversas maneiras) eles podem teoricamente ser aplicados em vários estágios 

do design. Nos primeiros estágios eles são essencialmente utilizados como 

guidelines, mas para serem utilizados de maneira realista, eles também devem 

ser aplicados na prototipagem, no estágio final. 

 

De acordo com Ravden & Johson (1989), na abordagem dos Checklists 

nove critérios devem ser observados: 

 

• Clareza Visual 

As informações contidas no display de um produto devem apresentar-se de 

forma clara e resultar em uma fácil compreensão de suas funções e de seus 

modos de operação. Quanto mais visíveis forem as funções, mais rapidamente 

os usuários saberão utilizá-las, reduzindo o tempo de aprendizagem e 

facilitando a memorização. 

 

• Consistência 
 

É projetar o produto de maneira que a forma de utilização desse produto seja 

consistente, ou seja, simples, de fácil aprendizado, direto e que não leve a 

erros. A utilização ou acesso à função do produto acontece de forma 

automática, seguindo uma lógica. 

Atividades semelhantes devem ser realizadas através de operações e elementos 

similares, ou seja, deve haver integração entre a experiência previamente 

adquirida pelo usuário com a atividade correspondente à mesma função. 

 

• Compatibilidade 

Consiste em atender a uma expectativa do usuário baseado em suas 

experiências com produtos similares. Tais expectativas resultam dos aspectos 

culturais e fisiológicos inerentes a cada usuário. 
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• Realimentação 

Refere-se ao retorno das informações decorrentes de uma ação executada, 

permitindo, dessa forma, que o usuário dê seguimento à atividade de forma 

correta. Esses retornos podem apresentar-se na forma visual, áudio, verbal, 

tátil ou em combinações das mesmas. 

 

• Funcionalidade 

Consiste em analisar as funções mais utilizadas, em um determinado produto, e 

projetar o seu design de forma que os comandos mais utilizados estejam 

alocados de forma mais destacada que permita ao usuário utilizá-los de 

maneira a proporcionar maior agilidade e conforto na utilização do produto, ou 

seja, projetar produtos onde suas principais informações estejam acessíveis ao 

usuário de forma mais fácil possível. 

 

• Flexibilidade e controle 

O usuário deve possuir o controle da correta utilização de um produto. As 

capacidades fisiológicas e mentais devem ser respeitadas para que o usuário 

não seja surpreendido nem deixe de realizar as ações inerentes ao produto. 

 

• Prevenção e correção de erros 

Um produto deve ser desenhado para que a possibilidade de erros seja mínima, 

porém ocorrendo um erro de operação, este deve possuir um mecanismo de 

fácil utilização e acesso que corrija imediatamente o erro cometido. 

 

• Uso de guidline e suporte 

O produto ao ser concebido deve levar em conta as recomendações técnicas e 

ergonômicas desenvolvidas para cada situação específica, objetivando a 

concepção de produtos adequados aos seus usuários. 

 

Os autores ressaltam a importância da utilização desta técnica na 

investigação do grau de usabilidade do produto e consideram o Checklist como 

uma excelente ferramenta no auxílio à especificação do mesmo. 
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Apresentamos a seguir as vantagens e desvantagens do Checklist 

segundo Stanton &Young (1999): 

 

(I) Vantagens: 

• É uma técnica extremamente fácil e rápida 

• A análise processual garante que todos os aspectos sejam cobertos 

• Baseia-se no conhecimento estabelecido sobre a performance 

humana. 

 

(II) Desvantagens: 

• As questões antropométricas e cognitivas não são suficientemente 

esclarecidas 

• Transferabilidade limitada – excessivamente genérico ou específico 

• Contexto e interação na tarefa não são considerados. 

 

Stanton & Young (1999), apresentam um fluxograma para os procedimentos de 

montagem de um checklist (Figura 17). 
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Checklist – Fluxograma   

Stanton & Young (1999) 

 

 
Figura 17: Fluxograma Cheklist 
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3.3.2 Questionários 

Segundo Cooper (1986) os questionários são um conjunto pré-

determinado de questões, arranjadas de uma forma típica, respondida em uma 

seqüência fixa. 

 
De acordo com Stanton & Young (1999), o questionário é uma técnica 

rapidamente formalizada, é flexível e fácil de administrar. É utilizado para 

avaliar vários aspectos do sistema, incluindo percepção e conhecimento de 

usuários com diferentes níveis de experiência. Pode ser usado em grande 

número de operadores e é provavelmente o método mais usado para se obter 

informações. Os autores afirmam que no contexto da análise da evolução da 

usabilidade o questionário pode ser usado depois de o projeto ser 

experimentado, é ideal para acessar opiniões rápidas sobre o usuário alvo a 

respeito da usabilidade e de outros aspectos do produto. É considerado muito 

eficiente como modo de coleta de dados e um facilitador na comparação entre 

produtos. 

 
Stanton & Young (1999), apresentam as vantagens e desvantagens do 

uso do questionário: 

 

(I) Vantagens: 

• Eficiente modo de coleta de dados 

• Demanda baixos recursos na execução e na análise dos dados 

• Facilita a comparação entre outros produtos. 

 

(II) Desvantagens: 

• Limitadas saídas 

• Ferramenta muito brusca 

• Só pode ser aplicado em produtos existentes. 
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Os questionários são métodos rápidos de se instruir e aplicar, 

geralmente são aplicados no dado momento do ciclo do design, utilizando-se o 

consumidor final. 

 

Stanton & Young (1999), apresentam o fluxograma para os procedimentos de 

montagem de um questionário (Figura 18). 

 

Fluxograma para montagem do questionário 

Stanton & Young (1999) 

 
Figura 18: Fluxograma para montagem do questionário (Stanton & Young, 1999). 
 
 

Esta técnica foi aplicada aos funcionários que compõem o quadro de 

cocção do sistema tradicional e aos funcionários que compõem o quadro de 

cocção do sistema inteligente, com o objetivo de coletar dados necessários à 

investigação da usabilidade dos sistemas estudados. 

 

Foi elaborado um questionário com questões abertas e fechadas, onde 

foram abordados aspectos relacionados ao uso, tais como: principais problemas 
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de operação, uso de equipamentos, tipos de dificuldades, dificuldades de 

limpeza e manutenção, configuração ideal, aspectos a serem melhorados, 

questões sobre satisfação, necessidades dos usuários, etc. 

 

           3.3.3 Entrevistas 
 

De acordo com Kirwan & Ainsworth (1993) as entrevistas estruturadas ou 

não, são uma das técnicas mais utilizadas na coleta de informações. A 

entrevista estruturada é a mais comumente empregada na coleta de dados 

baseada na tarefa, pois oferece a oportunidade de uma coleta sistemática de 

informações. 

 

Segundo os autores, antes de se começar a aplicar a entrevista, é 

importante que o entrevistador tenha pré-determinado todo o processo 

estrutural, inclusive a seleção das questões apropriadas numa seqüência. É 

esperado que o entrevistador consiga motivar o entrevistado para que as 

respostas possam contribuir com informações importantes. As entrevistas 

devem ser pensadas para serem respondidas no período entre vinte a quarenta 

minutos, no máximo. 

 

Para Stanton & Young (2006) as entrevistas são em geral 

informações garimpadas em exercício, no contexto entendido do usuário 

ou do designer sobre uma tarefa ou sistema em particular. Como resultado 

o processo se apresenta com uma grande flexibilidade de aplicação. As 

entrevistas se destinam a revelar as visões dos usuários e dos projetistas 

acerca de uma tarefa ou de um sistema.  

 

As entrevistas são geralmente dinâmicas e apresentadas em três formas: 

estruturada, semi-estruturada ou aberta. 

 

• Estruturada 

 As questões seguem uma seqüência de perguntas previamente 

elaboradas. 
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• Semi-estruturada 

 Existe uma também uma seqüência de perguntas, mas elas podem 

ser alteradas durante a entrevista, de acordo com as respostas 

obtidas. 

 

• Abertas 

 Neste caso não existe um roteiro previamente elaborado. 

 

Os autores consideram que, pela maneira informal como esta técnica é 

aplicada, é provável que mais informações sejam captadas e com maior grau de 

veracidade.  

 

Stanton E Young (1999), apresentam as vantagens e desvantagens do uso 

desta técnica: 

 

(I) Vantagens: 

 

• Técnica familiar à maioria dos participantes 

• Flexibilidade - informações podem ser descartadas ou acrescidas 

durante o processo 

• Entrevistas estruturadas oferecem consistência 

 

(II) Desvantagens: 

 

 É necessário julgar 

 Demanda um tempo relativamente grande para análise 

 

Apresentamos a seguir segundo Stanton & Young (1999), o fluxograma 

para os procedimentos de montagem de uma entrevista (Figura 19). 
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Fluxograma para montagem da entrevista 

Stanton & Young (1999) 

 
Figura 19: Fluxograma para montagem da entrevista Stanton & Young (1999) 

 

  

Esta técnica foi aplicada aos dois sistemas abordados. Foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com os funcionários operadores dos dois 

sistemas, onde os dados foram registrados através de gravador de áudio MP3. A 

entrevista foi transcrita com o objetivo de assegurar que todos os aspectos 

necessários ao conhecimento dos produtos fossem registrados.   
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3.3.4 Análise hierárquica da tarefa (AHT) 

 

Na Análise Hierárquica da tarefa (AHT) a tarefa é descrita levando-se 

em consideração as várias etapas que a compõe, decompondo-se em atividades 

todos os ciclos da mesma. Assim as tarefas que são descritas exaustivamente 

até o objetivo final, utilizando como ferramenta o diagrama da execução da 

tarefa, o qual nos permite entender globalmente o seu funcionamento. 

 

De acordo com Annett (2006) a AHT analisa não as ações por si só, mas as 

metas e as operações - os meios para se realizar as metas. As tarefas complexas 

são decompostas numa hierarquia de operações e sub-operações, com o objetivo 

de identificar aquelas com probabilidade de falha, devido a um design deficiente 

ou falta de expertise. Desta forma pode-se chegar a propostas de soluções que 

podem envolver o redesign da tarefa ou a simples indicação de um treinamento 

especial. 

Segundo Kirwan & Ainsworth (1993), a análise hierárquica da tarefa é 

uma ampla abordagem da análise da tarefa, estabelecendo ponto a ponto as 

sub-tarefas que compõe a tarefa hierarquicamente até a meta final. 

 

A AHT explora o fato de que a meta pode ser descrita em vários níveis 

de detalhe. Algumas tarefas precisam ser descritas considerando vários 

detalhes, enquanto outras podem ser mais brevemente descritas, cabe ao 

analista decidir como usar esta ferramenta em particular. 

 

Para Karmann e Henze (1999) envolver o usuário através da aplicação da 

análise hierárquica da tarefa propicia a obtenção de dados valiosos para a 

otimização do produto. 

 

A seguir são apresentadas as vantagens e desvantagens da aplicação do 

método Análise Hierárquica da tarefa segundo Stanton & Young (1999): 

 

 

 

 55



(I) Vantagens: 

• Facilidade de implementação a partir do completo entendimento do 

conceito inicial da tarefa. 

• É de rápida execução, particularmente o primeiro desenho de 

compreensão do conceito. 

 

(II) Desvantagens: 

 

• Prover mais informação descritiva do que análise informacional 

• Somente uma pequena parte da análise hierárquica da tarefa pode 

ser usada diretamente nas soluções de design, a maioria das 

informações contidas deve ser aferida. 

• A análise Hierárquica da tarefa não trabalha os componentes 

cognitivos da tarefa, só observa os elementos. 

 

A análise hierárquica da tarefa se mostra como uma das melhores 

técnicas para se avaliar a usabilidade de produtos ou sistemas. Isto ocorre em 

termos de consistência uma vez que também é aconselhada para ser 

desenvolvida durante o processo de concepção do design. 

 

Stanton & Young (1999) apresentam o seguinte fluxograma como as 

etapas da análise da tarefa (Figura 20) 
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Fluxograma para montagem da Análise Hierárquica da Tarefa 

(AHT) Stanton & Young (1999) 

 
Figura 20: Fluxograma para montagem da AHT 
STANTON E YOUNG (1999) 
 
 

Esta técnica foi aplicada com o intuito de entender como se processa o 

funcionamento dos sistemas pesquisado, enfatizando similaridades e 

diferenças, para tanto foram realizadas observações in loco, registros 

fotográficos e filmagens. 
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3.3.5 - Análise da Tarefa Para Identificação de Erros (TAFEI) 

 

A análise da tarefa para identificação de erros (Task analysis For Error 

Identification - TAFEI) é utilizada com sucesso para averiguar dificuldades 

enfrentadas no uso indicado pelo designer, quando os erros estão ocultos na 

sua operação. É especialmente indicado para avaliar sistemas complexos. 

 

De acordo com Stanton & Baber (1995), esta técnica difere da maioria 

das técnicas de predições de erros por explicitar a análise da interação entre 

pessoas e máquinas, segundo os autores, a análise da tarefa usando a 

identificação do erro usa o módulo de interação entre o usuário e o 

produto/sistema, assumindo que os usuários utilizam os produtos de maneiras 

diferentes. 

 

De acordo com Stanton & Young (1999) procedualmente, a TAFEI é 

composta de três estágios e analisam explicitamente a interação entre pessoas 

e máquinas / produtos. Trata-se de uma árvore com os seguintes componentes 

principais: 

 

1. A análise hierárquica da tarefa (HTA) que é abordada no modelo 

humano e sua interação, provendo a descrição da atividade humana. 

 

2. Diagramas Espaço/Estado (SSDs – State space diagrams) que são 

construídos para observar o comportamento do produto, provendo uma 

descrição da atividade da máquina/produto. 

 

3. Matriz de transição (TMs – Transition Matrix) todos os possíveis 

estágios são cruzados na matriz, provendo um mecanismo para determinar na 

atividade avaliada, potenciais erros através da interação homem/meio. 

 

De acordo com Stanton & Baber (1995), a TAFEI pode ser aplicada em 

todos os estágios do ciclo de vida do produto, a questão é só o nível de eficácia 

que pode ser encontrado nos diferentes estágios. 
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Stanton & Young (1999), apresentam um fluxograma para os 

procedimentos de montagem de uma análise da tarefa para identificação de 

erros (Figura 21). 

 

Análise da Tarefa para Identificação de Erros (TEFEI) 

Stanton & Young (1999) 

 
 
Figura 21: Fluxograma – TAFEI 
Stanton & Young (1999) 
 
 
 

3.4 - Ergonomia e segurança do produto 

 

Os produtos e projetos ao serem concebidos devem considerar a inter-

relação entre elementos do próprio produto, o usuário e o ambiente. Levando-
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se em consideração o possível mau uso do produto/projeto, de maneira a 

proteger o usuário de possíveis acidentes. 

 

Cabe a ergonomia, através de sua intervenção, garantir ao usuário a 

segurança do produto, aspectos que possam conduzir a acidentes ou atos 

inseguros. 

 

De acordo com Cushman & Rosenberg (1991) existem três termos que 

definem previamente qualquer discussão sobre segurança de produto: 

 

• Perigo potencial (HAZARD): Trata-se de um conjunto de 

circunstâncias que têm associadas a ele o potencial de causar 

ferimentos ou morte. 

• Risco: que é a probabilidade de exposição ao perigo potencial 

• Perigo real: que é a combinação de risco e as prováveis 

conseqüências do perigo real.  

 

Para os autores é fundamental a condução dos testes de segurança aos 

produtos, uma vez que estes testes têm pelo menos três objetivos: 

 

• Verificar se o produto é geralmente seguro para o uso pretendido e 

não pretendido; 

• Verificar se o produto atende ou excede os requisitos de todos os 

regulamentos e normas relevantes de segurança; 

• Descobrir qualquer forma não prevista que possa levar ao mau uso 

do produto. 

 

 

3.4.1 Métodos que identificam e avaliam os riscos acidentais 

 

Cushman & Rosenberg (1991) identificam uma grande variedade de 

métodos analíticos qualitativos e quantitativos que podem ser usados para a 

identificação de perigos e avaliação de riscos em produtos, máquinas e 
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equipamentos, listamos aqui as técnicas que mais se adequariam para 

avaliação de equipamentos utilizados nas cozinhas industriais, são elas: 

  

3.4.1.1 Análise de cenário 

 

Procura identificar modelos de comportamento e outras condições que 

precedam acidentes envolvendo um produto específico. 

 

3.4.1.2 Análise das falhas 

 

A análise das falhas trata-se de um método para estimar as falhas 

potenciais do produto, os materiais podem falhar de diversas maneiras, 

produzindo diferentes falhas em componentes do produto. Segundo Baxter 

(1998), os testes de análise de falhas foram desenvolvidos para identificar estas 

dificuldades e resolvê-las antes da entrada do produto no mercado. 

 

Estes testes começam identificando as funções valorizadas pelo 

consumidor, a seguir identificam-se as falhas potenciais dessas funções, 

estimam-se as ocorrências e a gravidade dessas falhas. Em seguida a 

informação coletada é transformada em um número indicador de risco, desta 

forma identificam-se as falhas esperadas para se descobrir um meio de evitá-

las. 

O objetivo da análise das falhas é a identificação da falha em potencial 

do produto, para isso são considerados os seguintes elementos: análise das 

funções do produto, tipo de falha em potencial, causa da falha, ocorrência da 

falha, efeito da falha, gravidade da falha, detecção da falha e indicador de 

risco. 

De acordo com Baxter (1998) em casos de produtos mais complexos 

como móveis, eletrodomésticos e automóveis, existem laboratórios 

especializados que realizam testes, seguindo procedimentos normatizados. Em 

muitos países estes testes são realizados por órgãos de defesa do consumidor. 

 

Os custos destes testes podem significar um bom retorno, considerando-

se que eles podem antecipar o aparecimento de determinadas falhas, antes 
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que o produto chegue ao mercado e assim evitar os gastos com recall e com as 

ações judiciais, promovidas pelos consumidores. 

 

Segundo Correia (2002) a maior parte dos problemas encontrados em um 

produto aparece realmente durante o seu uso. Em testes industriais, os 

produtos são verificados apenas durante um curto espaço de tempo, porém os 

problemas costumam aparecer durante o curso de vida do produto bem mais 

adiante. Ainda segundo o autor a falha ocorre devido a uma interação indevida 

entre o homem (usuário), a atividade e o ambiente no qual está inserido, 

juntamente com o produto em uso. 

 

3.4.1.3 Árvore de falhas 
 

Representa graficamente as diversas falhas que podem levar ao 

acidente. Tem como objetivo eliminar as falhas que causaram o mesmo. 

 

3.4.1.4 Avaliação do perigo 
 

A avaliação de perigo é uma outra técnica qualitativa estruturada para 

análise de produtos seguros. Semelhante a árvore de análise de falhas, esta 

técnica pode ser usada para determinar as prováveis causas de acidentes 

potenciais relacionados ao produto, máquina ou equipamento. No entanto esta 

técnica não fornece solução de design. 

 

Soares & Bucich (2000) também apresentam alguns técnicas utilizadas 

para a análise de acidentes e identificação de riscos em produtos: 

 

[I] Análise de desvio 

 

Observação de desvios ou variações em situações, procedimentos ou 

tarefas consideradas padrões, normais ou desejadas. 

 

[II] Análise da tarefa e do erro 
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Como modelo de comparação para ocorrências geradoras do acidente, 

considerando este como desvio de uma tarefa prescrita. 

 

[III] Revisão multidisciplinar 

 

Discussão dos dados do acidente de forma multi e interdisciplinar, com 

o intuito de obter conclusões sobre os fatores que possam ter contribuído para 

a ocorrência do acidente em questão. 

 

[IV] Modelos de acidentes 

 

O acidente é avaliado do ponto de vista de uma simulação, cada estágio 

da ocorrência é analisado, buscando identificar se os eventos, o ambiente, as 

condições e experiências do usuário influenciaram na percepção da situação e 

conseqüentemente na tomada de decisão. 

 

[V] Checklists 

 

Categorização por meio de checklist, classificação ou taxonomia 

baseada em conhecimentos existentes das causas do acidente ou erro humano. 

 

[VI] Análise da ambiência do acidente 

 

Investigação dos problemas encontrados a partir da descrição de 

cenários, possibilitando organização dos achados em subproblemas. 

 

[VII] Análise de medidas preventivas 

 

Investigação de medidas preventivas, com o intuito de verificar se estas 

são tomadas e qual a sua eficácia. 

 

[VIII] Análise antropométrica e biomecânica 
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Aferição das variáveis antropométricas e funcionais dos usuários com as 

variáveis dimensionais do produto com o objetivo de otimizar esta relação. 

 

[IX] Análise conceitual das mensagens de instruções e advertências 

 

Avaliação do entendimento do usuário em relação aos aspectos de 

segurança, dos valores associados ao perigo e do tempo de compreensão da 

advertência.  

 

3.4.1.5 Incidentes x Acidentes 

 

Os custos humanos no trabalho estão relacionados à carga de trabalho, 

quando se avalia as definições de acidente de trabalho, nota-se que elas são 

influenciadas pelos objetivos de quem as formula, que nem sempre estão 

atentos ao fenômeno acidente e suas implicações globais em termos sociais, 

econômicos, psicológico e de prevenção (CARMO ET AL, 1995, apud GUIMARÃES 

ET AL, 2006)  

A seguir listamos as definições de acidente, incidente e quase acidente 

com o objetivo de esclarecer cada tipo de ocorrência. 

Incidente: É todo evento não desejado que modifique ou põe fim ao 

andamento normal de qualquer tipo de atividade, é entendido como sinal 

eminente de um acidente, são situações de perigo, eventos ou atos inseguros, 

nas quais a seqüência dos fatos, caso não fosse interrompida, poderia provocar 

acidentes. E neste contexto é classificado em dois tipos, de acordo com o grau 

de interferência produzido em um dado sistema: (a) quase acidente e (b) 

acidentes (GUIMARAES ET AL, 2006). 

Quase-acidente: É a ocorrências que teve característica e potencial 

para causar algum dano à pessoa, mas que não chegou a causar, provocando 

perda de tempo ou material, mas sem provocar lesão corporal. 

Acidente: É o incidente que tem como conseqüência a ocorrência de 

lesão corporal, com perda ou redução da capacidade, permanente ou 

temporária, ou a morte. 
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Saurin (2002) define o acidente como uma ocorrência não planejada, 

instantânea ou não, decorrente da interação do ser humano e seu meio físico e 

social de trabalho e que provoca lesões e ou danos materiais.  

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) apresenta a seguinte 

definição para o acidente de trabalho: “é a ocorrência imprevista e 

indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de 

que resulte ou possa resultar lesão corporal” (NBR 14 280/01). 

 

3.5 Considerações sobre antropometria 

A Antropometria é uma disciplina baseada na antropologia física, que 

estuda as dimensões dos segmentos corporais do ser humano. O uso correto das 

dimensões antropométricas permite identificar o nível de adequação de 

produtos, instrumentos, equipamentos, máquinas e postos de trabalho. 

Segundo Guimarães (2004) a antropometria trata de medidas físicas corporais, 

em termos de tamanho e proporções, que são dados de base para a concepção 

ergonômica de produtos, segundo a autora a qualidade ergonômica de um 

produto passa, necessariamente, pela sua adequação ergonômica. 

 De acordo com Robinette & Hudson (2006), o emprego dos dados 

antropométricos na fase inicial do projeto pode minimizar o tamanho e a forma 

das mudanças necessárias posteriormente, quando as modificações podem ser 

dispendiosas. 

A cozinha como unidade de produção, exige um estudo detalhado das 

relações antropométricas / dimensionais dos seus equipamentos, para tornar-se 

produtiva. 

Grande parte das tabelas antropométricas disponíveis (INT, 1988; 

Panero & Zelnik, 1993; Tiller, 2005) tratam de dados antropométricos 

estáticos, ou seja, referem-se a medidas estruturais, porém poucos consideram 

as variáveis funcionais de envoltório acional, essenciais quando se necessita de 

dados para projetos onde é exigida movimentação do ser humano. Os dados 

obtidos através das tabelas antropométricas dinâmicas são aplicados tanto em 

algumas atividades que demandam grandes deslocamentos e movimentos do 
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corpo (andando, subindo escadas, etc.), quanto em outras tarefas executadas 

em espaços reduzidos. De uma forma geral, o tipo de atividade e a postura 

assumida durante a execução da tarefa determinam o dimensionamento do 

espaço de trabalho, sendo este espaço a área necessária para o usuário exercer 

sua tarefa. 

Do ponto de vista da indústria quanto mais padronizado forem os 

produtos, menor é o custo da sua produção, no entanto para o produto atender 

bem ao consumidor, essa realidade nem sempre proporciona conforto e 

segurança. Deste modo faz-se necessário a utilização de critérios para 

aplicação das medidas antropométricas, que de acordo com Iida (2005) são 

cinco: 

1º. Princípio – Os projetos são dimensionados para a média da 

população. Este princípio é usualmente utilizado para produtos de uso coletivo. 

2º. Princípio – Os projetos são dimensionados para um dos extremos da 

população. Este princípio é normalmente usado para determinadas 

circunstâncias onde a variável limitante define este critério. 

3º. Princípio – Os projetos são dimensionados para faixas da população. 

Especificados para atender tamanhos diferentes da população, exemplo: PP, P, 

M, G, GG. 

4º. Princípio – Os projetos apresentam dimensões reguláveis. Produtos 

que implicam em maior custo de fabricação, contudo agregam melhorias 

relativas a segurança, conforto e eficiência no seu uso. 

5º. Princípio – Os projetos são adaptados ao indivíduo. São produtos 

raros na indústria devido ao seu alto custo, mas que em algumas situações 

justificam o investimento, exemplo: aparelho para surdez. 

De acordo com Cushman & Rosenberg (1991) para se projetar a maioria 

dos produtos algum conhecimento das dimensões do corpo é exigido. Os dados 

antropométricos são utilizados para estabelecer as dimensões do produto. O 
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procedimento usual é projetar para acomodar 90% a 95% da população de 

prováveis usuários. 

Deve-se salientar que a utilização correta das tabelas antropométricas 

auxiliam o dimensionamento de produtos e postos de trabalho tornando-os 

adequados ao usuário de determinada população, no entanto isso não significa 

que estes produtos produzidos a partir desta premissa estarão sempre 

ergonomicamente adequados, visto que a ergonomia parte do pressuposto que 

o ser humano está em constante mutação.  

 

3.5.1 Aplicações à cozinha 

Panero & Zelnik (2002) sugerem medidas que dizem respeito às 

dimensões mínimas de conforto para o funcionamento adequado da cozinha, no 

tocante à realização da tarefa. As recomendações para o dimensionamento da 

área de trabalho estão dispostas nas figuras a seguir. 

Panero & Zelnik (op cit) apresentam diversas recomendações para o 

dimensionamento da área de cozinha, estas figuras estão apresentadas a seguir 

(Figura 22 a 25) com as seguintes descrições: Figura 22- largura mínima de 

circulação entre bancadas, Figura 23 – relações de alturas de bancadas e 

armários superiores, Figura 24 – Largura mínima para tarefas realizadas na 

cozinha, Figura 25 - Bases antropométricas para cozinhas. 

A tabela 4 em seguida apresenta as medidas em centímetros referentes 

a cada variável consideradas nas figuras.  
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Figura 22: Largura mínima de circulação entre bancadas – Fonte: Panero & Zelnik 

(2002) 
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Figura 23: Relações de alturas de bancada e armários superiores - Fonte: Panero & 

Zelnik (2002) 

 

Figura 24: Larguras mínimas para tarefas nas cozinhas - Fonte: Panero & Zelnik (2002) 
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Figura 25: Bases antropométricas para cozinhas - Fonte: Panero & Zelnik (2002) 

As medidas recomendadas pelos autores constam na tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4: Dados sugeridos por Panero & Zelnik (2002) 
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A importância da análise da interface do corpo humano com os 

componentes físicos também é destacada por Castelli (2001) ao afirmar que a 

falta de sensibilidade em relação às dimensões corporais nos projetos, sejam 

eles de espaços internos, de componentes ou de mobiliário, podem ocasionar 

não apenas desconforto aos usuários, como também em alguns casos, lesões 

corporais significativas, temporárias ou permanentes.  

A análise antropométrica, no tocante a interação humano-máquina, é 

de fundamental importância quando se trata de cozinhas industriais porque é 

necessário que se considere não apenas a diversidade das características 

humanas, como também a diversidade de postos de trabalho existentes. 
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CAPÍTULO 4 | Levantamento do estado da arte nas 

cozinhas industriais 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar o estado da arte dos 

equipamentos de cocção utilizados na cozinha industrial estudados nesta 

pesquisa, desta forma destaca-se o fogão industrial como principal 

equipamento da cocção em cozinhas industriais tradicionais e o forno 

combinado, principal equipamento da cocção em cozinhas inteligentes. 

 

4.1 Estado da arte do sistema de cocção tradicional: conceituação e 

funcionalidade 

 

      4.1.1 Justificativa para a escolha do produto 

 

Como já foi expresso nos capítulos anteriores, dentre os equipamentos 

utilizados na cocção tradicional de alimentos industriais, selecionamos o fogão 

industrial como objeto de estudo. Tal escolha deve-se ao fato que este 

equipamento é o responsável pela execução de grande parte da tarefa de 

cocção dos alimentos e também por ele ser alvo de inúmeras queixas da maior 

parte dos seus usuários, principalmente no que se refere aos itens segurança e 

conforto. 

 

Deste modo, faz parte dos objetivos deste trabalho, contribuir para a 

aplicação dos conhecimentos fornecidos pela Ergonomia e disciplinas afins, na 

condução de uma maior eficácia do sistema de cocção. 

 

 

      4.1.2 Conceituação e função do produto 

 

O produto fogão industrial foi entendido nesta pesquisa, a partir da 

definição de “sistema” proposta por Chapanis (1972), que define um sistema 
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 como um grupo de componentes, planejados para funcionarem juntos e 

com algum objetivo comum. 

 

O fogão industrial pode ser definido como um tipo de mobiliário, 

destinado ao uso dos chefes de cozinha, cozinheiros e auxiliares, cuja 

finalidade é a cocção de alimentos realizada com satisfação e produtividade.  

 O fogão industrial tem como característica principal a reunião, em uma 

única estrutura, dos seguintes subsistemas:  

(a) tampa do tubo de distribuição, (b) bico de entrada do gás, (c) 

suporte injetor, (d) espalhador, (e) registro, (f) botão de acionamento, (g) 

queimadores, (h) grelhas, (i) chapa para grelhados, (j) banho Maria e (l) porta 

panelas. 

 

A Figura 26 apresenta o fogão industrial com os seus principais 

componentes 

 

 
 
Figura 26: fogão com os seus principais componentes 

 

 

Lobach (2001), afirma que o produto industrial pode ser dividido em 

três categorias: função de uso, função estética e função simbólica. Segundo o 

autor a função de uso refere-se a relação entre o produto e seu usuário que se 
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situa no nível orgânico – corporal, ou seja, corresponde aos aspectos 

fisiológicos do uso do produto. 

 

Já a função estética refere-se a relação entre o produto e o usuário a 

nível dos processos sensoriais, isto é , está relacionado com os aspectos 

psicológicos.  

 

Para o autor um objeto tem função simbólica quando a espiritualidade 

do homem é estimulada pela percepção do objeto, esta função é determinada 

por todos os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso. 

 

Neste contexto, podemos identificar as seguintes funções em cada um 

dos subsistemas do sistema do fogão industrial: 

 

(a) Função de uso 

 

• Subsistema Tampa do tubo de distribuição 

 Bloquear a saída de gás no tubo de distribuição 

 

• Subsistema Bico de entrada do gás 

 Conecta a mangueira de distribuição de gás ao tubo de distribuição 

 

• Subsistema Suporte injetor 

 Fornecer apoio ao injetor e permitir conectá-lo ao tubo alimentador 

 

• Subsistema Espalhador 

 Permitir o espalhamento da chama e proteger a câmara de 

combustão de sujeira 

 

• Subsistema Registro 

 Permitir o controle do fluxo de gás 

 

• Subsistema botão de acionamento 
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Liberar e bloquear fornecimento de gás para o acendimento dos 

queimadores. 

 

• Subsistema queimadores 

 Permitir a queima do gás, fornecendo a chama para a cocção dos 

alimentos que serão preparados durante a realização da tarefa. 

 

• Subsistema grelha 

 Fornecer suporte para a colocação das panelas sobre os 

queimadores. 

 

•   Subsistema chapa para grelhados 

  Fornecer suporte para a ação de grelhar o alimento. 

 

•   Subsistema banho Maria 

   Fornecer suporte para a ação de cocção com a panela sobre água. 

 

•   Subsistema Porta panelas 

    Fornecer suporte para a guarda de panelas e frigideiras (soté). 

 

(b) Função Estética 

 

• Subsistemas: Fogão 

 

Fornecer uma relação de harmonia entre os diversos componentes 

configurais do sistema, tais como: forma, material, superfície, cor, textura e 

acabamento. Isto irá possibilitar uma sensação de compatibilidade entre as 

funções de uso e os requisitos do produto, devendo ser esteticamente simples e 

compatível com o ambiente físico de uma cozinha industrial. 

 

(c) Função simbólica 

 

Esta função não se adequa a este produto. 
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4.2 Verificação do estado da arte do fogão industrial 

 

A seguir serão listados alguns exemplos de fogões industriais disponíveis 

hoje no mercado, com o objetivo de informar o nível de especificação que cada 

fabricante oferece ao consumidor (Figuras 27 a 33) 

                                             

 









 
Figura 33: Fogão Croydon  www.croydon.com.br  

 

 

4.2.1 Caracterização do equipamento pesquisado: Fogão industrial 

 

O sistema de cocção tradicional, como já foi visto, (ver cap. 1) é 

composto pelo fogão industrial, operado pelo chefe de cozinha, o cozinheiro e 

o ajudante de cozinha. Durante a execução da tarefa de cocção, o usuário 

opera com vários modos de cozimento: Cozer, que é o ato de cozinhar com 

água; Frigir, que é o processo de cozinhar em gordura (superficial); Fritar, que 

é o cozimento em gordura por imersão; Grelhar, processo de cozimento a seco 

(em menor volume) e Assar, que é o ato de cozinhar a seco em maior volume. 

Todos esses processos são realizados no fogão industrial, objeto deste estudo.  
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As três cozinhas de restaurantes comerciais pesquisadas, localizadas na 

cidade do Recife, operam com o mesmo tipo de equipamento, variando apenas 

o número de queimadores (ver figura 26, pág. 93). O sistema de cocção 

tradicional modelo cozil semelhante ao utilizado nas três cozinhas, é composto 

dos seguintes itens: 

 

 Coifa 

 Módulo acoplado com seis ou oito queimadores (consumo médio de 

600 g/h de GLP) 

 

• Grelhas com dimensões de 0,40x0,40m (Controle de temperatura 

através do operador, fonte de aquecimento a gás) 

 

• Banho Maria (Controle de temperatura através do operador, Fonte 

de aquecimento a gás) 

 

• Chapa para grelhar (O alimento é grelhado pelo contato com a 

superfície aquecida da chapa lisa ou ranhurada e o controle da 

temperatura é feito por termostato) 

 

 Mesa inox 

 

A tabela 5 apresenta o número de queimadores, as dimensões dos 

fogões e o consumo por kilograma/hora de GLP. 

 

Quantidade de 

queimadores 

  Dimensões       Consumo kg/h 

             

06 

    

1600x1100x850 

             

5,4 

             

08 

    

2100x1100x850 

             

7,2 

Tabela 5: Especificação fogão industrial 
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4.3 Estado da arte do sistema de cocção inteligente (Self cooking 

center): conceituação e funcionalidade 

 

4.3.1 Justificativa para a escolha do produto 

 

Dentre os equipamentos utilizados na cocção inteligente, escolhemos 

como objeto de estudo o forno combinado, por ser este o sucessor do fogão 

industrial, dentro do processo de cocção industrial. Há cerca de 12 anos atrás 

este equipamento foi introduzido no mercado brasileiro. Desenvolvido com o 

objetivo de acelerar e otimizar o processo de cocção em cozinhas de grande 

porte, este equipamento está presente hoje em grande parte das cozinhas de 

médio e pequeno porte e vem substituindo gradativamente, nas cozinhas das 

regiões sul e sudeste, o fogão industrial, ficando seu uso restrito a execução de 

molhos e frituras de imersão. No nordeste seu uso ainda é bastante restrito, 

provavelmente devido ao seu custo inicial e a falta de estrutura para 

treinamento dos usuários.  

 

Semelhante ao fogão industrial também apresentaremos as funções de 

um produto baseado em Lobach (2001) 

         

 

4.3.2 Conceituação e função do produto 

 

O forno combinado pode ser definido como um tipo de mobiliário, 

destinado ao uso dos chefes de cozinha, cozinheiros e auxiliares, cujo objetivo 

é a cocção de alimentos realizada com rapidez, segurança, produtividade e 

tecnologia. O forno combinado tem como característica principal a reunião, em 

uma única estrutura, dos seguintes subsistemas:  

(a) painel de comando digital, (b) tubo alimentador a gás, (c) tubo de 

alimentação elétrica, (d) tubo alimentador de água, (e) tubo de escoamento de 

água, (f) ventilador, (g) separador de gordura, (h) sensor de temperatura do 

núcleo, (i) chuveiro de mão, (j) tabuleiro longitudinal, (l) armação móvel, (m) 

porta de vidro duplo e (n) memória e saída de dados com interface USB.  

 



A figura 34 e 35 apresenta o forno combinado e os seus componentes 
 
 

 
 

Figura 34: Forno combinado vertical 
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Figura 35: Forno combinado de bancada 

 

 

Neste sistema, podemos identificar as seguintes funções em cada um 

dos subsistemas do sistema do fogão industrial: 

 

 

(a) Função de uso 

 

• Subsistema Painel de comando digital 
 

Fornecer informações, acionar, bloquear e manipular o equipamento 
 
 
• Subsistema Tubo alimentador a gás 
         

Permitir a entrada de gás para o funcionamento do sistema 
 
 
• Subsistema Tubo alimentação elétrica 
         

Permitir a entrada de energia elétrica, viabilizando a operação do 
sistema 

 
 
• Subsistema Tubo alimentador de água 
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Permitir a alimentação de água para realização dos processos de cocção 
e limpeza do equipamento 
 
 
• Subsistema Tubo escoamento de água  

Permitir a saída da água utilizada no processo de limpeza 

 

• Subsistema Ventilador 

Permitir o arrefecimento rápido do forno 

 

• Subsistema separador de gordura  

  Permitir a separação automática da gordura dentro do forno 

 

• Subsistema Sensor de temperatura do núcleo 

  Permitir o controle da temperatura interna dos alimentos 

 

• Subsistema Chuveiro de mão 

  Permitir e facilitar a limpeza interna do equipamento 

 

• Subsistema Tabuleiro longitudinal 

  Fornecer suporte para as Gastronorms (GNs) 

 

• Subsistema Armação móvel  

  Fornecer suporte móvel para as GNs facilitando os deslocamentos 

 

• Subsistema Porta de vidro duplo  

 Fornecer segurança evitando trocas de temperatura 

 

• Subsistema memória e saída de dados com interface USB.  

  Permitir a interação com interface USB. 
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(b) Função estética 

 

Subsistemas Forno combinado 

 

Permitir que os componentes do sistema estejam integrados numa 

relação de harmonia e compatibilidade funcional e formal, no que se refere aos 

materiais de acabamento, textura, cor, devendo ser esteticamente adequados 

e compatíveis com o ambiente físico de uma cozinha industrial. 

 

 
(c) Função simbólica 
 
 
Este produto não contempla esta função.  

 
Da mesma forma que o sistema anterior, todos os subsistemas 

integrados devem fornecer ao usuário uma sensação de segurança, eficiência, 

conforto, resistência, modernidade tecnologia e durabilidade. 

 
 
 

4.4 Verificação do estado da arte do forno combinado 

 

A seguir serão listados alguns exemplos do que está sendo oferecido no 

mercado do setor, com o objetivo de informar o nível de especificação que 

cada fabricante oferece ao consumidor em relação ao forno combinado.                                    
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4.4.1 Caracterização do equipamento pesquisado: forno combinado 
 
        
Foram pesquisadas três cozinhas de restaurantes comerciais localizadas 

na cidade de São Paulo. Estas cozinhas que utilizavam como equipamento de 

cocção o forno combinado, também necessitavam da operação do chefe de 

cozinha, do cozinheiro e do ajudante de cozinha. Dentre as cozinhas, duas 

utilizavam o equipamento modelo 201 –RATIONAL (figura 34) e a terceira 

cozinha, utilizava o modelo 061 – RATIONAL (Figura 35). 

 
Estes equipamentos possuem a capacidade simultânea de cozer, assar, 

grelhar, estufar, guisar, escalpar, sem ocorrer transferência de sabores e sem 

alterar as substâncias nutricionais encontradas nos alimentos. Eles trabalham 

com o sistema de arrefecimento dos alimentos, evitando o processo de 

continuação da cozedura, mantendo a qualidade nutricional dos alimentos 

(OLIVEIRA, 2006). 

 

De acordo com Catálogo do fabricante Rational (2007), o modelo em 

questão (ver figura 34, pág.103) tem como função substituir a utilização em 

40% a 80% dos aparelhos da cozinha tradicional, tais como: fornos de ar 

quente, fogões industriais, basculantes, caldeiras, vaporizadores e fritadeiras, 

etc.  

Ainda de acordo com o fabricante, funcionam automatizados, com 

capacidade para atender as necessidades de manufatura de pratos diferentes, 

acionados a partir da opção desejada no sistema. O sistema é capaz de definir 

a cozedura adequada para cada opção selecionada e calcula automaticamente 

o processo de cozedura individual, através do controle de temperatura, 

umidade, vaporização e corrente de ar existente no programa.  

 

Segundo a RATIONAL o programa é capaz de reconhecer o tamanho dos 

produtos, as quantidades de carregamento, diferenciar os produtos congelados 

dos frescos e adaptar automaticamente o processo de cozedura as diferentes 

necessidades.  
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Ainda segundo o fabricante o equipamento possui um sistema de 

finalização de pratos acionado a partir de uma tecla, o que minimiza o quadro 

de funcionários com o pessoal auxiliar. Também possui um sistema 

autolimpante e funciona na versão a gás ou na versão elétrica.  

 

As tabelas 6 e 7 apresentam os modelos 201 e 061, que informam o 

número de refeições/dia elaboradas pelo equipamento, suas dimensões, tipo 

de alimentação (gás ou elétrica), pressão e escoamento da água. 

 

MODELO 201 – Eletricidade e gás 

Número de refeições ao dia 150 – 300 

Tabuleiro longitudinal 1/1, ½, 2/3, 1/3, 2/8 GN 

Largura 979 mm 

Profundidade 791 mm 

Altura 1782 mm 

Alimentação de gás R 3/4" 

Escoamento de água DN 50 

Pressão de água 150-600kpa ou 0,15-0,6Mpa 

Tabela 6: Forno combinado -Modelo 201 – Eletricidade e Gás 

CATÁLOGO DO FABRICANTE – RATIONAL, 2007 
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Número de refeições ao dia 60 – 160 

Tabuleiro longitudinal 1/1, ½, 2/3, 1/3, 2/8 GN 

Largura 1069 mm 

Profundidade 971 mm 

Altura 757 mm 

Alimentação de gás R 3/4" 

Escoamento de água DN 50 

Pressão de água 150-600kpa ou 0,15-0,6Mpa 

Tabela 7: Forno combinado –Modelo 061 – Eletricidade e Gás - CATÁLOGO DO 
FABRICANTE – RATIONAL, 2007 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 | ESTUDO DE CASO 
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Capítulo 5 | Estudo de caso: análise da usabilidade dos 

equipamentos de cocção industrial 

 

 

5.1 – Considerações gerais sobre a pesquisa 

O objetivo deste capítulo é apresentar e descrever os instrumentos e 

procedimentos utilizados para coleta e análise e aplicação dos dados do estudo 

de caso, justificando o uso destes a partir da fundamentação teórica 

apresentada nos capítulos 2 e 3 e nas questões de pesquisa que orientam este 

trabalho. Serão explicitados a composição e o armazenamento do corpus que 

compõe esta pesquisa, bem como os participantes, o contexto em que foi 

desenvolvida e os objetivos. 

Como foi apresentada anteriormente, esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar a usabilidade dos equipamentos que compõe a cozinha industrial, 

especificamente no setor de cocção, analisando comparativamente a cocção 

tradicional representada pelo fogão industrial e a cocção inteligente 

representada pelo forno combinado. Assim pretende-se ressaltar suas 

similaridades e diferenças, através de uma pesquisa qualitativa, fundamentada 

nos princípios da ergonomia.        

Com esta intenção, a metodologia empregada utiliza parte do método 

sistêmico proposto por Moraes e Mont’Alvão (2003), e caracteriza-se pela 

aplicação de uma série de técnicas com o intuito de investigar o grau de 

usabilidade de cada sistema: checklists, questionários, entrevistas, análise 

hierárquica da tarefa (HTA), análise do modo de falhas e efeito (STANTON e 

YOUNG ,1999; KIRWAN e AINSWORTH,1993; CUSHMAN e ROSENBERG,1991), 

além de observações in loco, registros fotográficos e filmagens. 

Neste capítulo serão apresentados os dados correspondentes as 

avaliações realizadas com os equipamentos que atuam em cozinhas que operam 

com o sistema de cocção tradicional (fogão industrial) e com os equipamentos 

de cozinhas que operam com o sistema de cocção inteligente (forno 
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combinado). Será dado enfoque nas questões de ergonomia e usabilidade, bem 

como serão apresentadas as etapas de apreciação e diagnose ergonômica, 

baseadas no método de sistematização SHTM de Moraes e Mont’Alvão (2003), 

com o objetivo de observar as demandas ergonômicas dos dois sistemas 

abordados. 

Ao avaliar ergonomicamente cozinhas de restaurantes comerciais na 

cidade de Recife, observou-se que os equipamentos utilizados para a realização 

das tarefas de cocção em tais ambientes, não atendiam a contento as 

necessidades ergonômicas da tarefa, sendo alvo de grande parte das 

reclamações registradas neste setor. Por este motivo esta pesquisa foi 

realizada com o objetivo de levantar e avaliar os aspectos positivos e negativos 

existentes nos equipamentos de cocção utilizados tanto nas cozinhas 

tradicionais quanto nas cozinhas inteligentes, comparando-os e determinando 

as suas similaridades e diferenças.       

 

 

5.2 Estratégia e design do estudo de campo 

 

O estudo de campo foi realizado em três cozinhas de restaurantes 

comerciais localizados na cidade de Recife, que atendem ao público A e B e em 

três cozinhas de restaurantes comerciais, que atendem ao mesmo nicho de 

clientes, localizados na cidade de São Paulo. 

 

Moraes & Soares (2003) afirmam que um estudo de campo objetiva 

organizar um conjunto de informações disponível – oral, escrita, filmada – que 

se presta a fundamentar a análise do conteúdo. 

  

Para atender a esta premissa, os restaurantes em questão foram 

contactados, com o objetivo de obter dos seus responsáveis permissão para que 

esta pesquisa fosse realizada dentro das suas instalações, envolvendo os seus 

funcionários. Este processo foi facilitado devido ao fato da pesquisadora ser 

arquiteta e atuar neste setor (projetos de restaurantes comerciais) 

profissionalmente. 
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Consideraram-se como objetivos específicos deste trabalho: 

 

• Avaliar a usabilidade dos equipamentos;  

 

• Ressaltar suas similaridades e diferenças;  

 

• Avaliar e levantar os aspectos positivos e negativos 

 

• Levantar o estado da arte dos produtos pesquisados, compondo um 

panorama do que é oferecido no mercado hoje. 

 

5.3 Apresentação dos centros de produção 

 

Apresentaremos a seguir os restaurantes A, B e C localizados na cidade 

de Recife/PE, que operam com sistema de cocção tradicional e os restaurantes 

D, E e F que atuam com sistema de cocção inteligente. 

 

 

5.3.1 - Restaurante A 

Este restaurante é localizado na região central da cidade do Recife, 

possuindo várias vias de acesso. Está alocado em uma edificação residencial 

datada dos anos 40, reformada com o objetivo de adaptá-la a sua nova 

utilização, constituindo uma área aproximada de 750,00 m². 

Chega a atender em média 700 pessoas em dias de maior fluxo de 

clientes, num público que varia entre as classes A e B. Funciona diariamente 

das 11h até a saída do último freguês. Oferece os seguintes serviços: à la carte, 

volante (o garçom passa com bandejas de alimentos em pequenas porções 

servindo os clientes diretamente nas mesas) e delivery (atendimento a 

domicílio). 
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O restaurante opera com um total de 80 funcionários, que trabalham em 

jornada de 8hs diárias, sob um regime de gerência operacional, sendo que as 

decisões finais são centralizadas na direção. 

Na cozinha deste restaurante, o posto de cocção, que opera no sistema 

tradicional constitui-se de: preparo de comidas (sistema alvo desta pesquisa) e 

churrascaria. Os alimentos de confeitaria e pastelaria são obtidos através de 

serviço terceirizado. 

O restaurante possui dois salões: um climatizado e outro não 

refrigerado, onde se localiza um atendimento mais informal designado de bar / 

cervejaria. Oferece ainda um serviço de manobristas, área para não fumantes e 

playground. 

 

5.3.2 - Restaurante B 

Este restaurante é localizado na zona sul da cidade do Recife, possuindo 

várias vias de fácil acesso. Constitui uma área aproximada de 350,00 m², está 

alocado em um hotel executivo e possui um amplo salão climatizado com vista 

para o mar. 

Chega a atender em média 300 pessoas em dias de maior fluxo de 

clientes, num público que varia entre as classes A e B. Abre diariamente para o 

café da manhã dos hóspedes das 7 às 10h, para almoço de 11 às 15h e para o 

jantar de 19h até o último cliente. 

Este restaurante opera com um total de 30 funcionários que trabalham 

em jornadas de 8 hs diárias, sob um regime de gerência operacional, sendo as 

decisões finais centralizadas na direção. 

Oferece os seguintes serviços: buffet para café da manhã e para 

eventos, à la carte e atendimentos nos apartamentos do hotel. Na cozinha 

deste restaurante, o posto de cocção, utiliza cocção tradicional e constitui-se 

de: preparo de comidas (sistema alvo desta pesquisa), pastelaria, confeitaria e 

preparo de massas.  

 98



 

5.3.3 - Restaurante C 

Este restaurante é localizado na zona sul do Recife, possuindo várias 

vias de acesso. Está alocado em uma edificação já projetada para tal 

utilização, constituindo uma área aproximada de 450,00 m². Localiza-se 

próximo ao principal shopping da cidade. 

Chega a atender em média 600 pessoas em dias de maior fluxo de 

clientes, num público que varia entre as classes A e B. Funciona diariamente 

das 11h até a saída do último freguês. Oferece os seguintes serviços: à la carte 

e delivery (atendimento a domicílio). 

Este restaurante emprega 72 funcionários, que trabalham em jornada de 

8hs diárias, sobre regime de gerência operacional, com decisões finais 

centralizadas na direção. 

Na cozinha deste restaurante, o posto de cocção, que opera com a 

cocção tradicional, constitui-se de: preparo de comidas (sistema alvo desta 

pesquisa), pizzaria / massaria, confeitaria e churrascaria. Os alimentos são 

obtidos através de serviço terceirizado. 

Possui um amplo salão climatizado dividido em: áreas de fumantes / não 

fumantes e ainda um pequeno bar, onde se localiza um atendimento mais 

informal, onde os clientes podem utilizar como um ambiente de espera de 

liberação de mesas no salão principal, aguardarem a chegada de outros clientes 

ou apenas para tomar um drink. Oferece serviço de manobristas com 

estacionamento próprio. 

 

5.3.4 - Restaurante D 

Este restaurante localiza-se na zona oeste da cidade de São Paulo, 

Integrado ao complexo de lazer, cultura e esporte de uma instituição de grande 

porte, atendendo aos funcionários, aos associados e ao público visitante. 
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Trata-se de um espaço arrojado, projetado em uma área de 

aproximadamente 800m², funcionando dentro do edifício da referida 

instituição. 

A cozinha atende em média em sistema self service a 1200 refeições 

diárias, em três espaços distintos: o salão do restaurante propriamente dito, 

que funciona de terça à domingo, das 11h30 às 15h; a cafeteria, que funciona 

de terça à sexta, das 10h às 22h, sábados de 10h às 21h e domingos e feriados, 

das 10h às 19h e a ilha dos bocados, espécie de lanchonete, que funciona de 

terça à sexta das 15 às 21h30, aos sábados das 13h às 21h e aos domingos e 

feriados das 13 às 18h30. 

O empreendimento emprega 50 funcionários, que trabalham em 

jornadas de 8h, sob o sistema de gerência estratégica com decisões 

descentralizadas. 

O posto de cocção, que se caracteriza pela utilização da cocção 

inteligente, é constituído de: preparo de comidas, preparo de massas, 

confeitaria e grelhados. 

O restaurante, a cafeteria e a ilha dos bocados são integrados e 

climatizados, possuindo uma área comum de espera para os usuários. 

 

5.3.5 - Restaurante E 

Este restaurante localiza-se na zona central da cidade de São Paulo e 

também faz parte do complexo de esporte, cultura e lazer de uma instituição 

de grande porte. Além de atender aos associados e funcionários da instituição, 

também atende ao público visitante. 

Funciona em uma edificação importante em termos arquitetônicos, 

ocupando uma área de aproximadamente 800m². 

Atende em média a 1.500 refeições diárias, servidas em um único salão, 

em serviço self service, de terça à domingo e feriados das 11h30 ás 20h. 
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Este restaurante possui 52 funcionários, trabalhando em jornadas diárias 

de 8h, sob regime de gerência estratégica, com decisões finais descentralizada.   

A cozinha deste restaurante opera com o sistema inteligente de cocção, 

sendo o posto de cocção constituído de: preparo de comida, preparo de pães, 

preparo de massas, confeitaria e grelhados. 

 

5.3.6 – Restaurante F 

Este restaurante está localizado na zona central da cidade de São Paulo, 

funcionando em um casarão da década de 30, ocupando o térreo e mais dois 

pavimentos da edificação, perfazendo uma área de aproximadamente 600m², 

atendendo a um público que varia entre as classes A e B. 

Atende em média 300 refeições entre almoço e jantar, em serviço à la 

carte, oferecendo um cardápio sofisticado de comida franco-brasileira. Abre de 

terça à quinta das 11h às 22h e sexta, sábado e domingo das 11h até o último 

cliente. 

Mesmo trabalhando com uma comida mais artesanal, este restaurante, 

utiliza o sistema de cocção inteligente em sua operação, o posto de cocção 

desta cozinha é constituído de: preparo de comidas, pastelaria, confeitaria e 

preparo de massas. 

Emprega 30 funcionários, que trabalham com jornada de 8h diárias em 

regime de gerência estratégica, com decisão final centralizada no proprietário. 

Possui dois salões climatizados, sendo um localizado no pavimento 

térreo e o outro localizado no primeiro pavimento, oferece um serviço de 

vendas de pães e doces especiais localizado também no térreo e serviço de 

manobrista para os clientes. 
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5.4 Estudo de Caso / Aplicação 

 

 5.4.1. Sistematização do SHTM 

De acordo com Moraes & Frisoni (2001), os modelos de sistematização 

são uma importante ferramenta para compreensão do todo e de suas partes, 

auxiliando o reconhecimento dos problemas e suas conseqüências.  

Montmolin (1998) define modelo como um conjunto de elementos que 

se reproduzem parcialmente em outro conjunto de elementos, mais rico, 

considerando este último como a norma com que se compara o modelo. 

O objetivo deste estudo foi enfocar a usabilidade do sistema de cocção 

industrial tradicional e o sistema de cocção inteligente, comparando-os e 

considerando os aspectos ergonômicos desses dois sistemas. Para isso 

considerou-se como sistema alvo o fogão industrial, no caso da cocção 

tradicional e o forno combinado, no caso do sistema inteligente. 

 

5.4.2 Apreciação Ergonômica 

O objetivo da aplicação de parte do método sistêmico proposto por 

Moraes & Mont’alvão (2003) foi conhecer com profundidade os dois sistemas 

abordados, para tanto foram utilizadas técnicas de observação, tais como: 

observações sistemáticas e assistemáticas, registros de comportamento, e 

técnicas de inquirição, como: entrevistas, questionários, cheklists, além de 

registros fotográficos e em vídeo. 

As etapas e fases da intervenção ergonomizadora cumpridas neste 

trabalho foram: 

1. Apreciação ergonômica: é a primeira fase da intervenção 

ergonomizadora, sendo caracteristicamente exploratória, inclui a 

sistematização e a problematização do sistema humano-tarefa-máquina e 

termina com o parecer ergonômico, sendo, portanto, concluída com a 
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hierarquização e priorização dos problemas, e posterior sugestões preliminares 

de melhoria e predições das prováveis causas destes problemas. 

2. Diagnose ergonômica: permite aprofundar os problemas priorizados e 

testar as predições, através da análise da tarefa do sistema humano-tarefa-

máquina. Esta etapa é encerrada com o diagnóstico ergonômico. 

Os resultados obtidos referem-se apenas as análises realizadas nos 

restaurantes investigados. Cumpre chamar a atenção para o fato de que a 

generalização das recomendações propostas para outros restaurantes que não 

os objetos desta pesquisa pode se encontrar equivocada. Uma vez que estes 

podem apresentar variáveis distintas das encontradas durante este estudo de 

campo. 

 

5.4.2.1. Caracterização e posição serial dos sistemas 

A meta destes sistemas, representando suas funções é a cocção de 

alimentos, realizada com produtividade e satisfatoriamente. Para se chegar a 

esta meta, vários requisitos deverão ser considerados, tais como: equipamento 

de cocção em perfeito funcionamento, pessoal com habilidade e capacidade 

exigidas para operação do equipamento e treinamento adequado. Todas as 

partes dos sistemas abordados devem estar dentro do envoltório acional do 

operador, além da incidência de uma boa iluminação.  

Considera-se o sistema alvo inserido em um sistema maior denominado 

ambiente do sistema, que no caso da cocção de alimentos, são as cozinhas dos 

restaurantes avaliados. Os obstáculos e empecilhos apresentados são as 

restrições do sistema, que se refletem na ausência de equipamentos 

adequados, ausência de treinamento, falta de gás (GLP) e falta de energia 

elétrica.  

A chegada dos alimentos que serão preparados pelo funcionário no fogão 

industrial ou no forno combinado determina a entrada do sistema, que é 

precedido pelo sistema alimentador representados pela tubulação de gás 

(GLP), no caso do sistema tradicional e do fornecimento de energia elétrica ou 
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gás, no caso do sistema inteligente. Os resultados esperados geram as saídas do 

sistema, representados pela comida pronta e executada no tempo apropriado, 

só a partir deste momento dá-se a avaliação do sistema. 

Consideram-se os desvios e falhas ocorridas durante o processo como 

resultados despropositados do sistema, tais como: acidentes com funcionários, 

alimentos queimados, preparo inadequado dos alimentos (comida crua), calor 

intenso provocado pelo equipamento, fogo apagado, podendo haver 

escapamento de gás, etc. 

O sistema alvo recebe entradas do sistema que lhe é anterior que é o 

sistema alimentador, já referido, o qual após toda a sistematização descrita 

gerará um sistema que lhe é posterior, chamado ulterior. Este sistema ulterior 

é composto pela mesa de refeições nas mais variadas situações, ou seja: salão 

dos restaurantes, as residências dos clientes através do delivery, os quartos do 

hotel, salão de eventos, etc. 

A Figura 44, a seguir, apresenta a caracterização e posição serial dos 

sistemas. Observa-se que o modelo apresentado é o mesmo tanto para o fogão 

industrial como para o forno combinado. A única diferença reside no sistema 

alimentador, que no caso do forno combinado é realizado pela alimentação 

elétrica ou a gás.  
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Figura 44: Caracterização e posição serial dos sistemas 
       

5.4.2.2. Modelagem comunicacional dos sistemas 

 

Trata-se de um outro modelo de abordagem sistêmica de transmissão de 

informação. O ser humano recebe informações do ambiente através de vários 

estímulos como ruídos, temperatura, cor, luminosidade e textura.  

 

Estes estímulos são percebidos pelos órgãos receptores humanos que são 

os órgãos dos sentidos. Estes conjuntos de estímulos são processados pelo 

sistema nervoso central convertendo-se em padrões comportamentais nos 
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ambientes onde são realizadas as tarefas, que interferem em fatores como 

segurança, conforto, privacidade, posturas, movimentos e deslocamentos. 

 

 
Figura 45: Modelagem comunicacional do sistema 
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5.4.2.3 Problematização do SHTM 

  

Moraes & Mont’alvão (2003, pág. 75) afirmam que “a maneira pela qual 

se concebe o problema é que possibilita decidir o que se deve considerar ou 

desprezar, que elementos selecionar ou rejeitar, e qual critério para relevância 

ou não da hipótese e da estruturação dos conceitos”. Desta forma, esta etapa 

serve para definir e categorizar os problemas ergonômicos. 

De acordo com Bunge (1975) apud Moraes & Mont’alvão (2003, pág. 76, 

77), a problematização pode ser dividida em três subfases: 

• Reconhecimento do problema: identificação das situações mais 

graves, aquelas detectadas desde a primeira observação. 

• Delimitação do problema: parte de uma observação assistemática 

mais apurada e serve para selecionar e classificar as situações 

detectadas durante a sub-fase de reconhecimento. 

• Formulação do problema: trata de reduzir a situação problemática 

aos seus aspectos significativos e solucionáveis, considerando a 

competência do profissional envolvido, os conhecimentos disponíveis 

e a solicitação do decisor. Os problemas são então detalhados e 

ilustrados. 

Na abordagem ergonômica, todo problema é analisado considerando a 

sua possível causa em função da situação desempenhada. A primeira fase da 

abordagem ergonômica é a apreciação ergonômica que é composta da 

problematização e sistematização. Na etapa de problematização os problemas 

são categorizados e analisados. Na sistematização o sistema é analisado a partir 

de modelos ergonômicos. Esta etapa finda com o parecer ergonômico, no qual 

são levantadas hipóteses sobre as causas de tais problemas. Estas hipóteses 

serão posteriormente confirmadas ou refutadas na etapa seguinte: a diagnose 

ergonômica.  

Observou-se que o sistema de cocção inteligente, representado aqui 

pelo forno combinado, já apresenta algumas soluções de cunho ergonômico 
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para problemas observados no sistema tradicional de cocção, tais como: 

emissão de calor intenso provocado pelo equipamento (fogão industrial). No 

caso do forno combinado este aspecto foi resolvido, uma vez que, o forno 

combinado opera com uma câmara fechada, que não permite troca de 

temperatura com o ambiente. 

Um outro aspecto solucionado refere-se ao transporte de cargas 

(panelas pesadas manipuladas sobre o fogão industrial), que no caso do forno 

combinado é feito pela própria estrutura do equipamento, com o uso de 

rodízios que facilitam esta operação. 

A higienização no forno combinado é automática, minimizando 

desconfortos posturais ao operador ocorridos na higienização do fogão 

industrial. 

Um outro aspecto que deve ser assinalado é que, em decorrência do 

forno combinado ter grande parte de sua operação acontecendo 

automaticamente, ou seja, sem a necessidade de manipulação constante pelo 

usuário, como acontece com o fogão industrial, o usuário do sistema 

inteligente acaba usufruindo mais tempo livre para organizar a execução da 

tarefa. 

Estes constrangimentos são na maioria das vezes os grandes causadores 

dos problemas ergonômicos que acarretam custos humanos, como: fadiga física 

e mental, presença de quadros álgicos, surgimento de doenças ocupacionais e 

acidentes de trabalho, insatisfação e complicação na realização da tarefa. 

5.4.3 Problematização do sistema de cocção tradicional 

Cumpre chamar a atenção que a problematização apresentada a seguir, 

refere-se unicamente ao Fogão industrial, não sendo estendida aos demais 

equipamentos existentes na cozinha de cocção tradicional. 
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5.4.3.1 Problemas Interfaciais no sistema de cocção tradicional 

A disposição e dimensionamento do equipamento (fogão industrial) 

exigem dos funcionários a adoção de posturas e de movimentos inadequados de 

todo o corpo.  

Dentre os constrangimentos decorrentes deste dimensionamento, 

podemos observar: 

Equipamentos com utensílios localizados muito próximos ao chão. 

 

 Figura 46: localização da prateleira de apoio para panelas. 

                                

A postura adotada pelo funcionário gera sobrecarga biomecânica com 

flexão / rotação / inclinação acentuada da coluna vertebral.  
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Figura 47: postura adotada ao acessar as panelas 

 

A realização da tarefa não permite alternância de posição, exigindo que 

o trabalhador mantenha-se em pé por longo período. Funcionários trabalham 

em pé durante toda jornada de trabalho.  

Como mostra a figura 48, a funcionária reconhece a necessidade da 

utilização de botas, mas não as utiliza devido a existência de edema constante 

dos pés, decorrente da permanência da posição prolongada em pé. 
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Figura 48: presença de edema, durante toda a jornada de trabalho a tarefa é realizada 

de pé. 

 

O funcionário flexiona as regiões cervical e torácica superior e as 

pernas para não atingir a coifa, enquanto que a altura do fogão mostra-se 

inadequada, denunciando que o projeto do equipamento não atende às 

necessidades dos usuários potenciais (fig. 49). 
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Figura 49: Altura inadequada do equipamento. 

 

 Exigência de movimentos de grande amplitude dos membros superiores, 

ocasionando sobrecarga dos músculos e articulações envolvidos. Utilização de 

força excessiva da concha de cabo longo (fig. 50). 
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Figura 50: movimentos dos membros superiores. 

 

A proximidade dos queimadores impossibilita a utilização de panelas 

grandes, caso estejam sendo usadas todas as bocas, conseqüentemente a 

utilização de uma panela de grande porte ocupa mais de um queimador (fig. 

51). 
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Figura 51: Panelas de grande porte ocupando mais de um queimador 

 

5.4.3.2 Problemas Movimentacionais 

Movimentação manual de carga: 

Durante a jornada de trabalho, em alguns momentos os funcionários 

transportam panelas com grandes volumes para o fogão, não existe nenhum 

tipo de auxílio para esta função, ao realizar este tipo de esforço físico agravam 

as probabilidades de lesões. 
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Os funcionários suspendem a carga e a transporta manualmente, 

evidenciando quadro de risco ocupacional de lesões do sistema músculo-

esquelético (fig.52).  

 

Figura 52: transporte manual de carga. 
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5.4.3.3 Problemas Físico-ambientais 

 

Calor: 

O calor provocado pela troca térmica ocasionada pelos queimadores do 

fogão provoca um desconforto que se reflete no constante quadro de sudorese 

apresentado pelos funcionários de cocção. 

5.4.3.4 Problemas Acidentários 

 

Cabe salientar que a realização da tarefa de cocção está sujeita a 

ocorrência constante acidentes de trabalho, embora os pequenos incidentes 

sejam observados com maior freqüência, citamos como exemplo a queda de 

uma panela, a comida queimada ou a quebra de algum utensílio. 

Nas cozinhas avaliadas constatamos os seguintes problemas: 

Risco de queimaduras: 

No decorrer da realização da tarefa os funcionários do setor 

transportam panelas quentes, podendo ocasionar acidentes, como também a 

proximidade dos queimadores do fogão obrigam os usuários a executarem suas 

tarefas muito próximo um ao outro, causando riscos de queimaduras. 

Proximidade das chamas dos queimadores podendo ocasionar queimaduras 

tanto para o usuário, quanto para quem estiver próximo (fig. 53 e 54). 
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Figura 53: Riscos de queimaduras 
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Figura 54: Riscos de combustão 

 

A invisibilidade da chama do gás natural proveniente dos queimadores 

quando acesos, podem provocar um mau entendimento por parte do usuário, 

podendo vir a ocasionar uma combustão, o mesmo pode vir a ocorrer em 

relação ao uso do álcool gel, que é utilizado no acendimento dos queimadores. 

Uso do álcool gel para acendimento dos queimadores, também pode 

provocar combustão descontrolada, caso o operador não tenha a devida atenção 

(fig. 55).  
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Figura 55: Uso do álcool gel para acendimento dos queimadores 

 

Risco de colisão e queda: 

 

A tubulação de alimentação do gás natural nos fogões industriais são 

aparentes e localizadas em uma posição inapropriada para o fluxo da cozinha, 

este fato pode provocar quedas em decorrência de colisão do funcionário com a 

tubulação (fig. 56).  
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Figura 56: Risco de colisão e queda devido à posição inadequada                                                   
da tubulação de gás. 

 

 

5.4.4 Problematização do sistema de cocção inteligente 

 
 Alguns problemas de origem ergonômicas também foram observados no 

sistema de cocção inteligente, principalmente durante a colocação das GNs na 

estrutura de transporte que é inserida no equipamento para a cocção. Nesta 

ocasião o usuário tem que preencher todas as prateleiras da estrutura com as 

GNs cheias, o acesso das prateleiras mais baixas e das mais altas, obriga o 

usuário a adotar posturas inadequadas, esta situação também ocorre durante a 

montagem das GNs. 

Problemas de origem cognitiva também foram relatados durante a 

coleta dos dados: os usuários demonstraram certo receio no início da utilização 

deste equipamento. Observou-se que nas cozinhas de cocção tradicional, onde 

existia um forno combinado, este era subtilizado, devido a falta de domínio da 

sua operação, a falta de treinamento adequado inviabilizava o uso. 
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5.4.4.1 Problemas Interfaciais  

 

Movimentação inadequada, de flexão, rotação e inclinação da coluna 

vertebral na colocação da GNs na estrutura que vai ao forno (fig. 57). 

 

      
Figura 57: Preenchimento da estrutura móvel do equipamento.  

Movimentação inadequada dos membros superiores acima da linha de 

conforto na colocação da GNs no preenchimento da estrutura que vai ao forno 

(fig. 58). 
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Figura 58: Preenchimento da estrutura móvel do equipamento 

 

O funcionário flexiona as regiões cervical e torácica superior durante a 

execução da tarefa de montagem das GNs para levá-las ao forno. Aplicação 

de força excessiva no manuseio da concha de cabo longo (fig. 59). 
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Figura 59: Montagem das GNs para colocá-las na estrutura móvel 

 

5.4.4.2 Problemas Cognitivos 

Diferentemente do sistema de cocção tradicional, cujo fogão 

industrial é amplamente conhecido por todos que trabalham nesta área, os 

problemas interfaciais observados no sistema de cocção inteligente estão 

relacionados com as questões de ordem cognitivas e de ordem operacional. 

Dentre os constrangimentos da tarefa observa-se que os funcionários 

sentem dificuldades quando utilizam o produto pela primeira vez, visto que, 

necessitam realizar uma série de procedimentos, que não estão no seu 

repertório. Tais repertórios são necessários para o funcionamento do sistema, 

uma vez que o processo de acionamento é definido a partir de um comando 

digital de acionamento do forno (Fig.60). Neste comando estão concentradas 

todas as funções de uso do produto que serão usadas combinadamente entre 

si. Eventualmente isto pode gerar uma certa confusão para os usuários que 

estão utilizando o sistema inicialmente. 
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 Figura 60: Acionamento do forno através do painel de comando digital 

 

5.4.4.3 Problemas Operacionais 

 

Por se tratar de um sistema altamente complexo, em caso de ocorrer 

alguma pane, só é possível operá-lo novamente após a consulta de um técnico 

especializado, o que pode não ocorrer no prazo condizente com o 

funcionamento da cozinha. 
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Figura 61: Necessidade da presença de um técnico especializado, caso ocorra alguma 

pane no sistema.  

 

Nos fornos que funcionam com alimentação elétrica, as quedas de 

abastecimento de energia, acarretam paradas drásticas no processo de 

montagem das refeições, o que pode ocasionar atrasos na prestação do 

serviço. 

 

 5.4.4.4 Problemas Acidentários 

 

A abertura do forno combinado após o processo de cocção escolhido 

ocasiona a saída de uma grande quantidade de vapor o que pode provocar 

queimaduras em caso de desatenção. 
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Figura 62: Atenção para abertura do forno após sua utilização 

 

5.5 Quadro de parecer ergonômico 

 

Segundo Moraes & Mont’Alvão (2003), com o quadro de parecer 

ergonômico conclui-se a fase exploratória, e sua elaboração é considerada 

como etapa imprescindível para a diagnose ergonômica. 

 

De acordo com as autoras, neste quadro são apresentados: 

 

• Os problemas formulados. 

• Os requisitos do sistema. 

• Os constrangimentos que o usuário sofre durante a realização da 

tarefa. 

• Os custos humanos do trabalho - que são as conseqüências físicas 

e/ou psíquicas que o usuário pode sofrer. 
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• As disfunções do sistema - que são as conseqüências que o sistema 

pode sofrer. 

• As sugestões preliminares de melhoria. 

• As restrições - que são os elementos presentes no ambiente do 

sistema que impedem a solução dos problemas.  

 

As tabelas 8 e 9, a seguir, apresentam os quadros de parecer 

ergonômico dos dois sistemas pesquisados, sendo compostas de: problemas 

formulados, dos requisitos que o sistema necessita para funcionar 

adequadamente, dos constrangimentos ocorridos na execução da tarefa, dos 

custos humanos relacionados à atividade em questão, das disfunções do 

sistema, das restrições dos sistemas e das sugestões preliminares de 

melhoria.  

 







5.6. Análise Hierárquica da Tarefa (HTA - Hierarquical Task 

Analysis) 

 

Inicia-se pela caracterização da tarefa relacionando-se com as 

atividades do operador. Neste caso, os sistemas são o fogão industrial e o 

forno combinado, cuja meta pretendida é a cocção de alimentos com 

qualidade, segurança e no menor espaço de tempo possível. Para que isto 

ocorra são necessários alguns requisitos indispensáveis, tais como: 

treinamento adequado para os funcionários, boa iluminação e que todas as 

partes componentes destes sistemas estejam dentro do envoltório acional e 

visual de alcance do usuário. 

 

 

5.6.1 Caracterização da tarefa 

Definir o objetivo e atingir a realização do mesmo considerando os 

requisitos necessários para realizar a tarefa, tanto por parte do homem 

quanto por parte do sistema, incluindo as normas da tarefa e os regulamentos 

a serem respeitados, é o que se define como caracterização da tarefa, 

segundo Moraes & Mont’Alvão (2003). 

Nos casos estudados, o sistema de cocção de cozinha industrial 

tradicional e o sistema de cocção de cozinha industrial que opera com o 

sistema inteligente, são executados por um conjunto de funcionários, sendo 

eles: chefe de cozinha, cozinheiro e auxiliar de cozinha. 

O chefe de cozinha tem como objetivo orientar e montar os pratos, 

bem como criar novas receitas e preparar o cardápio. Sua meta é coordenar a 

cozinha. Para que isto aconteça, alguns requisitos tornam-se necessários tais 

como: domínio dos processos de cocção, capacidade de liderança e 

criatividade na manufatura das receitas.  

O cozinheiro, por sua vez, tem como meta preparar alimentos de 

acordo com a orientação do chefe de cozinha. Seu objetivo é preparar os 
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alimentos de acordo com o pedido do cliente, tendo como requisito o 

domínio dos processos de cocção. 

O auxiliar de cozinha tem como objetivo cortar e lavar os alimentos 

oferecendo suporte para o cozinheiro. Sua meta é pré-preparar alimentos de 

acordo coma orientação do mesmo. Para que isso aconteça, alguns requisitos 

são necessários, tais como: conhecimento de noções de esterilização e 

domínio dos processos de corte e lavagem de alimentos. A concretização da 

sua tarefa se dá quando o alimento encontra-se pré-preparado de acordo com 

a necessidade do cozinheiro. 

O fogão industrial e o forno combinado têm como objetivo a cocção 

de alimentos, realizada com produtividade e satisfatoriamente. Os requisitos 

para atingir esta meta recaem sobre: (I) o funcionamento adequado dos 

equipamentos em questão; (II) o trabalho da equipe acima citada, treinada, 

com habilidades e capacidade exigida para a operação dos equipamentos; (III) 

a existência de uma boa iluminação e (IV) um espaço físico condizente com 

esta operação. 

 

5.6.1.1 Discriminação da tarefa nos dois sistemas abordados 

 

A discriminação da tarefa serve para descrever todas as atividades 

desenvolvidas na execução da mesma. Descreve também os meios utilizados 

para a realização destas atividades. Tanto o sistema inteligente quanto o 

sistema tradicional de cocção são descritos no fluxograma a seguir (fig. 63). 
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4.7.2. Perfil e voz dos operadores 

4.7.2.1. Entrevistas e questionários com trabalhadores 

 

 

4.8. Recomendações ergonômicas 

 

 

5. CONCLUSÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2. Fluxograma das atividades da tarefa 

 

Descrição das Atividades Meios Utilizados 
  
  
Tomada de informações Comandos manuais e digitalizados 
  
  
Manipulações Empunhaduras: panela e 

instrumentos de cocção em geral.  
 Comandos manuais: botões de 

fogão e  teclas  do forno 
combinado. 

 
 
  
  
Acionamentos Com as mãos e os dedos 
  
  
Comunicações Verbais sem utilização de 

equipamentos  
  
  
Deslocamentos espaciais Circulação entre os equipamentos 
  
  
Movimentação de 
materiais 

Manual 

Figura 63: Discriminação da tarefa 
 
 

5.6.1.2 Fluxograma das atividades da tarefa 

O fluxograma das atividades da tarefa trata da apresentação 

seqüenciada das funções, operações, atividades e decisões envolvidas na 

realização das atividades da tarefa. 

  Nos fluxogramas apresentados a seguir estão descritos as etapas 

necessárias para a operação nos dois sistemas. 

As figuras 64 e 65 apresentam um fluxograma com as etapas 

necessárias para cocção em cada um dos sistemas: (I) sistema de cocção 

tradicional – fogão industrial (fig. 64) e (II) sistema de cocção inteligente – 

forno combinado (fig.65). 
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(I) Sistema de cocção tradicional: Fogão industrial 

 
Figura 64: Fluxograma das atividades da tarefa do Fogão industrial 

 
 

(II) Sistema de cocção inteligente: forno combinado 

 

 
Figura 65: Fluxograma das atividades da tarefa do forno combinado 
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5.7 Análise de modos de falha e efeitos nos componentes dos 

sistemas 

O objetivo da análise das falhas é a identificação da falha em 

potencial do produto. Para isto são considerados os seguintes 

elementos: análise das funções do produto, tipo de falha em 

potencial, causa da falha, ocorrência da falha, efeito da falha, 

gravidade da falha, detecção da falha e indicador de risco. 

A análise do modo de falha e efeito aplicado nesta pesquisa dividiu o 

fogão industrial e o forno combinado nos seus principais componentes, 

verificando seu modo de falha, seus efeitos no componente e no sistema, 

classificando-os dentro das categorias de I a IV, (ver tabela 10) e indicando 

modos de inspeção e ações para compensação e reparo. 

DE Cicco & Fantazini (1994) apresentam quatro categorias para o 

risco: I- desprezível; 2- limítrofe; 3 crítica e catastrófica, em cada categoria 

os autores identificam os danos causados ao sistema (tabela 10). 

 

CATEGORIAS DE  

RISCO 

 

DANO 

I- Desprezível A falha não irá resultar em uma degradação do sistema, nem 

irá produzir danos funcionais ou lesões, ou contribuir com 

risco ao sistema 

II- Limítrofe A falha irá degradar o sistema em uma extensão, porém sem 

envolver danos maiores ou lesões, podendo ser compensada 

adequadamente 

III- Crítica A falha irá degradar o sistema causando lesões, danos 

substanciais, ou irá resultar em um risco inaceitável, 

necessitando ações corretivas imediatas 

IV- Catastrófica A falha irá produzir severa degradação do sistema, resultando 

em sua perda total, lesões ou morte 

Tabela 10: Categoria de risco, DE Cicco e Fantazini (1994). 
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A partir da observação do funcionamento das partes do sistema 

aplicamos às categorias de risco apresentadas, elaboramos as tabelas abaixo 

categorizando a partir dos riscos indicados pelos autores. A tabela 11 

apresenta a análise do modo de falhas e efeito do fogão industrial e a tabela 

12 apresenta a análise do modo de falhas e efeito do forno combinado. 

 







5.8 Análise Antropométrica dos equipamentos de cocção: fogão 

industrial e forno combinado 

 

Nesta pesquisa, foi observado que as questões relativas ao 

dimensionamento dos equipamentos estudados constituíam um ponto 

importante a ser considerado, uma vez que a variação antropométrica 

existente entre os funcionários que atuavam nas cozinhas pesquisadas, 

constituía um dos principais fatores de desconforto inerentes aos 

equipamentos pesquisados, principalmente no que se refere ao fogão 

industrial. Por esta razão é apresentado, a seguir, um estudo das relações 

antropométricas do fogão industrial e do forno combinado. 

 

5.8.1 Procedimentos 

 

O objetivo desta avaliação antropométrica foi registrar graficamente e 

analisar incompatibilidades existentes entre os equipamentos de cocção 

industrial e os usuários de dimensões extremas (percentil 2,5% e 97,5%). A 

partir desta análise foi possível propor recomendações dimensionais 

obedecendo às exigências das atividades da tarefa e as restrições fisiológicas. 

Nesta avaliação foi utilizada a técnica de aplicação dos manequins 

antropométricos bidimensionais. Estes manequins, que representam o homem 

e a mulher dos percentis extremos – máximo e mínimo – são ferramentas de 

projeto que funcionam como se fossem gabaritos utilizados para definir a 

relação dimensional homem x máquina, analisando situações existentes, 

definindo propostas, avaliando soluções de compromisso ou procedendo às 

revisões necessárias. 

Os manequins antropométricos são ferramentas importantes para a 

definição dos requisitos de visibilidade e dos ângulos biomecânicos de 

conforto, além disso propicia a compatibilização destes parâmetros com a 

posição no espaço dos olhos, braços e pernas dos usuários extremos. 
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A definição do campo de visão do menor e do maior usuário, 

estabelecido em função da atividade da tarefa, é realizada a partir do 

posicionamento dos manequins antropométricos. O campo de visão é definido 

como uma seção de um cone, com base elíptica, cujo ângulo se determina 

pelo ângulo de visão e a altura do raio de localização. 

Após o delineamento do campo de visão, são estabelecidos os ângulos 

de visão, tendo como referência as características da visão central 

(responsáveis pela percepção dos detalhes) e a visão periférica (na qual se 

perde a nitidez dos contornos). O ângulo de visão de até 30 graus baseia-se 

nas recomendações de Grandjean (1998) que define a linha normal de visão 

situada em 5 graus acima e 30 graus abaixo de uma linha imaginária 

horizontal. 

A movimentação dos segmentos corporais em torno dos centros de 

articulação – ombro, cotovelo, pulso, quadril, joelho e tornozelo, definem os 

limites de conforto em torno dos centros de articulação nos planos 

lateral/sagital, superior/cranial e frontal/coronal. Os valores situados 

próximos ao ponto médio dos limites de movimentação, são considerados 

recomendáveis, enquanto que os mais distantes podem vir a ocasionar custos 

humanos. 

 Grandjean (op cit) recomenda para o dimensionamento de bancadas 

para trabalho visando um melhor desempenho da produção, adaptar o 

movimento de abdução do braço para ângulos de 8 a 23 graus. O autor 

também sugere área de alcance ótima para as superfícies horizontais para o 

antebraço em torno dos cotovelos com braços caídos entre 35 e 45 graus. 

Área de alcance máxima do braço em torno de ombros descrevendo um arco 

de 55 a 65 cm. Para o dimensionamento da altura de bancadas para tarefas 

realizadas de pé, a superfície da bancada deve ser definida entre 5 a 10cm 

abaixo da altura dos cotovelos. Desta forma as tarefas de maior freqüência 

serão realizadas dentro de uma área ótima de alcance. 

Adotou-se neste trabalho o giro de 20 graus da cabeça, em torno do 

seu eixo (ângulo considerado dentro dos limites do conforto). Os ângulos 
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adotados neste estudo foram baseados em Diffrient et al.(1983) e estão 

apresentados na tabela a seguir.  

 

                               

                                      Planos 

 

Centro de 

articulação  

Lateral/Sagital

 

Superior/ 

Cranial 

 

Frontal/Coronal 

 

Cabeça 

 

    30/ + 30 

 

     45/ + 45 

 

     20/ + 20 

 

Ombro 

 

    15/ +25 

 

      0/25 

   

     0/20 

 

Cotovelo 

 

      80/160 

 

      60/ + 40 

 

      20/98 

 

Tronco 

 

      0/30 

 

           - 

       

         - 

 

Quadril 

 

      95/120 

 

       5/ + 20 

 

         - 

 

Joelho 

 

      95/135 

 

           - 

 

Tabela13: Ângulos de conforto para manequins antropométricos. 

 

5.8.2. Seleção de variáveis antropométricas 

 

De acordo com Panero & Zelnik (2002), os dados antropométricos de 

maior importância para o dimensionamento dos espaços e equipamentos 

destinados à cozinha são: 

1. Estatura 

2. Altura dos olhos 

3. Altura dos cotovelos 

4. Altura sentado ereto 

5. Altura dos olhos sentado 

6. Espaço livre para as Coxas 
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7. Comprimento nádega-joelho 

8. Alcance vertical de apreensão 

9. Alcance frontal de apreensão 

10. Profundidade corporal máxima 

11. Largura corporal máxima 

 

Foi observado que pelo próprio posicionamento adotado para a 

realização da tarefa (de pé) estas variáveis não se enquadram aos postos de 

trabalho analisados, pois as medidas selecionadas por Panero & Zelnik (op cit) 

contemplam, em sua maioria, a posição sentada (Calado, Barros e Almeida 

2005). 

Mediante esta observação, as autoras chegaram a seguinte adaptação 

da tabela original para cozinhas industriais, durante a realização da tarefa de 

cocção: 

1. Estatura – AP 04 

2. Altura dos olhos em pé – AP 05 

3. Altura dos ombros em pé – AP 11 

4. Altura do cotovelo – AP 16 

5. Comprimento do membro superior – C 11 (englobando os alcances 

frontal e vertical) 

6. Largura máxima do tórax – LP 09 

7. Largura máxima da pelve – LP 18 

8. Profundidade da máxima protusão do abdome – PP 15 

9. Profundidade da máxima protusão pélvica – PP16 

10. Profundidade da nádega ao joelho (na patela) sentado – PS 10 

 

Obs: a variável 10 seria analisada como parâmetro da profundidade 

necessária para permitir o agachamento do funcionário em espaço seguro. 
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Isto se justifica, devido ao dimensionamento dos equipamentos industriais, e 

ao fato dos funcionários realizarem constantemente o movimento de 

agachamento. 

 As ilustrações das variáveis citadas encontram-se no anexo I. 

 

5.8.3 Dimensões extremas dos equipamentos de cocção pesquisados 

 

Considerando o fogão industrial e os fornos combinados nas versões 

bancada e vertical encontrados nas cozinhas pesquisadas, seguem-se as 

pranchas contendo as vistas superior, frontal e lateral dos equipamentos com 

as medidas em centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









5.8.4 Crítica e recomendações á zona interfacial 

 Consideram-se os usuários extremos (mulher do menor percentil, 2,5% 

e homem do maior percentil, 97,5%) em função dos equipamentos analisados. 

Seguem-se a descrição e crítica das pranchas com as vistas dorsal, a 

sagital e a cranial dos bonecos antropométricos com os equipamentos já 

descritos a partir de MORAES,(1988, 1989b) e SOARES, (1990). 

 

Fogão industrial 

 

Figuras 75, 76 e 77 - Vistas da mulher percentil 2,5% em pé com o 

fogão industrial. 

 

A. A superfície de trabalho encontra-se fora do ângulo de visão.  

B. A altura do fogão exige elevação do cotovelo acima da posição de 

conforto. 

      

Figuras 78, 79 e 80 - Vistas do homem percentil 97,5% em pé com o 

fogão industrial. 

 

A. A superfície de trabalho encontra-se fora do ângulo de visão 

exigindo uma postura cifótica para a atividade de cocção. 

C. A altura da coifa dificulta a manutenção da postura correta, 

exigindo do usuário extremo uma postura cifótica, além de forçá-

lo a trabalhar com os membros inferiores flexionados, durante a 

atividade de cocção. 

D. Superfície de trabalho está no nível inferior a altura do cotovelo. 

 

Figuras 81, 82 e 83 - Vistas da interseção da mulher 2,5% e do homem 

97,5%. 

 

A. Campo de visão fora da área de alcance para a menor e o maior 

usuário. 
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B. A altura do fogão exige elevação do cotovelo acima da posição de 

conforto para a menor usuária. 

C. Altura da coifa dificulta a manutenção da postura correta, 

exigindo do maior usuário uma postura cifótica, além de forçá-lo a 

trabalhar com os membros inferiores flexionados, durante a 

atividade de cocção. 

D. Superfície de trabalho no nível inferior a altura do cotovelo para o 

maior usuário. 

 

Área acional dos dois usuários fora da área de conforto 

 

Forno combinado vertical 

 

Figuras 84, 85 e 86 - Vistas da mulher percentil 2,5% 

 

A. Campo de visão fora da área de alcance para o menor usuário. 

B. Área acional fora da área de conforto. 

C. A altura das prateleiras internas (estrutura Móvel) do forno exige a 

elevação dos ombros e membros superiores, bem como a flexão da 

coluna vertebral, fora da área de conforto para a menor usuária. 

 

Figuras 87, 88 e 89 - Vistas do homem percentil 97,5% 

 

A. A altura das prateleiras internas do forno exige a flexão da coluna 

vertebral fora da posição de conforto para o maior usuário. 

 

Figuras 90, 91 e 92 - Vistas da interseção da mulher 2,5% e do homem 

97,5%. 

 

A.Campo de visão fora da área de alcance para o menor usuário. 

B. Área acional fora da área de conforto. 

C. A altura das prateleiras internas (estrutura Móvel) do forno exige a 

elevação dos ombros e membros superiores, bem como a flexão da 

coluna vertebral, fora da área de conforto para a menor usuária. 
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D. A altura das prateleiras internas do forno exige a flexão da coluna 

vertebral fora da posição de conforto para o maior usuário. 

 

Forno combinado de bancada 

 

Figuras 93, 94 e 95 - Vistas da mulher percentil 2,5% 

 

A. Campo de visão fora da área de alcance para o menor usuário. 

B. Área acional fora da área de conforto. 

C. A altura das prateleiras internas (estrutura Móvel) do forno exige a 

elevação dos ombros e membros superiores. 

 

 

Figuras 96, 97 e 98 - Vistas do homem percentil 97,5% 

 

A. Campo de visão fora da área de alcance. 

B. Altura da coifa dificulta a manutenção da postura correta, 

exigindo do maior usuário uma postura cifótica.  

 

Figuras 99, 100 e 101 - Vistas da interseção da mulher 2,5% e do 

homem 97,5%. 

 

A.  Campo de visão fora da área de alcance para a menor usuária. 

B.  Área acional fora da área de conforto para a menor usuária. 

C.  A altura das prateleiras internas do forno exige a elevação dos 

ombros e membros superiores fora da área de alcance para a 

menor usuária. 

D.  Campo de visão fora da área de alcance para o maior usuário. 

E. Altura da coifa dificulta a manutenção da postura correta, 

exigindo do maior usuário uma postura cifótica. 

 

 

 





















5.8.5 Conclusão 

A partir da utilização dos manequins antropométricos bidimensionais 

(menor mulher e maior homem) e da consideração dos ângulos biomecânicos 

de conforto, definiram-se parâmetros interfaciais para a compatibilização dos 

usuários extremos. 

Cumpre observar que as exigências visuais e os requisitos visibilidade, 

assim como as exigências acionais e os requisitos biomecânicos de 

movimentação dos braços e pernas, só puderam ser definidos a partir da 

análise da tarefa. 

Para se obter a situação ideal, sob o ponto de vista dimensional, 

recomenda-se o uso de ajustes para os seguintes elementos: 

 

Fogão industrial 

 

Dimensionamento da superfície de trabalho do fogão industrial 

 

• Ajuste na altura do fogão industrial 

Justificativa: permitir a utilização com conforto dos usuários 

maiores e menores. 

 

Dimensionamento da altura da prateleira de apoio de panelas 

 

• Re-locação do apoio de panelas 

 Justificativa: evitar a constante adoção de posturas inadequadas 

aos usuários. 

 

Dimensionamento da coifa 

 

• Ajuste na altura da coifa 
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 Justificativa: evitar que os maiores usuários tenham que realizar 

tarefa de cocção adotando postura cifótica e mantendo os joelhos 

flexionados. 

 

Forno combinado vertical 

 

Dimensionamento da estrutura móvel 

 

• Ajuste da altura máxima e mínima da estrutura móvel do forno 

combinado. 

 Justificativa: evitar que os maiores e menores usuários tenham que 

realizar a tarefa de preenchimento das prateleiras da estrutura 

móvel, adotando posturas inadequadas. 

 

Forno combinado de bancada 

 

• Neste caso o ajuste da altura pode ser efetuado na bancada que 

apóia o forno, Isto porque, sua utilização para a usuária 2,5% 

percentil, exige que a mesma tenha que elevar ombros e membros 

superiores além da área de conforto. 

 

A análise da interseção das zonas visuais e acionais, obtida com o 

auxílio dos manequins antropométricos bidimensionais, evidencia os custos 

decorrentes da utilização de um mobiliário ou equipamento mal regulado. 

A inadequação da altura da superfície, principalmente no que se 

refere ao fogão industrial, às exigências acionais dos usuários extremos, 

constatados a partir da verificação do ângulo de conforto para as costas, 

evidenciou a necessidade da adoção de uma postura inadequada com o tronco 

inclinado com prejuízos para a região lombar e a coluna. Atente-se que esta 

mesma postura já havia sido registrada neste capítulo, na problematização do 

sistema Humano-Tarefa-Máquina. 
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Na tabela a seguir, a partir das cotas fornecidas pela análise 

antropométrica, apresentaremos as principais variáveis dimensionais 

propostas para os equipamentos pesquisados. 

Dimensões  

Fogão industrial largura profundidade espessura Altura 

Área útil da superfície 

de trabalho 

 

mantida 

 

mantida 

 

mantida 

sistema de 

ajuste variando 

entre: 87 a 

95cm. 

Tabela 14: Recomendações dimensionais para o fogão industrial. 

 

Dimensões Forno combinado 

Vertical largura profundidade espessura Altura 

 

Área útil da superfície 

de trabalho 

 

mantida 

 

mantida 

 

mantida 

Limitar a altura 

de encaixe das 

GNs em .70cm 

para a 

prateleira 

inferior e 

1.50cm para a 

prateira 

superior 

                Tabela 15: Recomendações dimensionais para o forno combinado vertical.  

 

Dimensões Forno combinado de 

bancada largura profundidade espessura Altura 

 

Área útil da superfície 

de trabalho 

 

mantida 

 

mantida 

 

mantida 

Ajuste na 

altura da 

bancada de 

apoio do forno.

                 Tabela 16: Recomendações dimensionais para o forno combinado de bancada. 
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5.9 Análises, comentários e lições aprendidas das técnicas 

utilizadas 

De acordo com as observações assistemáticas ocorridas no estudo de 

caso dos equipamentos pesquisados, foi possível constatar que a realização da 

tarefa de cocção com o fogão industrial é desenvolvida de forma mecânica 

em todas as suas etapas, demandando esforços físicos superiores aos 

ocorridos com a tarefa de quem opera com o forno combinado, onde parte de 

sua execução é manual e parte da tarefa é realizada pelo próprio 

equipamento sem a interferência do operador. 

Conforme foi observado na problematização, foi detectado uma série 

de problemas de usabilidade no fogão industrial, desde questões de cunho 

dimensional, refletindo nas posturas adotadas pelos usuários, que são 

obrigados a realizar constantes movimentos de flexão/rotação/inclinação na 

coluna vertebral, gerando sobrecarga biomecânica, passando pelas exigências 

da própria tarefa que para ser executada, demanda a realização de 

movimentos de grande amplitude dos membros superiores, ocasionando 

sobrecarga dos músculos e articulações envolvidas, além da utilização de 

força excessiva ao manipular espumadeiras e conchas de cabo longo. 

Também foram observados durante a jornada de trabalho ocorrência 

de usuários transportando cargas com grande volume, os funcionários 

suspendem a carga e a transporta manualmente, evidenciando quadro de 

risco ocupacional de lesões do sistema músculo-esquelético. 

Além de todos os fatores acima relacionados o fogão industrial 

apresentou-se com sérios problemas relativos a segurança, sua utilização 

demanda riscos acidentais tais como queimaduras (proximidade das chamas), 

colisão e queda (posicionamento inadequado da tubulação de gás) e 

combustão (invisibilidade das chamas, utilização do álcool gel, vazamentos). 

Anotamos nas observações do estudo de caso a presença de uma forte 

carga cognitiva e de stress na execução da tarefa de cocção com o fogão 

industrial, em virtude do medo de errar as receitas, de queimar o prato 

 161



pedido, de não conseguir atender a tempo o pedido solicitado. Isto ocorre 

devido ao fato dos usuários trabalharem com a memória de longa duração 

(elaboração das receitas) e de curta duração (memorização da seqüência de 

pedidos), tudo sobre a pressão do tempo pré-definido para a conclusão da 

tarefa. 

Já o forno combinado é um equipamento que foi desenvolvido com o 

objetivo de acelerar o processo de cocção em grande escala e em seu 

projeto, uma série de componentes tecnológicos foram introduzidos para 

viabilizar este objetivo. Observa-se que na sua concepção inicial este 

equipamento introduziu sensíveis modificações para atender aos usuários, tais 

melhorias podem ser observadas pela forma com que o equipamento se 

apresenta, ou seja, o seu design que elimina a troca de temperatura entre 

ambiente interno e externo. Isto resolve uma questão de desconforto que 

ocorre em relação a alta emissão de calor provocado pelas chamas emitidas 

pelos queimadores do fogão industrial. 

Também foram minimizadas em seu projeto questões relativas a 

transporte de cargas, um sério problema encontrado no uso do fogão 

industrial. No sistema tradicional, muitas vezes as panelas extremamente 

pesadas são transportadas pelos usuários, o que pode provocar colisões e 

acidentes com sérias conseqüências. 

Em relação à limpeza do equipamento, a solução de projeto 

encontrada para dirimir esforços físicos do usuário, foi à automação da 

limpeza, que é programada pelo operador através do painel de controle 

digital. 

No entanto a principal contribuição dada à área de cocção por este 

equipamento é o fato deste sistema possibilitar ao usuário um maior controle 

do tempo, na realização da tarefa. Isto permite que o usuário possa 

administrar melhor o tempo gasto, uma vez que neste sistema a cocção de 

alimentos pode ser programada com bastante antecedência. Este controle 

pode vir a viabilizar pausas e novos aprendizados. 
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Apesar do forno combinado haver solucionado alguns aspectos 

relativos a usabilidade, que ocorre no fogão industrial, foi observado que no 

projeto deste equipamento outros aspectos da usabilidade não foram levados 

em consideração. Podemos citar como exemplo a colocação e a retirada das 

GNs da estrutura móvel que é inserida no interior do forno. Para executar 

esta tarefa o usuário é submetido a realização de movimentação inadequada 

da coluna vertebral, quando da colocação e retirada da prateleira mais alta e 

da mais baixa, denotando  que o projeto não se preocupou em definir este 

procedimento dentro da zona de conforto do usuário 

Um outro ponto observado refere-se à montagem das GNs. Como todo 

o processo de cocção do alimento é executado no interior do forno 

combinado, antes de ir para o forno, as GNs são montadas com o tipo de 

alimento escolhido e posteriormente são colocadas na estrutura móvel que 

vai ao forno. Neste processo foi anotada a realização de movimentos de 

flexão das regiões cervical e torácica superior, além da aplicação de força 

excessiva no manuseio da concha de cabo longo. 

Questões relativas à cognição foram relatadas pelos usuários durante 

as conversas informais ocorridas entre a pesquisadora e os usuários, e referia-

se ao aprendizado inicial da operação do novo sistema. Observou-se que os 

usuários apresentam uma certa resistência em utilizar o sistema nos primeiros 

momentos, visto que, uma série de procedimentos, que não estão no 

repertório do usuário, são necessários ao seu funcionamento. Isto ocorre uma 

vez que o processo de acionamento é definido a partir de um painel de 

comando digital, onde todas as funções estão concentradas e são usadas 

combinadamente entre si, o que gera uma certa confusão para os que estão 

começando a operar o sistema inicialmente. 

È importante ressaltar que o estudo de caso com o forno combinado 

foi realizado na cidade de São Paulo, devido ao fato de que nenhum 

restaurante comercial localizado na cidade de Recife opera plenamente com 

o sistema de cocção inteligente. Uma das unidades pesquisadas possuía um 

forno combinado, porém o mesmo era subutilizado, uma vez que não existia 
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nenhum funcionário plenamente treinado para operá-lo. No entanto o uso 

deste equipamento vem crescendo paulatinamente no Nordeste nas cozinhas 

que servem a indústria, hospitais e catering, além do uso isolado de fornos 

combinados utilizados em padarias e supermercados. 

 

 

 



CAPÍTULO 6 | Estudo de campo: inquirindo os usuários 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados utilizados para esta pesquisa e 

procederemos à análise e à discussão dos resultados obtidos com o estudo dos 

usuários, a partir dos preceitos teóricos expostos nos capítulos 1, 2 e 3 e na 

fundamentação teórica 

Como já foi mencionado no capítulo 1, o objetivo desta pesquisa é 

avaliar comparativamente a usabilidade do sistema de cocção tradicional e do 

sistema de cocção inteligente, ressaltando suas diferenças e similaridades e as 

contribuições que o novo sistema trouxe para este setor.  

A apresentação e discussão dos dados desta pesquisa foi dividida em 

duas etapas. Na primeira etapa, apresentamos a análise e resultados das 

entrevistas realizadas com funcionários das cozinha pesquisada e na segunda 

etapa apresentaremos a análise e resultados dos questionários aplicados aos 

funcionários da área de cocção de todas as cozinhas pesquisadas. 

  

6.1 Estratégias e Design 

 

Primeira parte: entrevistas 

Na primeira etapa foram realizadas entrevistas com seis funcionários da 

área de cocção de cada cozinha pesquisada, inclusive considerando, os dois 

turnos de funcionamento, com o objetivo de captar informações referentes ao 

manejo diário destes equipamentos pelos seus usuários. 

As entrevistas foram realizadas nos locais de trabalho dos participantes, 

onde inicialmente era feita uma curta apresentação do trabalho com o intuito 

de justificar a necessidade da pesquisa/entrevista, e entregue o termo de 

consentimento Livre e esclarecido para ser assinado pelo voluntário. Não houve 
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pressão ou obrigatoriedade em participar, apenas uma pessoa não concordou 

em assinar o termo de consentimento, mas concordou em participar. 

As entrevistas foram aplicadas individualmente, gravadas em áudio MP3 

e posteriormente transcritas. No final de cada entrevista era entregue e 

explicado em detalhe o questionário para ser respondido em um segundo 

momento.  

 

Segunda parte: questionários 

  

A segunda parte, envolveu todos os integrantes do setor de cocção das 

cozinhas pesquisadas na aplicação dos questionários. O questionário foi 

distribuído entre os participantes, e solicitado a sua devolução no prazo de 

15dias. No caso dos questionários aplicados na cidade de São Paulo, este 

período foi mais flexível, uma vez que, o documento foi entregue aos 

participantes pela pesquisadora e posteriormente devolvidos via SEDEX. 

 

O questionário foi dividido em três partes, perfazendo um total de 21 

questões, abordando os seguintes aspectos: 

 

• 1ª Parte - Questões relativas às características do uso do produto: 

 funcionalidade, manutenção e limpeza e facilidade de operação. 

 

• 2a Parte - Questões relativas à segurança do produto: acidentes 

sofridos durante o manuseio do produto, grau de periculosidade 

destes acidentes, ocorrência destes acidentes. 

 

• 3a. Parte – Questões relativas aos desconfortos ocasionados durante 

a realização da tarefa em relação ao produto pesquisado 

 

 

Uma amostra do questionário encontra-se em anexo. 
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6.1.1 Justificativa das perguntas do questionário 

 

• As perguntas 1, 2 e 3 eram relacionadas à idade, sexo, grau de 

escolaridade e foram elaboradas com o objetivo de se levantar o 

perfil dos entrevistados dos restaurantes A, B, C, D, E e F. 

 

• As perguntas 5 e 6 foram elaboradas com o objetivo de verificar qual 

o grau de importância dado pelo entrevistado para características do 

produto como: funcionalidade, segurança, conforto, confiabilidade e 

facilidade de uso. 

 

• A pergunta 7 teve como objetivo investigar a dificuldade de uso do 

produto. 

 

• A pergunta 8 foi elaborada com o objetivo de avaliar as dificuldades 

de limpeza e manutenção do produto. 

 

• A pergunta 9 indagava a respeito das dificuldade de entendimento 

do funcionamento do produto. 

 

• A pergunta 10 questionava a reação do usuário em casos de 

problema com o equipamento. 

 

• A pergunta 11 foi elaborada com o objetivo de abordar parâmetros 

dimensionais do produto sob a ótica do usuário. 

 

• A pergunta 12 indagava sobre a ocorrência de acidentes no uso do 

produto. 

 

• A pergunta 13 questionava se o acidente ocorrido foi causado por 

culpa do usuário ou do equipamento. 
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• A pergunta 14 foi elaborada com o objetivo de investigar a 

durabilidade do produto. 

 

• A pergunta 15 questionava a reação do usuário em caso de acidente. 

 

• As questões 16, 17, 18, 20 e 21 foram elaboradas com o objetivo de 

levantar desconfortos ocasionados pelo uso do equipamento. 

 

• A pergunta 19 questionava a existência de esforço mental na 

operação do produto. 

 

A forma de realização desta pesquisa possibilitou uma análise 

quantitativa e qualitativa dos dados obtidos por meio das respostas dos 

funcionários das cozinhas pesquisadas 

Neste estudo, a análise qualitativa foi realizada pela observação dos 

dados obtidos nas diversas técnicas aplicadas e na avaliação das questões 

abertas. A análise quantitativa foi feita a partir de testes estatísticos de 

correlação.   

Os resultados foram obtidos através da participação de um total de 53 

funcionários, sendo: oito chefes de cozinha, doze cozinheiros e trinta e três 

auxiliares de cozinha.  

 

6.1.2 Participantes da pesquisa 

Apresentamos a seguir o número de funcionários participantes de cada 

restaurante e os seus respectivos turnos de trabalho. 

Relação amostra / restaurante: 

Restaurantes A (9 funcionários) e B (9 funcionários), cada: 

 

• 2 chefes de cozinha: 1 funcionário do turno diurno e 1 do noturno; 

 168



• 2 cozinheiros: 1 funcionário do turno diurno e 1 do noturno; 

• 5 auxiliares de cozinha: 3 funcionários do turno diurno e 2 do 

noturno. 

 

Restaurante C: 

 

• 1 chefe de cozinha: trabalha os dois turnos (das 11h até o último 

cliente); 

• 2 cozinheiros: 1 funcionário do turno diurno e 1 do noturno; 

• 4 auxiliares de cozinha: 2 funcionários do turno diurno e 2 do 

noturno. 

 

Restaurante D: 

 

• 1 chefe de cozinha:  (das 11h às 21h); 

• 2 cozinheiros: 1 funcionário do turno diurno e 1 do noturno; 

• 7 auxiliares de cozinha: 5 funcionários do turno diurno e 2 do 

noturno. 

 

Restaurante E: 

 

• 1 chefe de cozinha: trabalha os dois turnos (das 11h às 20h); 

• 2 cozinheiros: 1 funcionário do turno diurno e 1 do noturno; 

• 7 auxiliares de cozinha: 5 funcionários do turno diurno e 2 do 

noturno. 

 

Restaurante F: 

 

• 1 chefe de cozinha: trabalha os dois turnos (das 11h até o último 

cliente); 

• 2 cozinheiros: 1 funcionário do turno diurno e 1 do noturno; 

• 5 auxiliares de cozinha: 3 funcionários do turno diurno e 2 do 

noturno. 
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6.1.3 Considerações éticas 

De acordo com o Regimento da Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE e conforme a portaria do Ministério da Saúde, toda pesquisa de mestrado 

ou doutorado que envolva seres humanos devem ser submetidas à aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade (CEP – UFPE). 

Como algumas etapas desta pesquisa envolviam a participação direta 

dos funcionários da área de cocção das cozinhas pesquisadas, nas cidades de 

Recife e São Paulo, este foi submetido à aprovação do CEP – UFPE e aprovado 

sem restrições no dia 11 de julho de 2007, sob o protocolo no. 192/07 (ver 

anexo II). 

Conforme regimento da portaria do Ministério da Saúde, todos os 

participantes da pesquisa também deveriam assinar um termo de 

consentimento livre e esclarecido (ver anexo I), onde constam os benefícios e 

riscos envolvidos na pesquisa em questão. O benefício apresentado aos 

voluntários participantes foi a disponibilização de informações valiosas, em 

decorrência do resultado da pesquisa para os designers de produtos do setor, 

tanto no momento da concepção de novos produtos, quanto no redesign de 

produtos existentes. Em relação aos riscos, foi observado que por se tratar de 

uma análise na qual os usos da filmagem e da fotografia figurarem como 

ferramenta indispensável, poderia ocorrer algum tipo de constrangimento do 

usuário em relação a este procedimento, no entanto o voluntário, foi instruído 

a interromper sua participação a qualquer momento, caso não se sentisse à 

vontade durante a realização deste processo. 

No texto do termo de consentimento livre e esclarecido foi enfatizado 

pela pesquisadora, o sigilo das informações coletadas, durante e após a 

pesquisa. Os questionários preenchidos pelos voluntários não receberam 

nenhum tipo de identificação, as falas gravadas durante as entrevistas, foram 

descartadas após a transcrição, também foi esclarecido que os direitos legais 

de imagem de cada participante, de acordo com o artigo 5o. Incisos V,X e XXVIII 

da Constituição Brasileira de 1986, seriam reservados apenas para fins 

científicos. 
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Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa, seguem a Norma ERG 

BR 1002 – Código de Deontologia do Ergonomista Certificado, do sistema de 

certificação do Ergonomista Brasileiro – SIsCEB, publicados pela Associação 

Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2007).  

 

6.2 Procedimentos da aplicação das entrevistas e questionários 

 

6.2.1 Entrevistas 

 

6.2.1.1 Estratégia e Design 

 

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho de cada voluntário, 

durante os intervalos de suas tarefas e tiveram a duração aproximada de 20 

minutos por participante. O objetivo da aplicação da entrevista era colher 

informações específicas dos produtos pesquisados (fogão industrial e forno 

combinado) pela ótica do usuário do equipamento. Desta forma cada 

participante respondeu a seguintes perguntas: 

 

• Você acha que este equipamento desempenha bem suas funções? 

Porque? 

• Você já sentiu alguma dificuldade na utilização deste equipamento? 

Qual? 

• Você já sofreu algum tipo de acidente utilizando este equipamento? 

Qual? 

• Alguma região do seu corpo é afetada durante o uso deste 

equipamento? Qual? 

• No caso das entrevistas aplicadas aos usuários do forno combinado 

mais duas perguntas foram agregadas: 

• Você tem alguma dificuldade em compreender as informações 

geradas por este equipamento? 
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• Em alguma ocasião as informações contidas no equipamento não 

eram suficientemente claras? 

 

As repostas dos entrevistados foram gravadas, transcritas e 

posteriormente, os dados foram tratados. 

As entrevistas foram realizadas com seis sujeitos de cada cozinha 

pesquisada, escolhidos aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade de 

cada estabelecimento, numa amostragem não-probabilística (no total de 36 

sujeitos, sendo seis funcionários de cada cozinha pesquisada). 

A seleção dos sujeitos foi aleatória, dentro do quadro de funcionários 

que atuam na área de cocção, sendo em sua maioria homens, com idade entre 

21 e 55 anos. 

 

6.2.1.2 Aplicações e resultados 

 

(i) FOGÃO industrial 

Todas as entrevistas aplicadas relacionadas com o fogão industrial foram 

realizadas em restaurantes situados na cidade do Recife, com funcionários que 

atuam na área de cocção. 

Foram entrevistados 18 funcionários, usuários do fogão industrial no 

período de 17 de outubro a 06 de novembro de 2007. As idades dos 

participantes, todos do sexo masculino. Destes, onze estão na faixa etária 

entre 21 a 30 anos e sete entre 30 a 49 anos. 

Após uma breve introdução sobre a pesquisa em questão, os 

entrevistados responderam a todas as questões já citadas, individualmente. No 

início foi observada, entre os participantes, uma certa preocupação em relação 

ao conteúdo das perguntas, provavelmente por receio de alguma futura 

repreensão por parte da chefia. Neste momento a pesquisadora reforçava o 
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caráter científico da pesquisa e a garantia de sigilo sobre os dados 

apresentados. 

Como pergunta introdutória, para contextualizar a pesquisa e ratificar 

as informações iniciais foi perguntado a respeito do desempenho do 

equipamento: 

 Ao serem perguntados sobre o desempenho do fogão industrial, todos 

responderam que o fogão desempenhava bem suas funções, no entanto logo 

depois da resposta positiva surgiam colocações a respeito do funcionamento do 

mesmo, demonstrando que o equipamento tinha problemas de desempenho, 

apesar da resposta positiva a questão inicial. Os comentários abaixo evidenciam 

estes problemas: 

 

 “O acionamento dos queimadores deveria ser feito 

automaticamente, porque o uso do álcool gel não é 

muito seguro, precisa de muita atenção para não 

causar acidente”; 

 “Já aconteceu de funcionário sem experiência 

acionar o botão de acendimento e demorar a 

colocar o álcool gel, fazendo o fogo subir 

descontroladamente”; 

 “Quando o fogão está trabalhando com todos os 

queimadores acesos o ambiente fica muito quente, 

principalmente na região da cintura para baixo”; 

 

Ao serem inquiridos sobre as dificuldades de utilização do fogão 

industrial, a maioria (89,71%, n= 16) dos entrevistados fez referência a 

limpeza, transporte de carga e acessibilidade do equipamento, alguns 

comentários foram: 

“A limpeza é feita diariamente com um produto 

especial, mas não fica tão limpo assim, porque o 

fogão tem muitos cantinhos difíceis de limpar, só 

no fim do dia (noite) é que é feita uma limpeza 

mais completa”. 
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“As vezes quando a gente limpa o fogão 

descontrola as chamas dos queimadores”. Quanto 

ao transporte de cargas foi colocado que: 

 “As panelas muito pesadas (caldeirão) têm que ser 

transportada por duas pessoas, por mais que ela 

(pessoa) seja grande ou pequena”.  

 

Quanto à acessibilidade, a dificuldade de alcançar as frigideiras (soté) 

em baixo do fogão foi mencionada por todos os participantes: 

 

“Na realidade a gente se acostuma a pegar o soté 

lá embaixo, se abaixando, a gente só sente mesmo 

quando chega o fim do expediente”. 

 

Quando perguntados sobre a ocorrência de acidentes com o fogão 

industrial, a maioria dos entrevistados (77,33%, n= 14) responderam que nunca 

haviam sofrido nenhum acidente grave, só pequenas queimaduras eventuais, 

alguns comentários apresentados foram: 

 

“Os respingos de molhos e óleo quente sempre 

queimam a pele das mãos e dos braços”.  

 

Um dos entrevistados mencionou que o acidente grave que ele 

presenciou foi por falta de atenção do funcionário. Já um outro funcionário 

relatou que ao escorregar com o piso molhado da cozinha, enfiou a mão em 

um tacho de óleo quente, provocando uma séria queimadura na mão. 

 

Ao serem questionados sobre a ocorrência de dores no corpo durante a 

realização da tarefa com o fogão industrial a maioria absoluta (n = 18,100%) 

dos entrevistados responderam sentir dores nos membros inferiores no final 

da jornada.              
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Também foi mencionada a existência de dores de cabeça e dores nos 

membros superiores, em decorrência da constante manipulação das panelas 

apresentamos a seguir alguns comentários: 

 

“Normalmente no fim do expediente a gente sente 

dor nas pernas, a gente fica muito tempo em pé e 

nos dias mais puxados, dá dor nos braços também”. 

“Sinto cansaço normal, às vezes dor de cabeça, por 

causa do aperreio na hora do pique”. 

“A gente sempre sente dor nas pernas e na cabeça, 

as vezes eu já estou em casa descansando e ainda 

escuto o barulho da cozinha no trabalho”. 

  

 
(ii) Forno combinado 

As entrevistas relacionadas com o forno combinado foram realizadas na 

cidade de São Paulo, no período de 25 de julho a 30 de agosto de 2007. Foram 

entrevistados 18 funcionários, sendo seis integrantes de cada cozinha 

pesquisada, que operam com o sistema inteligente de cocção, com idades que 

variam entre 23 e 36 anos. 

Os entrevistados, além de responderem as questões comuns a entrevista 

com os operadores da cozinha tradicional, responderam a mais duas perguntas 

relacionadas ao sistema digital dos equipamentos inteligentes. Os participantes 

da pesquisa responderam com muito entusiasmo as perguntas relacionadas ao 

equipamento pesquisado. A maioria deles já trabalhavam com o equipamento 

há mais de 6 anos, o que já determinava um alto grau de experiência. Todos 

eram oriundos da cocção tradicional e se mostraram muito satisfeitos com a 

mudança do sistema.  

Quando perguntados sobre o desempenho do equipamento, todos os 

entrevistados responderam entusiasticamente que o forno combinado atendia 

muito bem as expectativas de funcionamento alguns comentários são listados a 

seguir: 
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“Você escolhe a opção que você quer fazer e ele 

determina o tempo de cozimento e faz tudo 

praticamente sozinho”. 

“Eu trabalho com o forno combinado há 10 anos e 

eu acho que ele só veio agregar, porque você 

pode controlar melhor a qualidade do prato, 

controlar o acabamento, se no ponto, se 

crocante...”.  

“É a evolução da cozinha, você atinge todo 

processo de cocção do fogão tradicional com mais 

controle e em um tempo menor”. 

 

Ao serem questionados sobre as dificuldades de utilização do produto o 

total dos entrevistados (100%, n=18) responderam que só no início, na 

adaptação do uso do forno combinado, eles sentiram um certo receio em 

operá-lo. Contudo todos colocaram que o aprendizado não foi complicado e 

que o sistema do equipamento é alto-explicativo e portanto facilita seu uso: 

 

“Você sente receio em utilizá-lo nas primeiras 

vezes, depois você aprende e faz tudo de olho 

fechado”. 

“O início dá um certo receio, hoje não consigo ver 

a operação da cozinha sem o forno combinado”. 

 

Ao serem inquiridos sobre a ocorrência de acidentes com o forno 

combinado, a maioria absoluta (100%, n=18) dos entrevistados responderam 

que nunca tinham sofrido nenhum tipo de acidente operando o forno 

combinado. 

 

Quando questionados se alguma região do corpo era afetada durante a 

realização da tarefa de cocção com o forno combinado, (33,27%, n=6) 

mencionou o fato do trabalho ser executado durante um longo período de pé e 
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que, portanto sentiam dor nas pernas e pés no final da jornada do trabalho. No 

entanto a maioria (66,73%, n=12) dos entrevistados declarou não sentir 

nenhuma dor na execução da tarefa: 

 

“O carrinho (estrutura móvel, que faz parte do 

forno combinado) facilita a locomoção das GNs 

(recipientes que vão ao forno). Não é preciso 

carregar as pesadas panelas com as mãos como 

fazíamos com o fogão industrial”. 

 

Quando perguntados das dificuldades em compreender as informações 

geradas pelo sistema, mais da metade (58,25%, n=10) dos entrevistados 

mencionaram que em algumas ocasiões ocorram problemas de operação e que 

nestes momentos um técnico especializado teve que ser acionado para 

normalizar a situação. Alguns comentários sobre problemas na operação foram: 

 

“Há um mês atrás, no painel digital do forno 

aparecia uma mensagem pedindo para fechar a 

porta, quando a porta já estava fechada, mas o 

sistema não reconhecia a informação que a porta 

estava fechada e não dava início a operação”. 

 “Em uma ocasião o painel pedia para injetar gás, 

quando o forno combinado funcionava com energia 

elétrica ou gás, o que aconteceu neste episódio e 

que houve uma queda de energia na área”. 

 

Ao serem questionados sobre a clareza das informações geradas pelo 

sistema operacional do forno combinado, todos os participantes fizeram 

referência a importância do treinamento constante e adequado para os 

operadores deste sistema, uma vez treinados, a interface com o equipamento é 

bastante facilitada. 
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6.2.2 Questionários 

 

6.2.2.1 Estratégia e Design 

 

Os questionários desenvolvidos para esta pesquisa foram aplicados a 

todos os sujeitos que operavam com o fogão industrial e com o forno 

combinado. Nas cozinhas pesquisadas foram considerando os dois turnos de 

funcionamento, com o objetivo de captar informações referentes ao manejo 

diário destes equipamentos pelos seus usuários. 

Os resultados foram obtidos através da participação de um total de 53 

funcionários, sendo: 8 chefes de cozinha, 12 cozinheiros e 33 auxiliares de 

cozinha.  

6.2.2.2 Pré-teste 

Antes da aplicação do questionário com o total de sujeitos, foram 

realizados pré-testes com o objetivo de obter críticas e sugestões dos 

respondentes com relação a clareza das questões  contidas no questionário. O 

pré-teste foi efetuado com dois funcionários de cada cozinha pesquisada na 

cidade de Recife, no total de seis participantes. Só a partir deste 

procedimento, foram coletados os dados de todos os funcionários dos 

estabelecimentos pesquisados nas duas cidades. 

Não houve alterações significativas no questionário, portanto o mesmo 

modelo do pré-teste foi adotado como questionário final. 

A versão final do questionário, contendo questões abertas e fechadas 

sobre as condições de trabalho com os equipamentos pesquisados (Apêndice II) 

foi entregue a cada participante pessoalmente. No momento da entrega, foi 

feita uma breve explicação dos objetivos da pesquisa, da necessidade do 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e esclarecido e do conteúdo 

do questionário. Os questionários entregues na cidade de São Paulo contaram 

com o prazo maior de devolução, que ocorreu via SEDEX. Os questionários 
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entregues na cidade de Recife foram devolvido no prazo de 15 dias, 

aproximadamente. 

Após serem entregues a cada participante pertencente ao quadro de 

funcionários das cozinhas estudadas, serem devidamente respondidos e 

devolvidos à pesquisadora, os questionários foram submetidos a análise 

estatística utilizando dois software: para a geração do banco de dados utilizou-

se o excel e para tabulação e análise dos dados foi utilizado o SPSS, a 

estratificação da amostra garantiu um índice de confiabilidade (100% dos 

funcionários das cozinhas pesquisadas), o banco de dados que serviu como base 

da análise estatística encontra-se no anexo IV.  

A seguir apresentaremos em conjunto a análise dos resultados tanto dos 

participantes localizados na cidade do Recife, quanto dos participantes da 

cidade de São Paulo. 

 

6.2.2.3 Análise dos resultados 

 

• Dados dos pesquisados 

A idade dos pesquisados variou entre 21 e 55 com média de 33 anos.                             

94,3% [f = 50] eram homens e 5,7% [f = 3] eram mulheres. 

Cumpre chamar a atenção que os funcionários dos restaurantes 

pesquisados em sua maioria são compostos por homens, no entanto, observa-se 

que este percentual tem sido modificado nos últimos anos com o ingresso 

gradual de mulheres neste mercado.                       

A tabela 17 informa o nível de escolaridade dos entrevistados, observou-

se que os usuários do fogão industrial 43,3% [f = 13] possuem 1° grau 

incompleto, 16,7% [f = 5] cursaram o 1° grau , 13,3% [f = 4] possuem o 2° grau 

incompleto,  16,7% [f = 5] concluíram o segundo grau, 6,7% [f = 2] possuem o 3° 

grau incompleto e 3,3 % [f = 1] possui curso superior completo. 
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Já os usuários do forno combinado apenas 9,1% [f = 2] possuem o 1° 

grau incompleto, 13,6% [f = 3] completaram o 1° grau, 4,5% [f = 1] possuem o 

2° grau incompleto, 45,5% [f + 10} concluíram o 2° grau, 9,1% [f = 2] possuem o 

3° grau incompleto e 18,2% [f = 4] concluíram o curso superior. 

È evidente a diferença no percentual de nível de escolaridade por 

produto pesquisado. No caso do uso do fogão industrial o maior percentual de 

grau de escolaridade informado foi o 1º grau incompleto, enquanto que em 

relação ao forno combinado foi de 2o. grau completo.                   
 

                    

13 43,3%

5 16,7%

4 13,3%

5 16,7%

2 6,7%

1 3,3%

2 9,1%

3 13,6%

1 4,5%

10 45,5%

2 9,1%

4 18,2%

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

escolaridade

 
Tabela 17: Grau de escolaridade segundo o produto 

 
 
Percebemos que a diferença entre o grau de escolaridade dos usuários 

dos dois sistemas, provavelmente ocorra em decorrência da necessidade de 

assimilação de informações de maior complexidade para os que operam com o 

sistema de cocção inteligente.  
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I. Características de uso do produto 
 
 
         Ao analisar o grau de importância percebido pelos usuários em 

relação às características do produto observou-se que para os funcionários que 

operam com o fogão industrial, a característica considerada mais importante 

no que se refere ao produto pesquisado é a segurança (86,7%), seguida da 

facilidade de uso (76,7%), da funcionalidade (66,7%), do conforto (60,0%) e da 

confiabilidade (53,3%). 
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Figura 102: Gráfico grau de importância das características do produto (fogão 
industrial)  

 
 
Já na opinião dos funcionários que utilizam o forno combinado, as 

características mais importante no que se refere ao produto pesquisado são: a 

segurança (100,0%) e a confiabilidade (100,0%), seguidas da funcionalidade 

(95,7%), do conforto (91,3%) e da facilidade do uso (91,3%). 
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Figura 103: Gráfico grau de importância das características do produto (forno 
combinado)  

 
 

Constatou-se que tanto para os usuários do fogão industrial quanto para 

os usuários do forno combinado, o aspecto mais importante apontado pelos 

entrevistados foi a segurança, denotando a preocupação dos pesquisados com 

possíveis acidentes de trabalho. 

                  
Dificuldade no uso deste produto 
 
De acordo com o gráfico apresentado a seguir (fig.104), metade dos 

entrevistados usuários do fogão industrial já sentiu algum tipo de dificuldade 

ao utilizar o equipamento, enquanto que para os usuários do forno combinado, 

apenas 17% dos entrevistados responderam ter sentido algum tipo de 

dificuldade em operar o equipamento. 
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Neste aspecto é observada uma certa disparidade na questão do uso do 

produto, o forno combinado apresenta-se, segundo a pesquisa, com o potencial 

de usabilidade (expresso a partir da dificuldade de uso) superior ao fogão 

industrial. 
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 Figura 104: Dificuldade no uso do produto (fogão industrial / forno combinado) 

 
 
 
Dificuldade na limpeza ou manutenção deste produto 
 
 
Segundo o gráfico apresentado abaixo, (fig. 105) 56,7% dos usuários que 

trabalham com o fogão Industrial sentem dificuldade no momento de executar 

a limpeza e manutenção do equipamento, enquanto que para 87,0% dos 

usuários do forno combinado a limpeza e a manutenção do equipamento é 

realizada com facilidade. 
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Novamente é constatado que o produto forno combinado é avaliado de 

forma mais positiva, pelos entrevistados, do que o fogão industrial. Isto 

provavelmente ocorre, devido ao fato do forno combinado apresentar um 

sistema automático de limpeza. 
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Figura 105: Gráfico dificuldade na limpeza ou manutenção dos produtos (fogão 
industrial / forno combinado) 

 

 
 Dificuldade em entender o funcionamento deste produto 
 
No gráfico a seguir, (fig.106) observa-se que 63,3% dos operadores do 

fogão industrial alegaram ter sentido algum tipo de dificuldade em entender o 

funcionamento do equipamento, enquanto 95,5% dos operadores do forno 

combinado, responderam não sentir nenhum tipo de dificuldade em entender o 

funcionamento do equipamento. Uma vez mais a avaliação, por parte dos 

entrevistados desta pesquisa, foi mais favorável ao produto forno combinado. 
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Figura 106: Gráfico de dificuldade em entender o funcionamento dos produtos (fogão 
industrial / forno combinado) 

 

Opinião dos respondentes com relação aos itens físicos do produto 
 

De acordo com o gráfico apresentado a seguir a maioria [f = 23, 76,7%] 

dos usuários do fogão industrial considerou que a altura do equipamento é 

adequada ao funcionamento do produto; 20,0% consideraram regular e 3,3% 

consideraram a altura inadequada ao uso. Em relação à profundidade, a 

maioria [f = 23, 76,7%] opinou que a profundidade é adequada; 16,7% 

consideraram regular e 6,7% consideraram a altura inadequada. Quanto ao 

alcance, a maioria [f = 21, 70,0%] considerou este item como sendo bom; 23,0% 

como sendo regular e 6,7% como sendo ruim. 

Em relação ao acabamento da superfície do fogão industrial, a grande 

maioria [f = 25, 83,3%] considerou que o revestimento do equipamento era 

adequado ao uso; 23,3% opinaram que o acabamento poderia ser melhorado e 

3,3% consideraram o acabamento do equipamento como sendo ruim. 
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Na pesquisa com o forno combinado, a quase totalidade [f = 22, 95,7%] 

dos usuários considerou que a altura do equipamento é adequada ao seu 

funcionamento. Quanto a profundidade a maioria [f = 21, 91,3%] considerou 

adequada, quanto ao alcance a totalidade destes opinaram ser adequado e ao 

uso e em relação ao acabamento do produto a grande maioria [f = 21, 95,5%] 

também considerou adequado. 

Uma vez mais o forno combinado é avaliado de forma positiva, pelos 

participantes da pesquisa, em relação a vários itens relacionados à usabilidade 

do produto. 
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Figura 107: Gráfico da opinião dos respondentes em relação aos itens físicos (fogão 
industrial) 
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Figura 108: Gráfico da opinião dos respondentes em relação aos itens físicos (forno 
combinado) 

 
 
Se já sofreu algum tipo de acidente ao usar o produto 
 
 
Ao ser perguntado, aos usuários do fogão industrial, sobre a ocorrência 

de acidentes utilizando o equipamento 66,7% responderam positivamente, 

enquanto que 33,3% informaram nunca ter sofrido nenhum tipo de acidente 

utilizando o produto. 

Ao responderem a mesma questão 90,9% dos usuários do forno 

combinado informaram que nunca sofreram nenhum tipo de acidente, enquanto 

que 9,1% admitiram ter sofrido acidente utilizando o produto. 

Observa-se no gráfico que as respostas são exatamente oposta com 

relação à comparação da ocorrência de acidentes entre o fogão industrial e o 

forno combinado.  
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Figura 109: Gráfico de ocorrência de acidentes ao usar o produto (fogão industrial / 
forno combinado) 
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Se acredita que o acidente foi causado por culpa sua ou do produto  
 
De acordo com o gráfico abaixo, ao serem questionados sobre a 

responsabilidade de culpa da ocorrência do acidente sofrido, 43,3% dos usuários 

do fogão industrial alegaram ser culpa do próprio operador do equipamento, 

16,7% responderam ser culpa do produto, 6,7% não sabiam responder e 33,3% 

não responderam a esta questão. 

 

Os usuários do forno combinado responderam que 8,7% dos acidentes 

ocorridos tinha sido culpa do usuário, 13,0% não souberam responder e 78,3% 

não responderam a esta questão. 

 

Em decorrência da baixa incidência de acidentes ocorridos entre os 

participantes, muitos não responderam a esta questão. 
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Figura 110: Gráfico sobre a responsabilidade da culpa do acidente (fogão industrial / 
forno combinado). 
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Se acredita que os produtos de hoje quebram mais do que os do 
passado  

 
Ao serem perguntados se os produtos mais recentes quebram mais 

facilmente do que os produtos mais antigos, 46,7% dos operadores do fogão 

industrial responderam positivamente, enquanto que 23.3% afirmaram não 

observar esta relação. 

 

Já os usuários do forno combinado 91,3% responderam negativamente a 

esta questão, isto provavelmente pelo fato do produto ter um tempo 

relativamente curto no mercado. 
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Figura 111: Gráfico Se acredita que os produtos de hoje quebram mais do que os do 
passado (fogão industrial/ forno combinado). 

 
 
Se o usuário faz muitos movimentos repetitivos quando usa o produto 

 
De acordo com o gráfico apresentado, 96,7% dos usuários do fogão 

industrial entrevistados afirmaram realizar movimentos repetitivos no decorrer 

da tarefa de cocção, enquanto apenas 13,0% dos operadores do forno 

combinado confirmaram a realização de movimentos repetitivos durante a 

tarefa. 
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Foi identificado, durante as observações assistemáticas das cozinhas 

que atuam com o sistema inteligente de cocção, que durante o preenchimento 

da GNs para ser colocada no forno combinado, havia a realização de 

movimentos repetitivos por parte do usuário, apesar de não ter sido confirmado 

nas respostas dos questionários.   

     

Fogão Industrial

NãoSim

P
er

ce
nt

ua
l

120

100

80

60

40

20

0

97

 

Forno Combinado

NãoSim

P
er

ce
nt

ua
l

100

80

60

40

20

0

87

13

 
Figura 112: Gráfico Se faz muitos movimentos repetitivos quando usa o produto (fogão 
industrial/forno combinado). 
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Ocorrência de movimentos bruscos no uso do produto 
 
Segundo o gráfico abaixo 63,3% dos usuários do fogão industrial realizam 

movimentos bruscos durante a realização da tarefa o que pode ocasionar sérias 

lesões músculo esqueléticas, enquanto que os usuários do forno combinado 

apenas 8,7% afirmaram realizar movimentos bruscos. 
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Figura 113: Se faz muitos movimentos bruscos quando usa o produto (fogão 
industrial/forno combinado) 
 

 
Se é exigido esforço físico no uso do produto  
 
De acordo com o gráfico apresentado abaixo 93,3% dos usuários do fogão 

industrial afirmaram realizar esforço físico durante a realização da tarefa de 
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cocção, enquanto que 82,6% dos operadores do forno combinado responderam 

não realizar esforço físico. 

 

Mais uma vez um forte indexador de usabilidade é observado no 

equipamento de cocção inteligente na ótica dos participantes da pesquisa. 
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Figura 114: Gráfico se é exigido esforço físico no uso do produto (fogão industrial/forno 
combinado). 
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Se é exigido esforço mental no uso do produto  
 
Segundo apresenta o gráfico, 86,7% dos entrevistados usuários do fogão 

industrial alegavam ser exigido esforço mental para operar com o 

equipamento, enquanto que 73,9% dos operadores do forno combinado afirmam 

não ser necessário esforço mental para a realização da tarefa de cocção com 

este equipamento. 

Foi apontado, durante as observações assistemáticas realizadas nas 

cozinhas pesquisadas, que os funcionários da cocção tradicional se mostravam 

pressionados pelo ritmo de trabalho intenso pelos seguintes aspectos: pela 

demanda de pedidos a serem atendidos em curto espaço de tempo, pela 

solicitação constante da memória de curto e de longo prazo e pela solicitação 

de atenção constante que esta tarefa exige.  

Isto ocorre devido ao fato de que o usuário é obrigado a utilizar 

constantemente a memória de curto prazo (para memorizar a ordem de 

entrada dos pedidos), a memória de longo prazo (utilizada para recordar a 

maneira de elaborar o prato pedido), além do fator tempo que atua 

diretamente sobre o usuário, tornando-o alvo de grande stress mental. 
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Figura 115: Gráfico se é exigido esforço mental no uso do produto (fogão 
industrial/forno combinado) 
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Se sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto  
 
Segundo o Tabela a seguir 60% dos participantes da pesquisa, 

operadores do fogão industrial afirmaram sentir dor em algum momento, 

durante a realização da tarefa de cocção, enquanto que 95,7% dos usuários do 

forno combinado revelaram não sentir nenhum tipo de dor durante a realização 

da tarefa. 

 
                          

Você sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto?

18 60,0 69,2

8 26,7 30,8

26 86,7 100,0

4 13,3

30 100,0

22 95,7 100,0

1 4,3

23 100,0

Sim

Não

Total

Não respondeu

Total

Não

Não respondeu

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
Tabela 18: Se sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto (por produto 
pesquisado) 

 
 
Os gráficos a seguir apresentam as respostas dos participantes da 

amostra quando questionados sobre as percepções de sentir ou não sentir dores 

ou desconfortos no corpo durante a jornada de trabalho. 

Foi solicitado aos participantes da amostra [n = 53] que respondessem 

se sentiam ou não dores/incômodos, em diversas regiões do corpo, no início da 

jornada (este dado é importante para tentar identificar se os operadores já 

chegavam ao local de trabalho sentindo alguma dor) no meio e no final da 

jornada de trabalho. 

 O gráfico que representa as regiões do corpo em que o usuário mais 

sente dor no uso do fogão industrial mostra que no início do expediente poucos 

usuários alegaram sentir algum tipo de desconforto, porém no decorrer da 
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jornada de trabalho, a percepção de dor foi sendo ampliada. No final do 

expediente mais da metade dos funcionários inquiridos relatou sentir dor nos 

pés. As regiões mencionadas pelos entrevistados com o maior índice de dor 

foram: os pés, tornozelo, pernas, costa inferior, olhos, costa média, cabeça e 

nuca. 

Em relação ao gráfico que representa as regiões do corpo em que o 

usuário mais sente dor/desconforto no uso do forno combinado, os resultados 

encontrados diferem dos resultados referente ao uso do fogão industrial. 

Apenas uma parcela insignificante dos inquiridos relatou sentir dor durante a 

realização da tarefa com o forno combinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





6.3 Testes de correlação 
 

Para testar a correlação entre algumas variáveis importantes para o 

trabalho, utilizamos o teste “Qui Quadrado”, um teste de hipóteses que se 

destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, 

avaliando a associação existente entre elas.  

O princípio básico deste método é comparar proporções, isto é, as 

possíveis divergências entre as freqüências observadas e esperadas para um 

certo evento. 

Pode-se dizer que dois grupos se comportam de forma semelhante se as 

diferenças entre as freqüências observadas e as esperadas em cada categoria 

forem muito pequenas, próximas a zero. 

 

Portanto, utiliza-se o teste para verificar se a freqüência com que um 

determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia 

significativamente ou não da freqüência com que ele é esperado. 

 

O teste nos fornece duas tabelas principais. Na primeira, verifica-se o 

cruzamento das duas variáveis em questão, bem como os seus valores 

esperados (expected count) e encontrados (count). Já na segunda tabela, são 

apresentados os resultados dos testes estatísticos. O elemento mais relevante 

para avaliar a existência de correlação é o valor de “Pearson Chi-Square” que, 

para o grau de liberdade (df) definido (df = 1) e Sig < 0,05, deve assumir um 

valor superior a 3,841 para que a hipótese de correlação entre as variáveis seja 

comprovada.  

 

Foram analisados diversos níveis de correlação descritos a seguir.  

 

(I) Correlação – Produto pesquisado x Dificuldade no uso do produto 

 
A tabela 19 comprova/valida a hipótese de que há uma correlação entre 

o tipo de produto pesquisado e a dificuldade no uso do produto. Como já foi 
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mencionado o forno combinado foi considerado pelos participantes da pesquisa 

como um equipamento de fácil operação, ultrapassado o momento da 

aprendizagem inicial, sua avaliação foi bastante positiva.  

 

Dificuldade no uso deste produto * produto pesquisado Crosstabulation

15 4 19

10,8 8,2 19,0

15 19 34

19,2 14,8 34,0

30 23 53

30,0 23,0 53,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Dificuldade no uso
deste produto

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
                      
 

     

Chi-Square Tests

6,019b 1 ,014

4,685 1 ,030

6,327 1 ,012

,021 ,014

5,906 1 ,015

53

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,25.b. 

 

Tabela 19: Correlação na dificuldade do uso do produto 
 
 
 
(II) Correlação – Produto pesquisado x Dificuldade na limpeza do produto 
 
 

A tabela 20 confirma que hipótese de correlação também é comprovada 

e validada, entre o fogão industrial e forno combinado, quando se trata da 

relação de dificuldade na limpeza do produto. Por possuir um processo de 

higienização automatizado o forno combinado livra o usuário dos desgastes 
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físicos ocorridos nesta tarefa. Isto não ocorre quando a tarefa é realizada no 

fogão industrial. 

                    

Dificuldade na limpeza ou manutenção deste produto * produto pesquisado Crosstabulation

17 3 20

11,3 8,7 20,0

13 20 33

18,7 14,3 33,0

30 23 53

30,0 23,0 53,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Dificuldade na limpeza ou
manutenção deste produto

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
 

                    

Chi-Square Tests

10,544b 1 ,001

8,769 1 ,003

11,386 1 ,001

,002 ,001

10,345 1 ,001

53

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,68.b. 

 

Tabela 20: Correlação da dificuldade do uso do produto 
 
 
 
(III) Correlação – Produto pesquisado x Dificuldade em entender o 

funcionamento do produto. 
 
 
Na tabela 21 existe uma comprovação de que uma forte correlação 

entre fogão industrial e forno combinado no que concerne a dificuldade em 

entender o funcionamento do produto. A grande maioria dos usuários do forno 

combinado mencionou não ter dificuldades em entender o funcionamento do 

equipamento, o que não aconteceu com os usuários do fogão industrial, quando 

mais de 60% dos entrevistados admitiu ter tido dificuldade em entender o 

funcionamento do produto. Acreditamos que tal resultado pode estar 
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relacionado com as diferenças de grau de escolaridade entre os usuários dos 

dois sistemas. 

 

Dificuldade em entender o funcionamento deste produto * produto pesquisado
Crosstabulation

11 1 12

6,9 5,1 12,0

19 21 40

23,1 16,9 40,0

30 22 52

30,0 22,0 52,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Dificuldade em entender o
funcionamento deste produto

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
 
               

            

Chi-Square Tests

7,377b 1 ,007

5,679 1 ,017

8,616 1 ,003

,008 ,006

7,235 1 ,007

52

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,08.b. 

 

Tabela 21: Correlação na dificuldade em entender o produto 
 
(IV) Correlação – Produto pesquisado x Se já sofreu algum tipo de 

acidente ao usar o produto 
 
A tabela 22 comprova/valida a hipótese de que há uma correlação entre 

o fogão industrial e forno combinado no que se refere à incidência de acidentes 

envolvendo os dois produtos. Ao se reportarem a esta questão, 90% dos usuários 

do forno combinado afirmaram que nunca haviam sofrido nenhum acidente 

utilizando o equipamento, enquanto que a maioria 66,7% dos usuários do fogão 

industrial, afirmaram que já foram alvo de algum tipo de acidente. Este 

resultado sugere que o equipamento de cocção inteligente é mais seguro. 
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Já sofreu algum tipo de acidente ao usar o produto? * produto pesquisado Crosstabulation

20 2 22

12,7 9,3 22,0

10 20 30

17,3 12,7 30,0

30 22 52

30,0 22,0 52,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Já sofreu algum tipo de
acidente ao usar o produto?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
       

                   

Chi-Square Tests

17,238b 1 ,000

14,960 1 ,000

19,257 1 ,000

,000 ,000

16,906 1 ,000

52

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,31.b. 

 

Tabela 22: Correlação na ocorrência de acidentes 
 

 
(V) Correlação – Produto pesquisado x Se acha que os produtos de hoje 

quebram mais do que os do passado. 

 

A Tabela 23 mostra que neste aspecto existe uma correlação entre os 

produtos pesquisados. Como pode ser observado a metade (50%) dos usuários 

do fogão industrial consideram que os produtos de hoje quebram mais do que 

os produtos do passado, enquanto que os usuários do forno combinados, em sua 

maioria responderam negativamente a esta questão. Nos parece que este 

resultado está relacionado com o curto período de tempo, em que este 

equipamento encontra-se no mercado. 
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Você acha que os produtos de hoje quebram mais do que os do passado? * produto
pesquisado Crosstabulation

14 2 16

7,6 8,4 16,0

7 21 28

13,4 14,6 28,0

21 23 44

21,0 23,0 44,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Você acha que os produtos
de hoje quebram mais do
que os do passado?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
 

                    

Chi-Square Tests

15,942b 1 ,000

13,535 1 ,000

17,359 1 ,000

,000 ,000

15,580 1 ,000

44

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,64.b. 

 
Tabela 23: Correlação na relação de durabilidade dos produtos 

 
(VI) Correlação – Produto pesquisado x Se faz muitos movimentos 

repetitivos durante o uso desse produto. 
 
A tabela 24 comprova/ valida a hipótese de que há uma correlação 

entre fogão industrial e forno combinado. Os testes indicam que na operação 

do forno combinado se faz poucos movimentos repetitivos em relação a 

utilização do fogão industrial. 
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Durante o uso desse produto, você faz muitos movimentos repetitivos? * produto
pesquisado Crosstabulation

29 3 32

18,1 13,9 32,0

1 20 21

11,9 9,1 21,0

30 23 53

30,0 23,0 53,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Durante o uso desse
produto, você faz muitos
movimentos repetitivos?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
 

                       

Chi-Square Tests

38,055b 1 ,000

34,640 1 ,000

44,593 1 ,000

,000 ,000

37,337 1 ,000

53

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,11.b. 

 
Tabela 24: Correlação na relação de ocorrência de movimentos repetitivos no uso do 
produto 

 
(VII) Correlação – Produto pesquisado x Se faz muitos movimentos 

bruscos durante o uso desse produto. 
 
Também foi observada uma correlação entre o forno combinado e o 

fogão industrial, em relação à ocorrência de movimentos bruscos durante a 

execução da tarefa. Mais uma vez, o forno combinado foi avaliado como um 

equipamento de operação mais confortável, conforme comprova a tabela 25. 
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Durante o uso deste produto você faz muitos movimentos bruscos? * produto
pesquisado Crosstabulation

19 2 21

11,9 9,1 21,0

11 21 32

18,1 13,9 32,0

30 23 53

30,0 23,0 53,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Durante o uso deste
produto você faz muitos
movimentos bruscos?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
                     

Chi-Square Tests

16,246b 1 ,000

14,042 1 ,000

18,154 1 ,000

,000 ,000

15,939 1 ,000

53

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,11.b. 

 
Tabela 25: Correlação na relação de ocorrência de movimentos repetitivos no uso do 
produto 

 
(VIII) Correlação – Produto pesquisado x Se é exigido esforço físico no 

uso desse produto. 

 

Na tabela 26 é comprovada e validada a hipótese de que há uma 

correlação entre fogão industrial ou forno combinado no que se refere a 

exigência de esforço físico para operar o produto. Percebe-se que o fogão 

industrial avaliado como um produto onde a demanda de esforço físico é 

bastante superior à necessidade do forno combinado.  
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É exigido esforço físico no uso deste produto? * produto pesquisado Crosstabulation

28 4 32

18,1 13,9 32,0

2 19 21

11,9 9,1 21,0

30 23 53

30,0 23,0 53,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

É exigido esforço físico
no uso deste produto?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
 

                       

Chi-Square Tests

31,385b 1 ,000

28,291 1 ,000

35,224 1 ,000

,000 ,000

30,793 1 ,000

53

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,11.b. 

 
Tabela 26: Correlação na exigência de esforço físico no uso do produto 

 
(IX) Correlação – Produto pesquisado x Se é exigido esforço mental no 

uso desse produto. 
 
No tocante ao esforço mental exigido para operação do produto, 

também foi assinalada uma correlação entre os equipamentos pesquisados. 

Apesar da demanda cognitiva ocorrida no momento de aprendizagem inicial da 

operação dos programas utilizados para a realização da tarefa de cocção com o 

forno combinado, ainda assim, seus usuários consideram que após este período, 

o sistema torna-se “amigável”, facilitando muito a execução da tarefa. Já no 

sistema tradicional, os usuários consideram ser exigido esforço mental para 

realizá-la, em decorrência do uso constante da memória de curta e longa 

duração, aliado ao stress proveniente do tempo limitado para a conclusão da 

tarefa. 
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É exigido esforço mental no uso deste produto? * produto pesquisado Crosstabulation

26 6 32

18,1 13,9 32,0

4 17 21

11,9 9,1 21,0

30 23 53

30,0 23,0 53,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

É exigido esforço mental
no uso deste produto?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
 
                      

Chi-Square Tests

19,971b 1 ,000

17,519 1 ,000

21,211 1 ,000

,000 ,000

19,595 1 ,000

53

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,11.b. 

 
Tabela 27: Correlação na exigência de esforço mental no uso do produto 
 

(X) Correlação – Produto pesquisado x Se sente algum tipo de 
desconforto ao utilizar esse produto 

 
A última correlação apontada entre os dois sistemas refere-se aos 

desconfortos ocorridos durante a utilização dos equipamentos. Conforme a 

tabela 28, ao se o utilizar o fogão industrial para realizar a tarefa de cocção, os 

sujeitos estão mais vulneráveis a sofrer desconfortos físicos de que os usuários 

do forno combinado. 
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Você sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto? * produto pesquisado
Crosstabulation

18 0 18

9,8 8,3 18,0

8 22 30

16,3 13,8 30,0

26 22 48

26,0 22,0 48,0

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Count

Expected Count

Sim

Não

Você sente algum tipo
de desconforto ao
utilizar esse produto?

Total

Fogão Industrial
Forno

Combinado

produto pesquisado

Total

 
     

                       

Chi-Square Tests

24,369b 1 ,000

21,505 1 ,000

31,413 1 ,000

,000 ,000

23,862 1 ,000

48

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,25.b. 

 
Tabela 28: Correlação na ocorrência de desconfortos no uso do produto 

 
6.4 Análises, comentários e lições aprendidas 

 
Neste capítulo observamos que as respostas praticadas nas entrevistas e 

questionários pelos participantes, nem sempre corresponderam ao que foi 

observado no estudo de caso realizado. Foi o que ocorreu principalmente em 

relação a avaliação feita pelos usuários do sistema de cocção inteligente, o 

forno combinado obteve em quase 100% dos questionamentos relativos a sua 

usabilidade uma pontuação positiva enquanto que na observação da execução 

da tarefa de cocção com este produto, foram anotadas algumas demandas 

ergonômicas não mencionadas pelos participantes da pesquisa, tais como: 

 
• Ocorrência de movimentação inadequada, de flexão, rotação e 

inclinação da coluna vertebral. Isto foi observado, quando da 

colocação das GNs nas prateleiras da estrutura que vão ao forno 
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combinado. Tanto no momento do preenchimento da prateleira mais 

próxima ao chão, quanto na mais alta. Ambas estão localizadas fora 

do envelope de alcance do usuário. 

 

• No momento da montagem das GNs, observa-se que o funcionário 

flexiona as regiões cervical e torácica superior durante a execução 

da tarefa, aplicando força excessiva no manuseio da concha de cabo 

longo. 

 

• Por se tratar de um sistema altamente complexo, em caso de 

ocorrer alguma pane no sistema, só é possível operá-lo novamente 

após a consulta de um técnico especializado, o que pode não ocorrer 

no prazo condizente com o funcionamento da cozinha. 

 

• Nos fornos que funcionam com alimentação elétrica, as quedas de 

abastecimento de energia, acarretam paradas drásticas no processo 

de montagem das refeições, o que pode ocasionar atrasos na 

prestação do serviço. 

 

Já no caso do fogão Industrial boa parte dos problemas levantados no 

estudo de caso, também foram mencionados nas respostas dos participantes, 

como pode ser comparado a seguir: 

 

• Constrangimentos decorrentes do dimensionamento do 

equipamento, prateleira para guarda de utensílios (soté, espécie de 

frigideira) localizada muito próxima ao chão, obrigando o usuário a 

realizar movimentos de flexão/ rotação / inclinação acentuada da 

coluna vertebral. 

 

• “Na realidade a gente se acostuma a pegar o soté lá embaixo, se 

abaixando, a gente só sente mesmo quando chega o fim do 

expediente”. 
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• A realização da tarefa não permite alternância de posição, exigindo 

que o trabalhador mantenha-se em pé por longo período. 

Funcionários trabalham em pé durante toda jornada de trabalho.  

 

“Normalmente no fim do expediente a gente sente dor nas pernas, a 

gente fica muito tempo em pé e nos dias mais puxados, dá dor nos braços 

também”, 

“A gente sempre sente dor nas pernas e na cabeça, as vezes eu já estou 

em casa descansando e ainda escuto o barulho da cozinha no trabalho” 

 

• Durante a jornada de trabalho, em alguns momentos os funcionários 

transportam panelas com grandes volumes para o fogão, não existe 

nenhum tipo de auxílio para esta função, ao realizar este tipo de 

esforço físico agravam as probabilidades de lesões. 

 

• “As panelas muito pesadas (caldeirão) têm que ser transportada por 

duas pessoas, por mais que ela (pessoa) seja grande ou pequena”,  

 

• O calor provocado pela troca térmica ocasionada pelos queimadores 

do fogão provoca um desconforto que se reflete no constante quadro 

de sudorese apresentado pelos funcionários de cocção. 

 

• “Quando o fogão está trabalhando com todos os queimadores acesos 

o ambiente fica muito quente, principalmente na região da cintura 

para baixo” 

 

• A invisibilidade da chama do gás natural proveniente dos 

queimadores quando acesos, podem provocar um mau entendimento 

por parte do usuário, podendo vir a ocasionar uma combustão, o 

mesmo pode vir a ocorrer em relação ao uso do álcool gel, que é 

utilizado no acendimento dos queimadores. 
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 “O acionamento dos queimadores deveria ser feito automaticamente, 

porque o uso do álcool gel não é muito seguro, precisa de muita atenção para 

não causar acidente” 

“Já aconteceu de funcionário sem experiência acionar o botão de 

acendimento e demorar a colocar o álcool gel, fazendo o fogo subir 

descontroladamente”. 

O teste de correlação aplicado neste estudo indicou forte correlação de 

usabilidade entre os dois equipamentos pesquisados como pode ser visto a 

seguir: 

A hipótese de correlação é comprovada, entre o fogão industrial e forno 

combinado, quando se trata da relação de dificuldade na limpeza do produto. 

O forno combinado por possuir um processo de higienização automatizado livra 

o usuário dos desgastes físicos ocorridos nesta tarefa, quando ela é realizada no 

fogão industrial. 

Foi verificada uma correlação entre fogão industrial e forno combinado 

no que concerne a dificuldade em entender o funcionamento do produto. A 

grande maioria dos usuários do forno combinada mencionou não ter 

dificuldades em entender o funcionamento do equipamento, o que não 

aconteceu com os usuários do fogão industrial, quando mais de 60% dos 

entrevistados admitiu ter tido dificuldade em entender o funcionamento do 

produto, acreditamos que tal resultado pode estar relacionado com as 

diferenças de grau de escolaridade entre os usuários dos dois sistemas. 

Foi comprovada a correlação entre o fogão industrial e forno combinado 

no que se refere à incidência de acidentes envolvendo os dois produtos, ao se 

reportarem a esta questão 90% dos usuários do forno combinado responderam 

nunca ter sofrido nenhum acidente utilizando o equipamento, enquanto que os 

usuários do fogão industrial 66,7% já foram alvo de algum tipo de acidente, 

este resultado sugere  que o equipamento de cocção inteligente é mais seguro. 
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Também foi observada uma correlação entre fogão industrial e forno 

combinado no que concerne a dificuldade em entender o funcionamento do 

produto. A grande maioria dos usuários dos fornos combinada mencionou não 

ter dificuldade em entender o funcionamento do equipamento. Isto não 

aconteceu com os usuários do fogão industrial, quando mais de 60% dos 

entrevistados admitiu ter tido dificuldade em entender o funcionamento do 

produto. Acreditamos que tal resultado pode estar relacionado com as 

diferenças de grau de escolaridade entre os usuários dos dois sistemas. 

Também no aspecto da durabilidade dos produtos mais antigos, foi 

apontada uma correlação entre os produtos pesquisados, quase 50% dos 

usuários do fogão industrial consideram que os produtos de hoje quebram mais 

do que os produtos do passado. Já os usuários do forno combinados, em sua 

maioria responderam negativamente a esta questão. Nos parece que este 

resultado pode está relacionado com o curto período de tempo, em que este 

equipamento encontra-se no mercado. 

Os testes comprovaram uma correlação de usabilidade entre fogão 

industrial e forno combinado, estes testes indicaram que na operação do forno 

combinado se faz poucos movimentos repetitivos em relação a utilização do 

fogão industrial. Também não existe ocorrência de movimentos bruscos durante 

a execução da tarefa com o forno combinado, este foi avaliado como um 

equipamento de operação mais confortável. 

Com relação à exigência de esforço físico para operar o produto, foi 

anotada a correlação existente entre fogão industrial ou forno combinado. 

Percebe-se que o fogão industrial foi avaliado como um produto onde a 

demanda de esforço físico é bastante superior à necessidade do forno 

combinado.  

No tocante ao esforço mental exigido para operação do produto, 

também foi assinalada uma correlação entre os equipamentos pesquisados, 

apesar da demanda cognitiva ocorrida no momento de aprendizagem inicial da 

operação dos programas utilizados para a realização da tarefa de cocção com o 

forno combinado. Ainda assim, seus usuários consideram que após este período, 
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o sistema torna-se “amigável”, facilitando muito a execução tarefa, enquanto 

que no sistema tradicional, os usuários consideram ser exigido esforço mental 

para realizá-la, em decorrência do uso constante da memória de curta e longa 

duração, aliado ao stress proveniente do tempo limitado para conclusão da 

tarefa. 

A última correlação apontada entre os dois sistemas refere-se aos 

desconfortos ocorridos durante a utilização dos equipamentos. Conforme o 

teste de correlação, ao se utilizar o fogão industrial para realizar a tarefa de 

cocção, os sujeitos estão mais vulneráveis a sofrer desconfortos físicos de que 

os usuários do forno combinado.  

O resultado da inquirição aos usuários dos sistemas abordados nos 

permite constatar que na ótica dos operadores o forno combinado se coloca 

como um equipamento mais apto à realização da tarefa de cocção em cozinhas 

industriais. A avaliação do seu desempenho por parte dos voluntários foi 

bastante positiva, o que nos faz crer que sua entrada definitiva no mercado, 

seja só uma questão de resolução da equação tempo versus custo do produto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CAPÍTULO 7 |Considerações finais, conclusões e 
recomendações para futuros estudos 

 

 

7.1 Considerações finais sobre referencial teórico e estudo de campo 

Este trabalho teve como objetivo a análise comparativa de usabilidade 

entre os equipamentos de cocção utilizados nas cozinhas industriais, que 

operam com o sistema de cocção tradicional e inteligente. Pretendeu avaliar as 

demandas ergonômicas do fogão industrial e forno combinado, averiguando 

suas similaridades, suas diferenças, bem como as contribuições que o forno 

combinado, como equipamento sucessor do fogão industrial, introduziu no 

mercado. 

Um dos elementos deflagradores desta pesquisa está relacionada com a 

observação ocorrida durante a análise ergonômica realizada em três cozinhas 

comerciais na cidade do Recife, efetuada para a monografia de conclusão do 

curso de Especialização em Ergonomia na UFPE. Em tal pesquisa constatamos 

que grande parte das queixas registrada neste setor se reportava ao uso do 

fogão industrial. A intenção de analisar comparativamente o forno combinado 

ocorreu devido ao fato deste equipamento está gradativamente substituindo o 

uso do fogão industrial no processo de cocção de alimentos industriais. 

 “Aspectos ergonômicos como segurança, eficiência, confiabilidade, 

facilidade de uso, conforto, devem ser analisados com base nas atividades 

diárias, a partir de observações diretas e indiretas, “ checklists”, escalas de 

avaliação, vídeos, entrevistas, questionários, grupos de discussão, análise da 

tarefa, testes de usabilidade, análise de especialistas”. (MORAES, 1996). Foi 

este conceito, que este trabalho adotou para a sua realização. Ao longo do 

estudo pretendeu-se demonstrar como a ergonomia e suas ferramentas podem 

auxiliar na concepção e intervenção dos produtos, tornando-os mais eficazes e 

seguros. 
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A pesquisa bibliográfica sobre o assunto foi dividida em dois capítulos 

(capítulos dois e três). No segundo capítulo foi apresentada a evolução 

histórica da cozinha. Neste contexto, foi selecionado o fogão para ilustrar o 

processo evolutivo de um equipamento de cocção. Também foi apresentada a 

classificação dos tipos de cozinha, considerações sobre arranjo físico, tipos de 

arranjo físico, setores necessários ao funcionamento de uma cozinha e 

considerações sobre a cocção, objetivando a compreensão do ambiente físico 

onde a pesquisa estaria incerida. 

O terceiro capítulo abordou o conhecimento relativo a Ergonomia e a 

Usabilidade dos produtos. A ergonomia, segundo Moraes e Frisoni (1996) “dá 

sustentação do ajuste, aos requisitos de usabilidade, conforto e segurança (ou 

seja, função de uso, comunicação e interação). Refere-se à adaptação de suas 

características às capacidades físicas, perceptuais e cognitivas dos usuários, 

consumidores e produtores”. Métodos para a análise da usabilidade e segurança 

do produto foram descritos neste capítulo, com o objetivo de apresentar as 

ferramentas destinadas a detectar problemas ergonômicos, promover melhorias 

e amenizar os riscos inerentes aos diversos tipos de produtos. 

Os pressupostos para o desenvolvimento do projeto de um produto 

devem incorporar os valores essenciais à usabilidade, respeitando os limites da 

ação humana, propiciando um mundo material mais factível com a realidade. 

Dentro deste conceito, foram listados e conceituados os princípios de 

usabilidade, foram descritas as técnicas para a avaliação da usabilidade, as 

quais foram aplicadas aos produtos pesquisados e foram apresentadas algumas 

considerações sobre a antropometria. As considerações sobre antropometria 

foram úteis uma vez que os equipamentos pesquisados apresentavam questões 

de natureza dimensionais questionáveis em relação ao perfil antropométrico 

dos usuários. Também foram apresentadas recomendações antropométricas 

para o projeto tanto do fogão industrial, quanto do forno combinado. 

As informações levantadas no referencial teórico elaborado para esta 

pesquisa foram de grande relevância para a compreensão do objeto de estudo. 

A partir dele, foi possível identificar as demandas ergonômicas dos sistemas 

estudados e apontar recomendações para futuro redesign, considerando que 
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um produto deve atender as necessidades dos seus respectivos usuários e isto 

só é possível quando o produto alcança um alto índice de usabilidade.  

Conforme foi apontado nos resultados da análise e diagnose ergonômica 

e confirmada nos resultados das entrevistas e dos questionários aplicados, o 

fogão industrial e o forno combinado, apresentam necessidades de ajustes para 

atender a contento ao seu usuário. Isto pode ser observado especialmente no 

fogão industrial, que concentra uma série de pontos a serem ajustados a fim de 

oferecer ao usuário um produto mais adequado a tarefa a que se propõe 

realizar. 

As atividades desenvolvidas nos equipamentos de cocção industrial 

caracterizam-se por manipulação manual intensa. A realização destas tarefas 

vem acompanhada de movimentos repetitivos de membros superiores e coluna, 

levantamento de pesos excessivos e permanência na postura em pé por 

períodos prolongados. 

Estas características têm levado um grande número de trabalhadores no 

Brasil e no mundo a desenvolver as doenças osteomusculares relacionadas ao 

trabalho (DORT) e problemas de coluna, estas patologias representam um dos 

principais problemas de saúde ocupacional existentes neste setor. As doenças e 

acidentes de trabalho que podem vir a acometer os usuários dos equipamentos 

de cocção são inúmeras e pouco descritas, o que dificulta a realização de 

intervenções que diminuam a incidência destes acometimentos. Cumpre 

chamar a atenção que não foi nossa intenção nos aprofundarmos com relação 

às questões de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. 

Os resultados da pesquisa, tanto nas observações em campo, quanto nas 

respostas das entrevistas e questionários aplicados, indicam que as principais 

necessidades para o aperfeiçoamento dos equipamentos de cocção estão 

relacionados às questões: “dimensionais do equipamento”, as “posturas” 

adotadas durante a realização da tarefa no uso do produto, aos “riscos 

acidentais”, e as questões “cognitivas” inerentes aos sistemas estudados. 
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Para facilitar o entendimento dos resultados deste trabalho, 

apresentaremos a seguir cada item considerado importante na análise de 

usabilidade dos produtos pesquisados. 

(1) Dimensionamento do produto 

Durante a realização do estudo de campo, foram observadas várias 

ações de conduta inapropriada em decorrência do dimensionamento 

inadequado do fogão industrial, como, por exemplo, o fato da prateleira de 

suporte das frigideiras, conhecidas pelo setor como soté, se posicionar a 

apenas 15cm do chão, submetendo os usuários a constante sobrecarga 

biomecânica com flexão / rotação / inclinação acentuada da coluna 

vertebral.  

De acordo com Cushman & Rosenberg (1991) para se projetar a maioria 

dos produtos é exigido algum conhecimento sobre as dimensões do corpo. Os 

dados antropométricos são utilizados para estabelecer as dimensões do 

produto. O procedimento usual é projetar para acomodar 90% a 95% da 

população de prováveis usuários. 

A altura padrão do equipamento também é um fator que contribui 

consideravelmente para o desconforto do usuário, sua dimensão fixa, sem a 

previsão de mecanismo de ajuste, obriga o usuário de menor percentil a 

trabalhar fora do seu envelope de alcance (ver análise antropométrica), o 

mesmo acontecendo com os usuários de percentil 97,5%, que operam com o 

fogão na altura da coxa, sendo submetido a flexão constante da região cervical 

e torácica superior. 

Ainda em relação ao dimensionamento, o tamanho e o distanciamento 

das grelhas que apóiam as panelas de grande porte, sobre os queimadores do 

fogão, são um empecilho na hora de pique da produção. Esta proximidade 

inviabiliza muitas vezes o aproveitamento de todos os queimadores, devido o 

tamanho das panelas, que podem ter diâmetro superior a 50cm. 
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No que se refere ao forno combinado, o que ocorre, diz respeito as 

alturas mínimas e máximas da estrutura móvel que é inserida no corpo do 

forno. Para preenchê-la ou esvaziá-la o usuário deve realizar movimentos de 

flexão, rotação e inclinação da coluna vertebral ou movimentação inadequada 

dos membros superiores acima da linha de conforto. (ver problematização) 

Ao contrário do que foi observado em campo, o resultado da pesquisa na 

opinião dos usuários não apresenta o fator dimensionamento do produto como 

um problema. De acordo com os pesquisados 76,7% dos usuários do fogão 

industrial consideram que a altura do equipamento é adequada ao 

funcionamento do produto, 20,0% consideram regular e 3,3% consideram a 

altura inadequada ao uso. Em relação a profundidade 76,7% opinaram que a 

profundidade é adequada, 16,7% consideram regular e 6,7% consideram a altura 

inadequada, quanto ao alcance 70,0% consideram bom, 23,0% regular e 6,7% 

ruim. 

Na pesquisa com o forno combinado, 95,7% dos usuários consideram que 

a altura do equipamento é adequada ao seu funcionamento e 4,3% a 

consideram regular, quanto a profundidade 91,3% consideram adequada e 6,7% 

regular, quanto ao alcance 100,0% opinou ser adequado, e em relação ao 

acabamento do produto 95,5% considerou adequado e 4,5% considerou regular. 

Acreditamos que esta diferença de resultados pode está relacionada ao 

desconhecimento, por parte dos usuários, dos conceitos de dimensão e ao fato 

dos usuários não relacionarem os problemas dimensionais do equipamento aos 

desconfortos posturais por eles provocados. 

(2) Posturas adotadas durante o uso do equipamento 

A realização da tarefa utilizando-se tanto o fogão industrial quanto o 

forno combinado, usualmente ocorre, durante prolongados períodos na postura 

em pé. Em termos de desconforto postural, esta posição é responsável pela 

grande prevalência de dores nas pernas e pés. Talvez ela também seja 

responsável pelas dores de coluna lombar. Porém existem estudos que mostram 

que tanto os trabalhos desenvolvidos na postura em pé, quanto na postura 
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sentada, pode acarretar lombalgia (IIDA, 2005). De acordo com o autor, “a 

posição de pé apresenta a vantagem de proporcionar grande mobilidade 

corporal”. Porém, o autor afirma que quando se exige a manutenção da posição 

em pé a tarefa torna-se altamente fatigante devido á forte predominância do 

trabalho estático.  

Segundo a opinião dos pesquisados, 60% operadores do fogão industrial 

afirmaram sentir dor em algum momento, durante a realização da tarefa de 

cocção, enquanto que 95,7% dos usuários do forno combinado revelaram não 

sentir nenhum tipo de dor durante a realização da tarefa. Vale salientar que ao 

serem inquiridos a respeito das regiões do corpo em que sentiam dor durante a 

realização da tarefa grande parte dos usuários do fogão industrial assinalou os 

pés, pernas e tornozelos, seguidos de costas inferior, cabeça, olhos e nuca. 

Apesar de também realizarem a tarefa de cocção em pé, os usuários do 

forno combinado, ao serem perguntados a respeito da ocorrência de dor 

durante a jornada de trabalho, em quase sua totalidade, responderam não 

sentir dor. Acreditamos que tal resposta está relacionada com o fato deste 

equipamento propiciar maior número de pausas no decorrer da tarefa, uma vez 

que, estando o forno combinado em funcionamento, sua operação é 

automática, não necessitando da manipulação constante do operador. 

(3) Riscos acidentais 

Durante o estudo campo foram observadas uma série de situações de 

risco, relacionados com a execução da tarefa com o fogão industrial. Citaremos 

como exemplo o transporte manual de cargas, que ocorre quando o usuário 

precisa transportar uma panela de grande porte. Muitas vezes esta panela pesa 

vazia em torno de 15 kg, e quando cheia de conteúdo quente pode vir a 

ocasionar esbarramentos com outro funcionário ou queda em decorrência do 

piso molhado. 
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Podemos citar também o perigo gerado pela proximidade dos 

queimadores existentes no fogão. Isto fica evidenciado pelo fato de vários 

operadores trabalharem ao mesmo tempo, no mesmo fogão, criando uma área 

de risco de queimaduras, devido ao manuseio frenético de panelas 

extremamente quentes, aliadas às altas chamas emitidas pelos queimadores.  

A invisibilidade da chama do gás natural proveniente dos queimadores 

quando acesos, podem impedir que o usuário enxergue a chama e vir a 

ocasionar uma combustão descontrolada. O mesmo pode vir a ocorrer em 

relação ao uso do álcool gel, que é utilizado no acendimento dos queimadores. 

A tubulação de alimentação do gás natural no fogão industrial é 

aparente e localizada em uma posição inapropriada para o fluxo da cozinha, 

este fato pode provocar quedas em decorrência de colisão do funcionário com a 

tubulação.  

No que se refere ao forno combinado, foi observado apenas um aspecto 

que pudesse vir a comprometer a segurança do operador: após cada operação 

de cocção, quando da abertura da porta do forno para manipulação do 

alimento, é expelido um vapor com altíssima temperatura. Caso o operador não 

esteja atento, pode vir a se alvo de queimaduras.  

Na opinião dos usuários do fogão industrial, quando inquiridos sobre a 

ocorrência de acidentes utilizando o equipamento 66,7% responderam já ter 

sofrido acidentes, enquanto que 33,3% informaram nunca ter sofrido nenhum 

tipo de acidente utilizando o produto. 

Já a maioria dos usuários do forno combinado, ao responderem a mesma 

questão, informou que nunca sofreu nenhum tipo de acidente, enquanto que 

uma parcela ínfima, admitiu ter sofrido acidente utilizando o produto. 

Observa-se nesta questão o baixo índice de acidentes ocorridos com o forno 

combinado, apontado pelos participantes da pesquisa. 
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O teste de correlação aplicado a partir das respostas dos questionários 

em relação ao fato do usuário já ter sofrido algum tipo de acidente durante a 

realização da tarefa com os equipamentos pesquisados, comprovam e validam a 

hipótese de que o produto forno combinado é mais seguro que o fogão 

industrial. 

(4) Questões cognitivas 

Foi avaliado, durante a observação em campo, que a tarefa de cocção 

demanda uma forte carga mental e de stress, em virtude do medo de errar as 

receitas, de queimar o prato pedido, de não conseguir atender a tempo o 

pedido solicitado, aliado ao fato do usuário trabalhar com a memória de longa 

duração (elaboração das receitas) e de curta duração (memorização da 

seqüência de pedidos), tudo sobre a pressão do tempo pré-definido para a 

conclusão da tarefa. 

De acordo com Grandjean (1998) “o estado emocional, causado por uma 

discrepância entre o grau de exigência do trabalho e os recursos disponíveis 

para gerenciá-lo, define o estresse do trabalho; sendo um fenômeno 

essencialmente subjetivo que depende da compreensão individual da 

incapacidade de gerenciar as exigências do trabalho”. 

No caso do forno combinado foi observado que os constrangimentos 

mencionados pelos usuários referiam-se ao aprendizado inicial da operação do 

novo sistema. Observou-se que o sistema apresenta certa dificuldade aos 

funcionários que o utilizam pela primeira vez, visto que, uma série de 

procedimentos, que não estão no repertório do usuário, são necessários ao seu 

funcionamento, uma vez que o processo de acionamento é definido a partir de 

um painel de comando digital (ver problematização). Neste painel todas as 

funções estão concentradas e são usadas combinadamente entre si, o que gera 

uma certa confusão para os que estão começando a operar o sistema 

inicialmente. Vale salientar que a pesquisa com o equipamento de cocção 

inteligente foi realizada na cidade de São Paulo, porque, na cidade de Recife 

nenhuma cozinha de restaurante comercial trabalha plenamente com este 
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sistema. Apenas uma unidade pesquisada possuía um forno combinado, o qual 

era subutilizado, devido ao fato de não haver nenhum profissional 

suficientemente treinado para operá-lo. 

Nos estudos de caso pesquisados observamos que no sistema de cocção 

inteligente, mesmo existindo as pressões relativas ao tempo de conclusão da 

tarefa e solicitação da memória de curta e longa duração, passados o primeiro 

impacto de interação com o sistema, a carga cognitiva inerente à tarefa parece 

ficar mais branda. Isto ocorre provavelmente em decorrência de um maior 

controle de tempo exercido pelo usuário durante o processo de cocção do 

alimento neste sistema. 

O estudo com os usuários confirmaram as observações do estudo de 

campo, segundo o qual a grande maioria dos entrevistados usuários do fogão 

industrial alegou ser exigido esforço mental para operar com o equipamento, 

enquanto que um número menor dos operadores do forno combinado afirmam 

não ser necessário esforço mental para a realização da tarefa de cocção com 

este equipamento. 

Cumpre chamar atenção que foi apontado no início deste estudo, 

durante as observações assistemáticas realizadas nas cozinhas pesquisadas, que 

os funcionários da cocção tradicional se mostravam pressionados pelo ritmo de 

trabalho imposto. Isto ocorre pela demanda de pedidos a serem atendidos em 

curto espaço de tempo, pela solicitação constante da memória de curto e de 

longo prazo e pela solicitação de atenção constante que esta tarefa exige. 

Também nesta questão, o teste de correlação aplicado a partir das 

respostas fornecidas pelos usuários nos questionários respondidos, comprova e 

valida a hipótese que o forno combinado demanda menor esforço mental na 

realização da tarefa do que o fogão industrial.      

 

7.2 Síntese das recomendações ergonômicas 

 

Apresentamos a seguir, uma síntese das recomendações ergonômicas 

baseadas nas análises realizadas neste estudo: 
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[1] Recomendações referentes aos problemas interfaciais 

 

• Redefinição das dimensões (alturas) dos equipamentos destinados ao 

uso da cocção industrial, inclusive considerando a possibilidade dos 

mesmos contarem com mecanismos de ajustes para atender 

ergonomicamente ao número maior de usuários (ver tabela cap.5).  

• Relocação da prateleira de apoio para panelas que se localiza na 

parte inferior do fogão. 

• Redimensionamento dos queimadores do fogão industrial, visando a 

proteção do usuário. 

 

[2] Recomendações referentes ao ritmo de trabalho 

 

• Pausa de 10 a 15 minutos pela manhã e a tarde 

• Pausa de 60 minutos para o almoço 

• Evitar jornadas de trabalho extra 

• Disponibilizar assentos que permitam o descanso dos funcionários no 

seu próprio posto de trabalho, alternando sua postura, evitando 

futuras queixas de saúde ocupacional. 

 

[3] Recomendações referentes aos problemas movimentacionais 

 

• Definir equipamento para transporte de carga (cocção tradicional), 

recomenda-se à utilização de equipamento para transferir e alocar 

cargas. 

 

[4] Recomendações referentes a temperatura  

 

• Desenvolver dispositivo que atenue a liberação de calor proveniente 

dos queimadores (cocção tradicional) 
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[5] Recomendações referentes a questões acidentais 

 

• Definir acendimento automático para os queimadores (cocção 

tradicional) 

• Evitar o uso do álcool gel 

• Redesign da a tubulação externa do fogão industrial, 

reposicionamento da tubulação de alimentação de gás no fogão 

industrial, com o intuito de evitar colisão e queda do funcionário. 

• Desenvolver dispositivo que evite a liberação do vapor, quando da 

abertura da porta após sua utilização. 

 

[6] Recomendações referentes aos problemas operacionais 

 

• Aquisição de um técnico especializado para equipe, com o objetivo 

de garantir a manutenção do sistema, evitando que a cozinha tenha 

que aguardar a chegada de um técnico externo (cocção inteligente) 

prejudicando o seu funcionamento. 

 

[7] Recomendações relacionadas a questões cognitivas 

 

• Recomenda-se a adoção de um sistema informacional mais eficiente 

que permita a redução da carga cognitiva, ao auxiliar as funções de 

memória, atenção e processamento de informação. (cocção 

tradicional) 

• Treinamento adequado e constante para os usuários, com 

mecanismos que estimulem o aprendizado do sistema em questão. 

(cocção inteligente) 

 

[8] Recomendações referentes requisitos projetuais 

 

• Considerar uma maior aplicação de métodos de análise de 

usabilidade na concepção de projetos de novos produtos e no 

redesign de produtos existentes. 
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• Considerar a opinião do usuário nas etapas de desenvolvimento do 

equipamento, através da aplicação das várias técnicas existentes na 

literatura, tais como: os questionários, entrevistas, focus groups, 

heurísticas, etc. 

 

7.3 Conclusões e contribuições deste estudo 

Na conclusão desta pesquisa constatamos que os produtos envolvidos 

neste trabalho, ambos desenvolvidos para realizar a tarefa de cocção de 

alimentos em cozinhas industriais, diferem entre si em vários aspectos relativos 

a ergonomia, usabilidade e funcionalidade. 

O fogão industrial equipamento que realiza o preparo dos alimentos nas 

cozinhas que operam com o sistema de cocção tradicional é alvo de várias 

demandas ergonômicas, enquanto que no sistema de cocção inteligente, o 

forno combinado, equipamento desenvolvido para substituir com maior 

agilidade e produtividade o fogão industrial, concentrando em si várias 

operações realizadas pela cocção tradicional. Mesmo já tendo resolvido alguns 

dos problemas de usabilidade existente no fogão industrial, ainda apresenta 

pontos que devem ser trabalhados nas suas futuras versões. 

Isto mostra que apesar de todo avanço tecnológico agregado aos novos 

produtos, os designers devem estar mais atentos ao fato de projetar 

considerando a imensa diversidade dos aspectos físicos e cognitivos dos 

usuários. 

Os dados nos trouxeram à tona elementos que nos permitem sugerir a 

urgência do redesign do fogão industrial, vislumbrando soluções que possa 

torná-lo um produto mais “amigável”. É prudente ressaltar a importância da 

criação de normas técnicas específicas, que possam dar suporte as empresas, 

incentivando o uso de suas recomendações. 

Cabe assinalar uma grande dificuldade com relação a este estudo no que 

diz respeito ao referencial teórico ou fontes de informação, muito poucos livros 
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e autores tratam deste assunto, mesmo a nível internacional, não é fácil 

encontrar referências a este tema. 

Seria ainda oportuno lembrar que o número reduzido da amostra pode 

representar uma amostra relativamente pequena, frente a um grupo maior 

para futuros estudos que, talvez, revele diferença, porém esta 

representatividade envolveria tempo e custos incompatíveis com esta pesquisa, 

no entanto as informações por hora apresentadas, ao nosso ver, podem ser 

úteis não somente a área específica do Design, mas a todas as áreas do saber 

interessadas em entender o universo operacional das cozinhas profissionais.  

Estamos cientes da repetição apresentada em alguns momentos nesta 

dissertação, mas julgamos que seria necessário por conta de resultados que 

foram confirmados ao longo do trabalho e a partir das diversas técnicas 

utilizadas, que só fizeram corroborar os resultados encontrados.  

 

7.4 Recomendações para futuros estudos 

 

Como indicação para futuras pesquisas, sugerimos: 

 

• Aplicação das técnicas utilizadas neste estudo em uma amostra 

estatisticamente representativa dos usuários dos equipamentos de 

cozinha industrial, visando a validação dos dados obtidos; 

 

• Análise comparativa do tempo gasto na atividade de cocção entre a 

cozinha tradicional e a cozinha inteligente com avaliação da 

qualidade final do produto servido; 

 

• Realizar testes de avaliação da incidência de doenças ocupacionais 

ocorridas nas cozinhas de cocção tradicional e inteligente; 

 

• Avaliação da usabilidade de outros equipamentos que fazem parte 

do setor da cozinha industrial; 
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• Análise ergonômica cognitiva do painel de controle digital do forno 

combinado; 

 

• Análise crítica do estado da arte dos produtos utilizados para 

revestimento de pisos, paredes e tetos na área de cocção de 

cozinhas industriais.  

 

Por fim, cumpre mencionar como última recomendação, que a 

carência de estudos nesta área de pesquisa suscita um vasto universo a ser 

explorado por pesquisadores em futuros estudos.   

A setor de alimentação coletiva é um dos mercados que mais cresce e 

se diversifica, agregando cada vez mais aos seus serviços tecnologia de 

ponta, isto tem gerado uma verdadeira revolução neste universo. No entanto 

em relação às questões relacionadas ao trabalho, alguns aspectos projetuais 

precisam ser repensados, e acreditamos que as pesquisas acadêmicas podem 

contribuir significativamente para a concepção de projetos e produtos mais 

“amigáveis” enquadrados dentro de uma na ótica ergonômica. 
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ANEXO I 

Variáveis antropométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alturas de Pé 
Vista Coronal Ventral 

Figura 65: Ilustração das variáveis antropométricas – Alturas de Pé.  

Fonte: MORAES, 1983. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimentos 
Vista Sagital Lateral 

 Figura 66: Ilustração das variáveis antropométricas – Comprimentos.  

Fonte: MORAES, 1983.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larguras de Pé 
Vista Coronal Ventral 

 
Figura 67: Ilustração das variáveis antropométricas – Larguras de Pé.  

 

 

 

Fonte: MORAES, 1983. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Ilustração das variáveis antropométricas – Profundidades de Pé. 

Fonte: MORAES, 1983. 

Profundidades de Pé 
Vista Sagital Lateral 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69: Ilustração das variáveis antropométricas – Profundidades Sentado. 

MORAES, 1983. 
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ANEXO II 
 

                 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu       ___________________, portador do documento de 
identidade nº  ____________, fui informado dos objetivos e da justificativa desta pesquisa, 
de maneira clara e detalhada. Recebi informações especificas sobre cada procedimento no qual 
estarei envolvido em relação à pesquisa. Todas as dúvidas foram respondidas com clareza, e sei 
que poderei solicitar novos esclarecimentos a qualquer momento. Além disso, sei que novas 
informações serão fornecidas durante o desenvolvimento da aplicação dos questionários, 
portanto, terei liberdade de retirar meu consentimento de participação na pesquisa, quando 
assim me convier.  
A pesquisadora pode ser contatada através dos números (81) 9142-8399 e 3325-2477 ou no 
seguinte endereço Rua Francisco da Cunha, 976 apto. 201 Boa Viagem CEP: 51020-041 – Recife 
/ PE 
 
Pesquisa: 
A pesquisa tem por tema: “Usabilidade da cocção industrial: uma análise comparativa entre o 
sistema de cocção tradicional e o sistema de cocção inteligente” 
 
Objetivos: 

Avaliar comparativamente a usabilidade dos equipamentos utilizados na execução de alimentos dentro 
de uma cozinha industrial, na área específica de cocção de cozinhas tradicionais e de cozinhas que 
empregam o sistema de cocção inteligente. 
 
Duração e descrição do estudo: 
A coleta dos dados da referente pesquisa (entrevistas, questionários e observações 
assistemáticas) será realizada durante os meses de junho e julho de 2007, imediatamente após 
autorização do comitê de Ética em Pesquisas. A realização das entrevistas, aplicação dos 
questionários e as observações assistemáticas da tarefa serão conduzidas em uma amostra de 
trinta funcionários que atuam no setor de cocção de cozinhas industriais, cuja idade varia entre 
20 e 65 anos, residentes no estado de Pernambuco e no estado de São Paulo. 
A coleta dos dados será realizada na cozinha de três restaurantes localizados na cidade de Recife 
que operam com o sistema de cocção tradicional e na cozinha de dois restaurantes que operam 
com o sistema de cocção inteligente na cidade de São Paulo. 
 
Benefícios: 
A avaliação da usabilidade dos produtos existentes no mercado contribui como informação valiosa 
para os Designers no momento da concepção de produtos novos ou no redesign de produtos 
existentes, fazendo com que o usuário venha a ser beneficiado com a aquisição de produtos 
concebidos dentro de uma ótica ergonômica. 
 
Riscos: 
Por se tratar de uma análise na qual o uso da filmagem e da fotografia são indispensáveis, os 
voluntários poderão alegar constrangimento, o mesmo ocorrendo em relação às entrevistas e 
questionários que serão aplicados, alegando exposição de opiniões à empresa. Com o intuito de 
amenizar possíveis constrangimentos, as fotos que por ventura necessitem ser expostas 
estritamente em trabalhos acadêmicos, serão apresentadas com a imagem do rosto disfarçada, 
de forma a não permitir a identificação do participante. 
Quanto aos questionários e entrevistas, será garantido o sigilo dos voluntários devido ao fato de 
que os mesmos não serão identificados nominalmente. 



Serão garantidos os direitos legais de imagem de cada participante de acordo com o artigo 5º. 
Incisos V, X, e XXVIII da Constituição Brasileira de 1988, reservando a utilização dos dados 
levantados apenas para fins científicos de pesquisa 
 
 
Desistência: 
Não haverá obrigatoriedade de participação ou qualquer tentativa de indução à mesma. Estou 
consciente de que, caso venha a participar deste estudo estarei livre para me afastar do mesmo a 
qualquer momento, sem que para isso haja qualquer prejuízo para a minha pessoa. 
 
Dúvidas: 
Se houver outra dúvida ou explicação adicional, estarei livre a perguntar à pesquisadora 
responsável Alexana Vilar Soares Calado 
 
Consentimento do participante: 
Li e entendi as informações procedentes descrevendo este estudo e todas as minhas dúvidas em 
relação ao estudo e à minha participação foram respondidas satisfatoriamente.  
Declaro ainda, que tomei conhecimento dos termos recebendo cópia dos mesmos, e aceitei 
participar de forma voluntária e consciente desta pesquisa, sem receber nenhum tipo de benefício 
financeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
Recife,         de                     2007. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
(Indivíduo acima citado) 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Alexana Vilar Soares Calado 
Pesquisadora responsável 
Arquiteta 
CREA – 17.151 D / PE 
RG: 2.038.526 SSP / PE 
CPF: 438.944.534-00 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Testemunha 
 
 
 
 
 



_____________________________________ 
Testemunha 
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APÊNDICE I 
 
            

 
Dados do pesquisado 
 
1º. Idade______ 
 
2º. Sexo                                Fem.                              Mas.   
 
3º. Grau de escolaridade  
 
     1º. Grau incompleto             1º. Grau completo               2º. Grau incompleto  
     2º. Grau completo                3º. Grau incompleto            3º. Grau completo 
 
 
I. Características de uso do produto 
 
 
4º. Produto pesquisado: _________________________ 
 
5º. Quando você usa o produto, o quanto é importante para você cada uma das     
     características abaixo. 
 
 
Características 

Extremamente 
Importante  
      (1) 

     Muito 
  Importante 
        (2) 

Importante 
       
       (3) 

   Pouco 
Importante 
      (4) 

       Não 
   Importante 
        (5) 

A. Funcionalidade      
B. Segurança      
C. Conforto      
D. Confiabilidade      
E. Facilidade de uso      

 
 
6º. Das características acima, escreva abaixo, em ordem de preferência, as 3 que você considera 
       mais importantes. 
 
    Primeira    ____________________________________________________________________ 
     Segunda    _____________________________________________________________________ 
     Terceira    _________________________________________________________ 
 
7º. Você já utilizou algum tipo de dificuldade ao utilizar este produto? 
 
              Sim (escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       _________________________________________________________________  
       _________________________________________________________________ 
 
 
 
8º. Você já experimentou alguma dificuldade ao fazer limpeza ou manutenção neste produto? 

Questionário para avaliação de usabilidade de produtos industriais 
Data________                                                               No.______ 

Este questionário tem como objetivo avaliar os produtos de uso industrial, evidenciando os 
aspectos de interação com os seus usuários. Este estudo abrange os equipamentos de cocção 
industrial tradicional, especialmente o fogão, e os sistemas de cocção inteligentes. 
Não coloque o seu nome no questionário, as informações são sigilosas e servirão para o trabalho 
de pesquisa que está sendo desenvolvido. Muito obrigada. 



 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
9º. Você já sofreu algum tipo de dificuldade em entender o funcionamento deste produto? 
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
10º. Quando ocorre algum problema como é que você costuma agir? 
 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
11º. Quando você utiliza este produto com ele se comporta em relação aos seguintes itens: 
 

           ITEM            BOM          REGULAR           RUIM 
          Altura    
      Profundidade    
         Alcance    
      Material de  
      Acabamento 

   

 
       O que você sugere para melhorar estes aspectos? 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________ 
  
II. Segurança do produto 

 
12º. Você já sofreu algum tipo de acidente ao usar este produto? 

 
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
13º. Você acredita que o acidente ocorrido foi causado por culpa sua ou do produto? 
 
            Culpa do usuário                 Culpa do produto             Não sabe 

 
A que você atribui esta culpa 

       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
 
14º. Você acha que os produtos de hoje quebram mais do que os do passado? 
 
           Sim ((escreva abaixo porque)              Não (vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
15º.  Quando ocorre acidente como você costuma agir? 
 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________  
 
III. Desconfortos 



 
16º. Durante o uso deste produto você faz muitos movimentos repetitivos?  
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________ 
 
17º. Durante o uso deste produto você faz muitos movimentos bruscos? 
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________ 
 
18º. É exigido esforço físico no uso deste produto? 
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________ 
 
19º. É exigido esforço mental no uso deste produto? 
 
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________ 
 
20º. Você sente algum tipo de desconforto ao utilizar este produto? 
 
            Sim ((escreva abaixo qual(is))              Não ( vá para a próxima questão) 
       __________________________________________________________________  
       __________________________________________________________________ 
 
 
21º. No final da sua jornada de trabalho usando este produto, com se comporta o seu corpo? 
 

Início do expediente Meio do expediente Final do expediente Região  
Do 
Corpo 

Nenhuma 
Dor 

Sinto 
dor 

Nenhuma  
dor 

Sinto 
dor 

Nenhuma 
Dor 

Sinto  
dor 

Cabeça       
Nuca       
Olhos       
Pescoço       
Ombros       
Braços       
Cotovelos       
Antebraços       
Punho       
Mão       
Costas  
Superior 

      

Costas 
Média 

      

Costas  
Inferior 

      

Quadril / 
Nádegas 

      

Coxas       
Joelhos       
Perna       
Tornozelo       
Pé       

 



APÊNDICE II 
Relatório das Análises Quantitativas 

 
 

II. DADOS DOS PESQUISADOS 
 
 
A tabela a seguir fornece um perfil geral dos entrevistados através dos valores mínimos e 
máximos, bem como da média e do desvio padrão dos dados disponíveis. Pode-se inferir que a 
idade média dos entrevistados situa-se em 33anos.  
 
 

Estatística Descritiva

53 21 55 33 8,68idade
Frequência Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

 
 
 
Os entrevistados são divididos em 94,3% [f = 50] homens e 5,7% [f = 3] mulheres.  
 

sexo

3 5,7

50 94,3

feminino

masculino

Frequência Percentual

feminino masculino

Sexo

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Pe
rc

en
tu

al

5,7%

94,3%

 
 
 
 
 
 



Tabela - Sexo segundo produto pesquisado 
 

30 100,0%

20 87,0%

3 13,0%

masculino

masculino

feminino

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

sexo

 
 
Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, observou-se que 28,3% [f = 15]  possuem 1° 
grau incompleto, 28,3% [f = 15] concluíram o segundo grau e 15,1% [f = 8] possuem 1° grau 
completo curso superior completo.  
 

escolaridade

15 28,3

8 15,1

5 9,4

15 28,3

4 7,5

5 9,4

52 98,1

1 1,9

53 100,0

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

Total

Valid

97Missing

Total

Frequencia Percentual

1º grau incompleto
1º grau completo

2º grau incompleto
2º grau completo

3º grau incompleto
3º grau completo

Escolaridade

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Pe
rc

en
tu

al

28,8

15,4

9,6

28,8

7,7
9,6

 
 
 
 



Tabela – grau de escolaridade segundo produto pesquisado 
 

13 43,3%

5 16,7%

4 13,3%

5 16,7%

2 6,7%

1 3,3%

2 9,1%

3 13,6%

1 4,5%

10 45,5%

2 9,1%

4 18,2%

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

escolaridade

 
 
 
Gráfico – Escolaridade segundo produto pesquisado 
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Forno Combinado 
 

escolaridade

3º grau completo

3º grau incompleto

2º grau completo

2º grau incompleto

1º grau completo

1º grau incompleto
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II. CARACTERÍSTICAS DE USO DO PRODUTO 
 
 
Tabela - Produto Pesquisado 
 

30 56,6%

23 43,4%

Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

produto pesquisado

 
 
Tabela - Grau de importância das características do produto (por produto pesquisado)  
 

Fogão Industrial 
 

20 66,7 26 86,7 18 60,0 16 53,3 23 76,7

4 13,3 3 10,0 3 10,0 4 13,3 5 16,7

6 20,0 1 3,3 9 30,0 10 33,3 2 6,7

Muito Importante

Importante

Pouco Importante

Frequência Percentual

 funcionalidade

Frequência Percentual

segurança

Frequência Percentual

conforto

Frequência Percentual

confiabilidade

Frequência Percentual

 facilidade de uso

 



Gráfico - Grau de importância das características do produto (por produto pesquisado)  
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Tabela - Grau de importância das características do produto (por produto pesquisado)  
 
 Forno Combinado 
 

22 95,7 23 100,0 21 91,3 23 100,0 21 91,3

1 4,3  1 4,3   2 8,7

    1 4,3     

Muito Importante

Importante

Pouco Importante

Frequência Percentual

 funcionalidade

Frequência Percentual

 segurança

Frequência Percentual

 conforto

Frequência Percentual

confiabilidade

Frequência Percentual

 facilidade de uso

 
 



Muito Importante
Importante
Pouco Importante

0,00 25,00 50,00 75,00 100,00

Percentual

funcionalidade

segurança

conforto
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facilidade de uso

C
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Tabelas – Nível de importância das características acima (por produto pesquisado) 
 

Fogão Industrial 

5 16,7 6 20,0 5 16,7

17 56,7 6 20,0 3 10,0

3 10,0 5 16,7 6 20,0

2 6,7 4 13,3 6 20,0

3 10,0 9 30,0 10 33,3

Funcionalidade

Segurança

Conforto

Confiabilidade

Facilidade de uso

Frequência Percentual

Primeira mais importante

Frequência Percentual

Segunda mais importante

Frequência Percentual

Terceira mais importante

 
 
 

Forno Combinado 

15 71,4 5 23,8 1 4,8

4 19,0 12 57,1 2 9,5

  2 9,5 4 19,0

  1 4,8 2 9,5

2 9,5 1 4,8 12 57,1

Funcionalidade

Segurança

Conforto

Confiabilidade

Facilidade de uso

Frequência Percentual

Primeira mais importante

Frequência Percentual

Segunda mais importante

Frequência Percentual

Terceira mais importante

 
 
 



Tabela - Dificuldade no uso deste produto (por produto pesquisado) 
 
  

15 50,0

15 50,0

4 17,4

19 82,6

Sim

Não

Sim

Não

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

Dificuldade no uso deste
produto

 
 
Gráfico - Dificuldade no uso deste produto (por produto pesquisado) 
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Tabela - Dificuldade na limpeza ou manutenção deste produto (por produto pesquisado) 
 

17 56,7

13 43,3

3 13,0

20 87,0

Sim

Não

Sim

Não

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

Dificuldade na limpeza ou
manutenção deste produto

 
 
 
 



Gráfico - Dificuldade na limpeza ou manutenção deste produto (por produto pesquisado) 
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Tabela - Dificuldade em entender o funcionamento deste produto (por produto pesquisado) 
 

11 36,7

19 63,3

1 4,5

21 95,5

Sim

Não

Sim

Não

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

Dificuldade em entender o
funcionamento deste

produto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico - Dificuldade em entender o funcionamento deste produto (por produto pesquisado) 
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Tabela – Opinião com relação aos itens do produto (por produto pesquisado) 
 

23 76,7 23 76,7 21 70,0 25 83,3   

6 20,0 5 16,7 7 23,3 4 13,3   

1 3,3 2 6,7 2 6,7 1 3,3 1 100,0

22 95,7 21 91,3 23 100,0 21 95,5   

1 4,3 2 8,7   1 4,5   

Bom

Regular

Ruim

Bom

Regular

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

 Altura

Frequência Percentual

Profundidade

Frequência Percentual

 Alcance

Frequência Percentual

Acabamento

Frequência Percentual

 Coifa

 
 
 



Gráfico - Opinião com relação aos itens do produto (por produto) 
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Tabela – Se já sofreu algum tipo de acidente ao usar o produto (por produto pesquisado) 
Já sofreu algum tipo de acidente ao usar o produto?

20 66,7 66,7

10 33,3 33,3

30 100,0 100,0

2 8,7 9,1

20 87,0 90,9

22 95,7 100,0

1 4,3

23 100,0

Sim

Não

Total

Sim

Não

Total

Não respondeu

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 
Gráfico 1- Se já sofreu algum tipo de acidente ao usar o produto (por produto pesquisado) 
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Tabela – Se acredita que o acidente foi causado por culpa sua ou do produto (por produto 
pesquisado) 

Você acredita que o acidente foi causado por culpa sua ou do produto?

13 43,3 65,0

5 16,7 25,0

2 6,7 10,0

20 66,7 100,0

10 33,3

30 100,0

2 8,7 40,0

3 13,0 60,0

5 21,7 100,0

18 78,3

23 100,0

Culpa do usuário

Culpa do produto

Não sabe

Total

Não respondeu

Total

Culpa do usuário

Não sabe

Total

Não respondeu

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
Gráfico - Se acredita que o acidente foi causado por culpa sua ou do produto (por produto 
pesquisado) 
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Tabela – Se acha que os produtos de hoje quebram mais do que os do passado (por produto 
pesquisado) 

Você acha que os produtos de hoje quebram mais do que os do passado?

14 46,7 66,7

7 23,3 33,3

21 70,0 100,0

9 30,0

30 100,0

2 8,7 8,7

21 91,3 91,3

23 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Não respondeu

Total

Sim

Não

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 
Gráfico - Se acha que os produtos de hoje quebram mais do que os do passado (por produto 
pesquisado) 
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Tabela – Se faz muitos movimentos repetitivos quando usa o produto (por produto 
pesquisado) 

Durante o uso desse produto, você faz muitos movimentos repetitivos?

29 96,7 96,7

1 3,3 3,3

30 100,0 100,0

3 13,0 13,0

20 87,0 87,0

23 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Sim

Não

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 
Gráfico – Se faz muitos movimentos repetitivos quando usa o produto (por produto 
pesquisado) 
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Tabela – Se faz muitos movimentos bruscos quando usa o produto (por produto pesquisado) 
Durante o uso deste produto você faz muitos movimentos bruscos?

19 63,3 63,3

11 36,7 36,7

30 100,0 100,0

2 8,7 8,7

21 91,3 91,3

23 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Sim

Não

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 
Gráfico - Se faz muitos movimentos bruscos quando usa o produto (por produto pesquisado) 
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Tabela – Se é exigido esforço físico no uso do produto (por produto pesquisado) 

 

É exigido esforço físico no uso deste produto?

28 93,3 93,3

2 6,7 6,7

30 100,0 100,0

4 17,4 17,4

19 82,6 82,6

23 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Sim

Não

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 
Gráfico - Se é exigido esforço físico no uso do produto (por produto pesquisado) 
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Tabela – Se é exigido esforço mental no uso do produto (por produto pesquisado) 
 

É exigido esforço mental no uso deste produto?

26 86,7 86,7

4 13,3 13,3

30 100,0 100,0

6 26,1 26,1

17 73,9 73,9

23 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Sim

Não

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 



Gráfico - Se é exigido esforço mental no uso do produto (por produto pesquisado) 
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Tabela – Se sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto (por produto 
pesquisado) 
 

Você sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto?

18 60,0 69,2

8 26,7 30,8

26 86,7 100,0

4 13,3

30 100,0

22 95,7 100,0

1 4,3

23 100,0

Sim

Não

Total

Não respondeu

Total

Não

Não respondeu

Total

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual
Percentual

válido

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico - Se sente algum tipo de desconforto ao utilizar esse produto (por produto 
pesquisado) 
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Gráficos – Se sente dor no início do expediente (por produto pesquisado) 
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Gráficos – Se sente dor no meio do expediente (por produto pesquisado) 
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Gráficos – Se sente dor no final do expediente (por produto pesquisado) 
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Tabela - Sexo segundo produto pesquisado 
 

30 100,0%

20 87,0%

3 13,0%

masculino

masculino

feminino

produto pesquisado
Fogão Industrial

Forno Combinado

Frequência Percentual

sexo

 
 
Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, observou-se que 28,3% [f = 15]  possuem 1° 
grau incompleto, 28,3% [f = 15] concluíram o segundo grau e 15,1% [f = 8] possuem 1° grau 
completo curso superior completo.  
 

escolaridade

15 28,3

8 15,1

5 9,4

15 28,3

4 7,5

5 9,4

52 98,1

1 1,9

53 100,0

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

Total

Valid

97Missing

Total

Frequencia Percentual

1º grau incompleto
1º grau completo

2º grau incompleto
2º grau completo

3º grau incompleto
3º grau completo
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5,0
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