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RESUMO 

 
 

O tema do presente estudo refere-se a avaliação da interferência da configuração 
espacial de ambientes de trabalho na produtividade de um sistema de produção, a partir de 
uma análise da Psicologia ambiental e da Ergonomia. 

Buscou-se aqui verificar quais os fatores ambientais que influenciam mais 
significativamente na produtividade a partir da avaliação de duas empresas de consultoria 
contábil. Para tanto, foram utilizados métodos de avaliações espaciais provenientes da 
Ergonomia e da Psicologia Ambiental. 

Da psicologia foi identificada a Constelação de Atributos como ferramenta adequada à 
coleta e análise dos dados subjetivos referentes aos espaços, por sua fácil compreensão e 
aplicação, e eficiência comprovada, e da Ergonomia utilizou-se a Análise Ergonômica do 
Trabalho adaptada ao ambiente construído. 

O procedimento metodológico aplicado nessa pesquisa permitiu um cruzamento dos 
dados obtidos através das duas ferramentas, culminando em análises que objetivaram 
identificar as relações entre as variáveis do espaço de trabalho e a produtividade, obtidas em 
cada caso estudado. 

A revisão de literatura apresentou alguns elementos que estão relacionados com a 
produtividade. Na realidade, todos os elementos envolvidos com as atividades humanas estão 
inter-relacionados. Grande parte desse envolvimento é compreendida pelo espaço de trabalho, 
provindo também dele a indução a reações ligadas às inadequações ao desenvolvimento das 
atividades, influenciando no comportamento dos usuários e conseqüentemente na sua 
motivação.  

Nesse contexto, foi possível observar que o ambiente de trabalho pode ser considerado 
um elemento estratégico de grande importância no processo de melhoria contínua. Algumas 
características dos espaços influenciam nos custos de produção, nos custos humanos e na 
eficiência do processo. 

O espaço ideal é aquele que se adapta perfeitamente às atividades desenvolvidas, 
considerando as peculiaridades do homem e do meio organizacional. 
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ABSTRACT 
 
 

The theme of the present study refers to the evaluation of the interference of spatial 
configuration of workplaces in the productivity of a production system, from an analysis of 
Environmental Psychology and of Ergonomics. 

It was tried to verify here which environmental factors influence most significantly in 
the productivity from the evaluation of two companies of accountancy consultancy. In order 
to do so, methods from spatial evaluations coming from Ergonomics and Environmental 
Psychology were used.  

From psychology, it was identified the Attributes Constellation as an adequate tool to 
the collection and analysis of the subjective data to the spaces, for its easy comprehension and 
application, as well as proved efficiency, while from Ergonomics it was used and Ergonomic 
Work Analysis adapted to the constructed environment.  

The methodological procedure applied to this research permitted a crossing of data 
obtained through two tools, culminating into analyses which aimed at identifying the relations 
between the varieties of workplace and productivity, obtained in each studied case.  

The revision of the literature presented some elements that are related to productivity. In 
fact, all elements involved with the human activities are inter-related. A great deal of this 
involvement is understood by the workplace, from which also coming the induction to the 
reactions linked to the inadequacies to the development of the activities, influencing in the 
users’ behaviors and consequently in their motivation.  

In such context, it was possible to observe that the workplace can be considered a 
strategic element of great importance in the process of its continued improvement. Some 
characteristics of the space influence on the costs of production, in the human costs and in the 
process efficiency.  

The ideal space is one which adapts perfectly to the developed activities, considering 
man’s and the organization middle peculiarities.  
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1 INTRODUÇÃO 

No cenário econômico atual, produtividade é uma preocupação constante para qualquer 

empresa que queira se estabelecer no mercado de forma competitiva, enfrentando a grande 

concorrência e a exigência cada vez maior por parte dos consumidores. Nesse cenário, vê-se o 

declínio e a perda da competitividade por inúmeras empresas, face ao não acompanhamento 

das transformações rápidas por que passa o mundo empresarial, ocasionadas principalmente, 

pela dinâmica do mercado onde se tem uma constante entrada de novos concorrentes, 

promovendo exigências crescentes, em termos de qualidade e quantidade, além do surgimento 

de novas demandas do cliente, com suas necessidades e expectativas específicas. 

As empresas prestadoras de serviços não fogem a essa regra. Em função das rápidas 

modificações, elas precisam de novos caminhos que as levem à uma melhoria contínua na 

qualidade dos serviços prestados, para se manterem no mercado. 

De acordo com Ettinger (1964), essa preocupação com a produtividade, teve início já 

nas primeiras décadas do séc. XX, quando os primeiros estudos sobre o tema começaram a 

surgir, tendo Taylor como um de seus maiores expoentes, através da chamada Administração 

Científica, abordando os benefícios de estudar a produção, a partir da observação dos 

processos de trabalho. 

Tais estudos inferiam que era possível, através de uma investigação sistemática de todos 

os aspectos do trabalho, estabelecer as leis, regras e fórmulas que definissem a melhor 

maneira de se executar uma tarefa (Slack et al, 1997).  

No entanto, neste trabalho, o termo produtividade assume um significado com caráter 

social, além do econômico, buscando a proteção da saúde dos trabalhadores e a melhoria na 

qualidade de vida no trabalho. 

A partir da evolução dos estudos de Taylor, foi possível a formação de dois novos 

campos de pesquisa. De um lado contribuíram para formar a base da Ergonomia que, 

conforme definição de Santos et al (1997), “estuda a atividade do homem no trabalho com o 

objetivo de contribuir na concepção de meios de trabalho adaptados às características 

fisiológicas e psicológicas do homem, objetivando saúde e produtividade”. 

Por outro lado, Ettinger (1964) afirma que foi dado um passo mais importante na 

Administração Científica, com o estudo dos fatores psicológicos que influenciam o homem no 

setor da produção. Descobriu-se que era possível aumentar a produtividade através de 

elementos intangíveis, como a agradabilidade de um ambiente de trabalho. A partir dessa 
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abordagem, são iniciados os estudos comportamentais do homem através das relações 

espaciais, compondo aos pressupostos da Psicologia Ambiental, ou seja, o estudo de aspectos 

construtivos e funcionais do espaço construído acrescido da análise comportamental e social, 

essencial à sua compreensão (Elali, 1997). 

Percebe-se, então, que às análises sobre produtividade devem ser somados estudos da 

Ergonomia e da Psicologia Ambiental, dois campos que podem fornecer dados relevantes, 

centrados que são na preocupação com tais questões, desde a origem de sua compreensão.  

Conforme afirmação de Smith (1993), “em cada esfera de esforço, o aprendizado do 

básico é muito importante. Os fundamentos de medição e melhoria da produtividade incluem 

definições e técnicas de medição associadas”. 

Sabe-se que são vários os fatores que afetam a produtividade e que seu aumento requer 

a participação de toda a companhia. No entanto, segundo Smith (1993), as variáveis de 

entrada (inputs) são consideradas a chave para o aprimoramento da produtividade. Essas 

entradas, em um Sistema de Produção, podem ser das mais diversas origens e quantidades e 

variam conforme os objetivos da empresa, abrangendo desde informação até materiais. 

O processo de transformação num Sistema de Produção está presente em todas as 

atividades de produção, com configurações variantes de acordo com os objetivos de cada 

empresa, onde determinados insumos são modificados através de um “subsistema de 

transformação” – conforme definem Gaither e Frazier (2002) – para bens ou serviços. Esse 

processo consiste na articulação das diversas variáveis de entrada do sistema para que se 

obtenha o resultado (outputs): bens e produtos com as características desejadas.  

Notadamente, as variáveis que se apresentam mais essenciais, ou “as pedras 

fundamentais” – utilizando-se a expressão citada em Slack et al (1997) – de todas as 

operações de transformação, são os recursos humanos e as instalações. 

Em praticamente todos os Sistemas de Produção as instalações constituem insumos que 

sustentam diretamente a produção e entrega de bens e serviços. Além disso, os espaços de 

trabalho são “produtos” de longa durabilidade e requerem altos investimentos para serem 

construídos. Assim, havendo erros, agregam-se aos custos humanos, altos custos financeiros, 

seja com a saúde do trabalhador (maior número de acidentes de trabalho, crescimento de 

doenças relacionadas ao trabalho, desenvolvimento de patologias específicas, afastamentos e 

alto índice de absenteísmo), seja com a produção (volume reduzido de produção devido à 

baixa taxa de operação, deterioração do material de produção devido ao mau uso, entre 

outros). Dessa forma, as instalações, compreendendo os espaços de trabalho e produção de 

uma organização, não podem ser encaradas como meros coadjuvantes nas empresas. 
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Neste trabalho aborda-se o ambiente construído como um todo, verificando as relações 

das instalações, ou seja, do espaço construído, com os materiais, equipamentos, leiaute e 

projetos de trabalho, envolvendo os aspectos físicos e psicológicos dessa relação. 

Assim como os espaços, a qualificação da mão-de-obra interfere fundamentalmente na 

produtividade. Para muitas companhias, o custo dos recursos humanos é significativo ademais 

porque algumas operações continuam exigindo mão-de-obra direta intensiva. 

Segundo Santana (1996), as pessoas constituem recursos da mais alta ordem de uma 

organização, tornando-se responsáveis pelo controle e utilização dos outros recursos. Saber 

como utilizar os recursos humanos é fundamental para melhoria da produtividade nas 

organizações. O autor ainda cita Silva Filho (1995), quando afirma que “os recursos humanos 

influenciam a produtividade; modificam a produtividade; a produtividade depende da 

performance dos recursos humanos”.  

Sob tais premissas, verifica-se que essas duas variáveis (mão-de-obra e espaços de 

trabalho) estão fortemente relacionadas com a produtividade e que possuem influências 

diretas entre si, sendo qualquer atitude do ser humano em relação ao espaço de trabalho, 

reativa. 

A literatura identifica alguns fatores que vêm influenciando a definição dos espaços de 

trabalho e suas conseqüências sobre a mão-de-obra. 

 Segundo Hall (1977), o homem tem em seu interior aspectos sensoriais cujo 

desenvolvimento pode ser inibido ou encorajado a partir do ambiente, pois “a perc epção do 

espaço pelo homem relaciona-se intimamente com seus sentidos, que se encontram, por sua 

vez, em íntima transação com o ambiente”.  

Nessa direção, o trabalho que ora se apresenta, aborda as questões envolvidas na relação 

entre a produtividade e o espaço de trabalho, através de um estudo de caso comparativo entre 

duas empresas, avaliando como, de fato, interagem as variáveis de entrada de um Sistema de 

Produção – instalação física e mão-de-obra – identificando o papel do ambiente de trabalho na 

produtividade da empresa.  

Para consecução de tais propósitos analisou-se dois escritórios de consultoria contábil, 

segmento onde se tem uma exigência de concentração e uma carga psicológica maiores, além 

de uma permanência prolongada no espaço. Nesse caso, as interações entre recursos humanos 

e o espaço ocorrem de maneira mais exacerbada, afetando diretamente a produtividade da 

empresa. Segundo Abrantes (2001), “um escritório com a complexidade de seus problemas, 

tanto materiais quanto humanos, requer uma estrutura muito bem planejada e organizada, para 

que possa funcionar racionalmente dentro de uma otimização de custos e eficiência”.  
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Sabemos que a Ergonomia tem contribuído muito nesse campo, procurando não 

somente aumentar a eficiência, mas principalmente o bem-estar dos trabalhadores e sua 

segurança em relação aos equipamentos. Além dela, outro ramo de pesquisa vem a contribuir 

nessa questão: a Psicologia Ambiental, que tem como um de seus pressupostos o caráter 

simbólico dos espaços, configurado nas dimensões visíveis e invisíveis, interferindo na 

interação da mão-de-obra com o local. 

Para essas avaliações serão úteis conceitos já consagrados de medição da produtividade 

pelas teorias da Administração, juntamente com as ferramentas de análises espaciais da 

Ergonomia e da Psicologia Ambiental.  

O que se busca aqui é uma abordagem interdisciplinar de forma a integrar a Arquitetura, 

a Ergonomia e a Psicologia, com aspectos relacionados à produtividade, tendo como fio 

condutor a visão determinista do espaço sobre o homem. De fato, segundo Elali (1997), “é na 

complementação entre os métodos utilizados e os enfoques que a interação entre arquitetos e 

psicólogos pode contribuir efetivamente para a evolução do conhecimento relativo às relações 

pessoa-ambiente”.  

Assim, delimitamos o tema como sendo: “A influência do espaço construído na 

produtividade de um sistema de produção visando a produtividade: avaliação baseada na 

Ergonomia do ambiente construído e na Psicologia dos espaços de trabalho”.  

 

1.1   Questões Norteadoras da Pesquisa 

 
Até recentemente, as relações existentes entre as características físicas dos ambientes de 

escritório e o desempenho no trabalho receberam relativamente pouca atenção por parte dos 

pesquisadores. Contudo, o pequeno, porém crescente, grupo de pesquisas sobre equipamento, 

disposição e acomodações de escritório, condições ambientais e satisfação geral dos 

empregados sugere que estes fatores merecem outras pesquisas e maior ênfase nos projetos. 

Heimstra & Mcfarling apud Almeida (1995). 

Para a criação de um espaço de trabalho que atenda às características de usabilidade – 

que permita a adequação entre o espaço e as tarefas a cujo desempenho ele se destina, com o 

usuário que o utilizará, e ao contexto em que será usado com efetividade, eficiência e 

satisfação – é importante avaliar quais os fatores que levam a obtenção de uma qualidade 

ambiental satisfatória. Tais ambientes, quando mal projetados, podem gerar uma carga 
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insalubre sobre os aspectos físicos, psicológicos e sociais do trabalho, afetando a eficiência de 

todo o processo produtivo.  

O aumento da eficiência, ou seja, a preocupação constante em melhorar os processos, 

por sua vez, tem forte correlação com a redução dos riscos de acidentes no trabalho e com o 

aumento da satisfação dos empregados. Para tal objetivo, deve haver uma preocupação por 

parte dos engenheiros e projetistas em torno dos aspectos físicos, das pessoas, do projeto de 

trabalho e das questões sociais, constituindo-se como variáveis relevantes que precisam ser 

levadas em consideração no projeto de ambientes de trabalho. 

Melhorando as condições de trabalho para a execução das tarefas, reduzindo-se a fadiga 

física e o stress gerado na atividade de trabalho, aumenta-se o bem estar das pessoas, a 

qualidade de vida no trabalho, tornando a empresa mais competitiva e próspera. O espaço, 

nesse contexto, pode ser entendido como um elemento do processo de melhoria contínua. 

Segundo McCullough (1973), alguns elementos do espaço interior ou exterior, como 

por exemplo, cor e iluminação, de acordo com a maneira que se apresentam, contribuem para 

a eficiência ou ineficiência das pessoas que trabalham, tornando econômico ou não o 

funcionamento da empresa. Mas em que grau esses fatores contribuem, interferem na 

produtividade do sistema? 

Para Bins Ely & Turkienicz (2005), é imprescindível a aplicação de métodos de 

avaliação que busquem a descrição desses fatores, a partir da observação do comportamento 

dos usuários e da declaração ou revelação de preferências. 

A questão que norteia o estudo é: Quais são os elementos do espaço de trabalho que têm 

influência sobre o homem e, de que forma é possível articular essas variáveis espaciais para se 

obter um aumento da produtividade? 

 

1.2   Justificativa 

 

Associações ligadas aos sentimentos pessoais, como agradabilidade e motivação, são 

imediatamente feitas quando alguém pergunta como um novo espaço de trabalho afeta a 

produtividade. Contudo, de acordo com Wah (1998), apesar de não existir um método 

rigoroso e rápido de medir o incremento da produtividade ocasionado por mudanças nos 

espaços de trabalho, algumas empresas já constatam diferenças numéricas dessas 

transformações. Como exemplo, é citado entre outros, o caso da Almoço Production, nos 

Estados Unidos, que constatou, logo depois da transferência da equipe para instalações 
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adequadas à realização das atividades, uma redução de 30% no tempo de descoberta e 

desenvolvimento de novos campos petrolíferos. Ainda segundo o autor, “o desempenho 

sempre melhora quando o escritório tem mais luz, espaço adequado e até elementos da 

natureza que quebrem a monotonia. E entre os resultados sentidos estão ganho de tempo, 

melhor comunicação e aumento da criatividade”.  

Em outra pesquisa, realizada por Hersey e Blanchard (1986), junto com trabalhadores 

horistas, verificou-se que empregados quando altamente motivados podem empregar algo em 

torno de 85% de suas capacidades e que, desmotivados, empregam apenas de 20% a 30% de 

suas capacidades, apenas com o objetivo de se manterem no emprego. 

É importante ressaltar que o desempenho dos trabalhadores pode ser afetado por 

diversos fatores, sejam de ordem relativa às condições de trabalho, questões fisiológicas ou 

aspectos organizacionais, refletindo incondicionalmente na qualidade e na produtividade da 

produção de toda a organização, na saúde financeira da empresa, afetando sua 

competitividade no mercado e, portanto, na sua sobrevivência (Balbinotti, 2003). 

Na busca por metodologias factíveis para avaliação dessa influência, as mais diversas 

áreas do conhecimento têm se empenhado; dentre elas, a Arquitetura, a Psicologia e a 

Ergonomia, cada uma apoiada na sua própria perspectiva. A Arquitetura examina o ambiente 

físico relacionado com a vida humana. Esse enfoque resulta na adaptação no modo de vida 

dos seres humanos. A Psicologia Ambiental revela a importância dos fatores físicos e 

simbólicos dos espaços de trabalho e a relação desses com os indivíduos. A Ergonomia 

preocupa-se com os objetos que compõem o ambiente de trabalho e sua relação com a 

funcionalidade, o significado e o componente social, além de estudar a maneira como os 

espaços são utilizados, buscando uma adequação do processo produtivo, por meio de uma 

configuração espacial que reflita as exigências do trabalho e favoreça a saúde, a segurança e a 

produtividade (Ferreira, 2002). 

Portanto, a observação dessa interação entre ambiente e produtividade não pode ser feita 

de forma simplista, e por isso, busca-se nesse trabalho uma abordagem interdisciplinar, 

promovendo a integração de elementos da Administração, Arquitetura, Ergonomia e 

Psicologia. 

 

 

1.3   Objetivos 

 



Capítulo 1 Introdução 

 7 

1.3.1 Geral 

 
Avaliar a interferência da configuração espacial de ambientes de trabalho na 

produtividade de um sistema de produção, a partir dos conceitos da Psicologia Ambiental e da 

Ergonomia do ambiente construído. 

 

1.3.2 Específicos 

 
• Identificar as variáveis que influenciam mais significativamente na produtividade 

do sistema; 

• Identificar os aspectos ergonômicos do espaço de trabalho que geram influência 

sobre a produtividade através da interface homem-ambiente; 

• Identificar os aspectos psicológicos do espaço de trabalho que geram influência 

sobre a produtividade através da interface homem-ambiente. 

 

1.4   Estrutura do Trabalho 

 
O presente trabalho está estruturado em duas partes: 

A primeira refere-se à revisão de literatura, iniciando, no Capítulo 2, as investigações 

sobre as questões relativas à produtividade, abordando os principais conceitos, as principais 

fontes de influência e métodos de medição. 

No terceiro capítulo são descritos os estudos sobre espaços de trabalho e estão situadas 

as contribuições de análises espaciais da Ergonomia e da Psicologia Ambiental. 

O Capítulo 4 descreve as principais metodologias e ferramentas utilizadas na avaliação 

de espaços de trabalho. 

A segunda parte do trabalho – Estudo de Caso – descreve a pesquisa, identificando os 

instrumentos de análise e apresenta a metodologia adotada no estudo de caso, conteúdo do 

Capítulo 5. 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados das análises efetuadas nos espaços de 

trabalho dos escritórios. 

No Capítulo 7 serão avaliadas e discutidas as relações existentes do espaço sobre a 

produtividade, gerando uma conclusão acerca desse tema. 
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PARTE I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2 PRODUTIVIDADE 

2.1  Considerações Iniciais 

O objetivo desse capítulo é abordar questões relativas a produtividade, através dos 

diversos conceitos existentes, definindo uma linha de raciocínio que permeará por toda a 

pesquisa. Buscou-se analisar qual o seu grau de importância dentro das organizações, além de 

identificar algumas das técnicas de medição comumente utilizadas. Dessa forma a viabilizou-

se a formatação de um quadro das definições a serem seguidas, no processo de aferição das 

influências espaciais sobre a produtividade. 

A partir dessa visão geral, foram delineadas as questões pertinentes a produtividade em 

escritórios, foco dessa pesquisa.  

Também são elencadas as variáveis que interferem na produtividade e de que forma 

ocorre essa relação. 

2.2  Importância 

Produtividade não deve ser vista como um fator de desempenho econômico limitado a 

uma empresa, pois sua abrangência extrapola os limites da organização no momento que sua 

queda pode gerar dificuldades sociais, refletidas pelos baixos salários e falta de investimentos 

para criar novos empregos ou melhoras na qualidade de vida da população (Santos, et al, 

1997). 

Nesse sentido, sua importância assume um caráter social, além do econômico. Essa 

visão pode ser compartilhada com os estudos ergonômicos do trabalho, onde, de acordo com 

Santana (1996) uma das pretensões é a proteção da saúde dos trabalhadores, gerando uma 

melhoria na qualidade de vida, além da melhoria da produção e da produtividade. 

Conforme afirma Rodrigues (1995) apud Santana (1996), atualmente, uma maior 

atenção tem sido dada à qualidade de vida no trabalho – capaz de promover diversos tipos de 

atividades e conduta dos indivíduos pertencentes a uma organização – na esperança de 

promover um envolvimento e motivação do ambiente de trabalho, com o objetivo de obter um 

incremento da produtividade. 

Wood's & West's (1994) apud Santana (1996), acrescentam que, na busca por esse 

objetivo, tem-se confiado fortemente na mecanização e na automação, de forma a evitar 
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incrementos na utilização dos recursos humanos e permitir um desenvolvimento mais efetivo 

dos indivíduos. 

Wah (1998) cita que algumas empresas de visão, ao invés definir como despesa, estão 

considerando as instalações como um item básico de suas estratégias corporativas, com o 

objetivo de aumentar a produtividade. 

Variando nos seus métodos, a busca por esse incremento é ordem imperativa nas 

organizações atuais. Essa variação nas estratégias ocorre, em grande parte, devido ao conceito 

de produtividade que cada organização emprega.  

Conforme Sink (1985) apud Smith (1993), as principais definições de produtividade 

incluem aspectos de lucratividade, eficiência, efetividade, valor, qualidade, inovação e 

qualidade de vida no trabalho. 

Percebe-se que no próprio conceito de produtividade, estão agregados diversos aspectos 

previamente definidos pela cultura organizacional. O conceito adotado por cada empresa será, 

portanto, um reflexo de sua cultura. Torna-se imprescindível uma análise das principais 

definições de produtividade com o objeto de compreender sua origem e as implicações das 

diferentes nuances que cada conceito pode gerar. 

2.3  Conceitos 

De uma maneira geral, segundo Smith (1993), produtividade é uma visualização geral 

de como as pessoas e organizações funcionam.  

Para Moreira (1996), a produtividade pode ser entendida como o rendimento de um 

processo, medido através da relação entre a quantidade de produtos ou serviços produzidos 

(output) e a quantidade de um ou mais insumos que possibilitaram a produção (input). 

Quando essa relação considera apenas um ou alguns insumos da produção, temos uma 

produtividade parcial. 

De acordo com Thiry-Cherques (1991) apud Santana (1996) a produtividade é 

entendida hoje como um indicador constituído pela divisão de um produto/serviço pelos 

fatores de produção, que compreendem além do trabalho, o capital financeiro, o capital 

tangível (terras, instalações, equipamentos, estoques) e, ainda, as matérias primas, transporte e 

energia. 

Os autores relatam ainda que “até a II Guerra Mundial, o conceito de produtividade 

limitava-se à razão entre o produto e a hora trabalhada. Embora, já nos anos 20, Paul Douglas 

e Charles Cobb tenham introduzido o capital no denominador dessa razão, somente a partir da 
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década de 50 é que a produtividade global dos fatores de produção começa a ser efetivamente 

estudada”.  

A produtividade total dos fatores pode ser entendida, de acordo com definição de Silva 

Filho (1995) apud Santana (1996), como sendo a relação entre total produzido e os recursos 

gastos na produção, considerando todas as variáveis do processo. 

Moreira (1996) resume o conceito de produtividade total dos fatores como sendo a 

relação entre produção e os insumos combinados capital e trabalho. 

Os problemas maiores relacionados com a produtividade total dos fatores, ou 

produtividade global, estão na forma de combinar e definir os pesos adequados aos diversos 

insumos. Por essa razão, raramente as companhias adotam esse padrão, restringindo-se apenas 

a medições de produtividade parciais (Moreira, 1996). 

O processo de definição e medição da produtividade vai variar de acordo com cada 

elemento da cadeia produtiva, tendo-se uma medição relativa a cada fator, conforme as 

especificidade e os objetivos da organização. 

Para Smith (1993), muitos fatores afetam a maneira como cada estudo define a 

produtividade, refletindo em diferentes maneiras de medi-la e melhorá-la. Cada área tem sua 

linha de pensamento que vai sendo determinada de acordo com sua percepção, conhecimento 

e experiência.  

Nota-se que há uma grande quantidade de fatores envolvidos na definição de 

produtividade, em sua grande parte, relacionados com a cultura organizacional, interferindo 

na visão, no conceito, que cada um terá sobre a produtividade. 

Segundo Smith (1993), estabelecer padrões é um passo inicial para entendimento de 

produtividade. “Medição é apenas uma maneira de examinar e documentá -la. O simples ato 

de medir não é suficiente”. E ainda acrescenta: “e ntender os fundamentos da medição e 

estabelecer padrões são básicos para medir a produtividade”.  

Portanto, a priori, é necessária a identificação da abordagem adotada pela organização, 

levando-se a uma identificação dos critérios arraigados na definição da produtividade, dos 

seus elementos constituintes, que vão direcionar os parâmetros relacionados às especificações, 

aos padrões e às taxas. Sem esses parâmetros não há como definir a relação dos fatores e 

conseqüentemente sua conceituação e avaliação. A identificação da abordagem é, de fato, um 

primeiro passo nesse processo.  

Smith (1993) apresenta cinco enfoques sobre a produtividade, cada um com uma visão 

dos padrões que devem ser adotados, como veremos a seguir. 
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2.3.1 Abordagem Industrial/Organizacional 

Voltada para definição de padrões e critérios com base no desempenho dos indivíduos, 

para explicar os efeitos que determinadas variáveis como ambiente de trabalho, 

gerenciamento, clima organizacional ou cultura, exercem sobre o comportamento dos 

funcionários. Definem-se cuidadosamente os padrões e realizam-se comparações com o 

desempenho atual das pessoas. Essa abordagem tem um caráter holístico, uma vez que analisa 

o indivíduo na sua totalidade, verificando aspectos como qualidade de vida no trabalho, 

eficiência organizacional e efetividade do funcionário. 

2.3.2 Abordagem Contábil 

Os padrões ou taxas são definidos através dos dados financeiros da organização, como 

lucro/vendas, vendas/estoques ou lucro/empregado e representam o seu desempenho, 

formando a base para previsões e tendências da organização. 

2.3.3 Abordagem Econômica 

A maioria dos padrões de análises, com abordagem econômica, é baseada no número de 

horas trabalhadas e na quantidade produzida por hora. Esses dados são coletados partindo dos 

níveis micros, relacionados com pequenas unidades de produção, prosseguindo até o nível 

macro, da economia global. Esse enfoque se relaciona com a produção, distribuição e uso da 

renda, riqueza e bens da organização. 

2.3.4 Abordagem da Engenharia 

Os padrões baseiam-se nas características do output e do sistema produtivo. Essa 

abordagem considera vários aspectos para aferição da produtividade: medição do trabalho, 

controle de produção, leiaute de fábrica, entre outros. Os padrões de desempenho são 

utilizados tanto para máquinas quanto para pessoas, buscando maximizar a eficiência e a 

economia de esforços e minimizar os custos. 

2.3.5 Abordagem Gerencial 

Essa abordagem focaliza o desenvolvimento de padrões de desempenho e também a 

análise dos resultados atingidos ou desejáveis.  

Sua preocupação maior não é com a medição, mas com a análise dos resultados obtidos 

para uma posterior tomada de decisão. 
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2.4   Técnicas de Medição 

Conforme Nauri (1998) apud Fabro (2002), a medição da produtividade de uma 

organização pode ser tratada em diferentes níveis. No nível estratégico, são definidas as 

medidas de negócio; no nível tático, são definidas as medidas de resultados e, no nível 

operacional, são definidas as medidas de processo.  

De acordo com Harrington (1993) apud Fabro (2002), “as medições são o ponto de 

partida para o aperfeiçoamento do processo nas organizações, pois permitem detectar pontos 

de oportunidades de melhoria”.  

Segundo Moreira (1996), “sob um ponto de vista meramente formal, medir a 

produtividade significa medir a produção e os insumos; a relação entre essas quantidades 

definirá a produtividade”.  

Individualmente, cada insumo pode ser medido através da razão entre a quantidade de 

bens ou serviços produzidos num determinado intervalo de tempo e a quantidade do insumo 

utilizado para essa produção. Não obstante essa medida ter suas deficiências, ela constitui um 

ponto de partida para rastrear a produtividade a fim de que os gerentes possam estar cientes de 

suas tendências (Slack et al, 1997), (Gaither e Frazier, 2002). 

Para a alta gerência, essa medida tem um significado muito grande, dado que é possível 

construir uma ligação direta entre produtividade, lucros e salários (Moreira, 1996). 

Segundo Moreira (1996), “de uma forma geral, os insumos, assim como a produção, 

podem ser medidos física ou monetariamente. A medida monetária geralmente é a mais 

utilizada para medição de instalações e produção”. Para a medida do o insumo mão-de-obra, o 

autor considera o número de horas trabalhadas como sendo a mais eficiente e para as 

matérias-primas a medição monetária como sendo a mais comum. 

Smith (1993) afirma que os meios de se medir a produtividade combinam dois métodos: 

numéricos, ou quantitativos e descritivos ou qualitativos. A medição quantitativa é geralmente 

usada para tarefas repetitivas altamente estruturadas enquanto que a qualitativa é usada 

freqüentemente para tarefas criativas, abstratas e não-repetitivas. 

Na maioria das medições numéricas de produtividade, segundo Smith (1993), é 

freqüente o uso de taxas, juntamente com padrões.  

Padrões são definições numéricas específicas para serem usados como regra de 

comparação, formando a base para a construção de sistemas de medição, tanto numéricos 

quanto descritivos (Smith, 1993). 
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As taxas, por sua vez, mostram a relação numérica representativa de dois elementos que 

possuem alguma relação, baseadas em informações do mesmo processo, trabalho ou pessoa. 

A maioria delas são do tipo output/input. As taxas estáticas são aquelas que representam a 

situação num determinado período de tempo. Taxas dinâmicas são usadas para se comparar 

resultados ao longo de períodos diferentes (Smith, 1993). 

Esses dois elementos constituem a base da medição de produtividade de uma 

organização e por tanto devem ser escolhidos criteriosamente, levando em consideração as 

características da empresa e seus objetivos atuais. Portanto, antes da definição do que vai ser 

medido e como vai ser medido, o conhecimento da organização torna-se imprescindível. De 

acordo com a variação da abordagem da produtividade, é que se definem os índices mais 

adequados para comporem seu sistema de medição. Na tabela 2.1, são apresentados exemplos 

de algumas taxas de produtividade utilizadas em cada abordagem. 

Tabela 2.1 – Quadro de exemplo de taxas (adaptação de Smith, 1993). 
GERAL 

 

INDUSTRIAL/ORGANIZACIONAL 
 

 

CONTABIL 

 

ENGENHARIA 

 

GERENCIAL 

 

 

Trabalho realizado 
Recurso consumido 

Output trabalhador 
Horas disponíveis 

Trabalho realizado 
Recurso consumido 

Output 
Input 

 Lucro 
Vendas 

Lucro 
Empregados 

Vendas 
Ativos fixos 

Vendas 
Capital empregado 

Output real 
Output potencial 

 Resultados alcançados  
Resultados consumidos 

Trabalho útil = 1 
    Energia 

 Output efetivo  
   Output real 

Output + output 
 Input      padrão 

Output de gerenciamento 
  Custo de gerenciamento 

Realização individual 
     Realização do grupo 

Realização mensal 
Padrão anual 
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Segundo Moreira (1996), a definição de um índice de produtividade se dá através da 

escolha de uma medida de produção e de uma medida de insumo, levando-se em consideração 

três aspectos: 

 

• O objetivo do índice: os indicadores de produtividade podem servir para 

acompanhar a evolução da unidade produtiva ou para comparar, em determinado 

momento o desempenho comparativo entre unidades produtivas; 

• A periodicidade do índice: A produção e os insumos devem referir-se ao mesmo 

intervalo de tempo, então o intervalo de medição deve estar em consonância 

com a periodicidade de outras medidas que compõem o sistema de produção; 

• A abrangência do índice: devem ser avaliados os níveis que se pretende chegar. 

 

Moreira (1996) cita ainda que “no caso de um produto único, a medida física da 

produção não apresenta dificuldade, bastando usar a unidade em quantidades do produto”, 

mas quando há diversos produtos, no entanto, o autor acrescenta que é necessário um 

procedimento de agregação, constituindo um índice de produção física, para o qual existem 

diversas técnicas. 

Podemos fazer inferências na produtividade através da observação das variáveis que 

afetam o sistema de produção. Essa abordagem sistêmica agrupa essas variáveis em três 

categorias: inputs ou casuais, processamento ou intervenientes e output ou variáveis de 

resultados. Elas ainda podem ser classificadas em individuais, referentes à particularidades do 

indivíduo, ou organizacionais, quando relativas às particularidades da empresa. As principais 

variáveis de cada grupo identificadas por Smith (1993) foram agrupadas na tabela 2.2. 

Segundo Smith (1993), as variáveis de output ou de resultados finais são as principais 

fontes de medida da produtividade. Fornecem informações sobre as realizações pessoais e 

organizacionais. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 Produtividade 

15 

Tabela 2.2 – Quadro das variáveis dos três grupos da abordagem sistêmica da produção 

 CASUAIS INTERVENIENTES DE RESULTADOS 

INDIVIDUAIS 

Aptidão 

Inteligência 

Atitude 

Experiência 

Habilidade 

Estilo gerencial 

Valores 

Filosofia 

Motivação 

Percepção 

Confiança 

Treinamento 

Instrução 

Aconselhamento 

Compreensão 

Vendas 

Contatos com cliente 

Lealdade do cliente 

Absenteísmo 

Compensação 

Idéias 

Patentes completadas 

Projetos 

Serviços prestados 

ORGANIZACIONAIS 

Matéria-prima 

Capital 

Equipamento 

Estrutura organizacional 

Objetivo 

Meta 

Tarefa 

Propaganda 

Cultura 

Clima organizacional 

Cooperação 

Retorno do investimento 

Reservas monetárias 

Fatia de mercado 

Qualidade dos produtos 

Quantidade dos produtos 

Perdas 

 

Um procedimento especial para cálculo da produtividade que pode ser aplicado tanto a 

produtos quanto a serviços, baseado no suposto tempo útil de produção, de acordo com 

Moreira (1996), consiste em determinar o tempo total consumido para a produção de uma 

certa quantidade de diferentes produtos n. Para cada tipo de produto tem-se uma quantidade, e 

um tempo padrão para sua fabricação. O tempo total consumido é, pois, uma medida de 

produção, dada pela fórmula: 

 

 

T – tempo total consumido 

ni – quantidade produzida de determinado tipo de produto 

ti – tempo padrão para sua fabricação 

 

A produtividade é definida pelo quociente da relação entre o tempo total de produção e 

o tempo disponibilizado à mão-de-obra para realização daquela produção:  

 

 

 

P – produtividade 

P = T x 100 
       H 

T = ∑ (ni . ti ) 
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T – tempo total de produção 

H – tempo disponibilizado 

 

O resultado fornecerá o percentual do tempo efetivamente utilizado pela mão-de-obra, 

sendo assim, quanto menor esse índice, maior será a produtividade, pois segundo Minor 

(1984), apud Santana (1996), “quando as taxas de output crescem mais rapidamente que os 

inputs, produtos e serviços são produzidos mais eficientemente e a produtividade aumenta”.  

Na demonstração acima a medição foi feita em unidade de tempo e de quantidade de 

produtos. Em alguns casos, a unidade de medida da produção física em serviços é dada 

através da própria natureza da atividade, muito embora medidas imediatas podem não estar de 

acordo com os objetivos da medição ou com sua abrangência (Moreira, 1996). 

Quando a atribuição de unidades específicas de produção não possuir um caminho claro 

ou compatível com os objetivos da medição, devido ao fato de existirem muitos e variados 

serviços, Moreira (1996) recomenda os seguintes passos: 

• Escolher atividades de serviço para compor uma amostra representativa que 

corresponda a maior parte (70% a 80%) do tempo consumido pela prestação dos 

serviços; 

• Determinar o tempo médio consumido pela prestação de cada serviço que 

compõem a amostra; 

• Determinar um período e verificar a quantidade de vezes que cada serviço da 

amostra foi prestado; 

• Calcular o tempo útil total gasto na prestação de todos os serviços da amostra. 

 

Para a avaliação da produtividade da mão-de-obra, Smith (1993), considera algumas 

variáveis de saída do sistema, que se relacionam com esse insumo. Elas podem tanto se 

apresentar como negativas – absenteísmo, acidentes e rotatividade – quanto positivas – 

iniciativa, flexibilidade e confiabilidade. Fatores ligados à questão da qualidade de vida no 

trabalho, como inserção do trabalhador nas decisões, participação na solução de problemas, 

colaboração e compartilhamento de informação também podem ser utilizados para aferir a 

produtividade dos funcionários em determinado momento.  

Por ser o input mais valioso de qualquer organização, Smith (1993), partindo de uma 

abordagem contábil, descreve dois métodos de medição para da produtividade dos recursos 

humanos: 
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• Análise de valor de overhead (AVO): investigação e redução dos custos 

indiretos e melhoria das atividades de custo direto (custos não-overhead). 

• Contabilidade de recursos humanos (CRH): investigação do valor da capacidade 

produtiva da mão-de-obra e o valor da aceitação dos clientes. 

  

Smith (1993) afirma ainda que os padrões típicos usados na área de serviços podem ser 

extraídos das dimensões de qualidade, da expedição em tempo e da satisfação dos clientes. 

2.5   Produtividade em Escritórios 

Em escritórios, onde se tem uma complexidade de problemas, o principal elemento 

responsável pela produtividade é sua mão-de-obra. Por isso, a base de escritórios produtivos 

requer uma estrutura muita bem planejada e organizada, obtida através de aspectos 

relacionados com a Ergonomia, a praticidade, a flexibilidade, o visual, o fluxo, a 

racionalização e a arquitetura dos espaços, ou seja, todos os elementos que procuram trazer 

mais eficiência nas atividades executadas pelo homem, dentro de uma otimização de custos 

(Abrantes, 2001). 

De acordo com estudos realizados por Booher (1986) apud Smith (1993), 21% a 70% 

das horas de trabalho dispendidas por um funcionário durante um expediente no escritório são 

gastas com a manipulação de papéis, preparando, lendo, registrando, interpretando, 

arquivando e mantendo informações. 

Verifica-se que as informações representam o principal recurso transformado desses 

sistemas de produção. 

Segundo Smith (1993), uma das formas mais utilizadas para medir a produtividade dos 

recursos humanos em escritórios é através da abordagem de “família de medidas”. Através 

dela, vários métodos são apresentados, mas em um primeiro momento, é necessário conhecer 

quais são as ações realizadas pelos funcionários, através de um levantamento das atividades 

de gerentes e subordinados. Assim, com o uso contínuo e previsível desse levantamento, 

pode-se comparar os dados relativos a uma mesma tarefa em períodos diferentes e com 

funcionários diferentes, constituindo um índice de padrão de produtividade. 

O levantamento proposto por Smith (1993) consiste no preenchimento de uma ficha de 

avaliação das atividades (tabela 2.3), onde são sumarizadas e priorizadas as atividades 

principais de gerentes e subordinados. Essa ferramenta é importante na medida que procura 

identificar os padrões de desempenho imaginado por cada indivíduo da organização. Se os 

resultados forem discordantes, as prioridades, expectativas e padrões de cada indivíduo ou 
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grupo provavelmente serão divergentes, o que vai levar a um conceito particular de 

produtividade. 

Essas visões divergentes acabarão sendo prejudiciais para a produtividade global da 

organização, levando cada funcionário ou cada grupo a realizar um esforço desarticulado e, 

por muitas vezes, contraproducente na medida que não se relacionam com outras forças 

existentes na empresa. Dessa forma, faz-se necessária uma reavaliação e um realinhamento 

dos valores da organização de forma que todos tenham o mesmo conceito de produtividade, 

permitindo esforços unidirecionais. 

Tabela 2.3 – Ficha de avaliação das atividades (Smith, 1993). 
OUTPUT PROCESSO INPUT 

Atividades de 

gestão 
Import. 

Indiv. Grupo Indiv. Grupo Indiv. Grupo 

Padrão global 

de influência 

do gerente 

Nível de 

influência da 

atividade 

                

                

                

                

                

                

 

Os seguintes passos são apresentados por Smith (1993) para o preenchimento da ficha 

de avaliação das atividades: 

 

1. Listar as principais atividades de gestão na coluna 1; 

2. Colocar em ordem de importância as atividades de gestão na coluna 2; 

3. Indicar, na coluna 3, quais atividades de gestão listadas na coluna 1 contribuem 

para a qualidade dos outputs do grupo. Se a atividade contribui positivamente, 

preencher com um sinal +, se contribui negativamente preencher com sinal -; 

4. Colocar, na coluna 4, a ordem de contribuição para a qualidade dos outputs do 

grupo, das atividades indicadas na coluna anterior. 

5. Indicar, na coluna 5, quais atividades de gestão listadas na coluna 1 contribuem 

para a qualidade dos outputs do indivíduo. Se a atividade contribui 

positivamente, preencher com um sinal +, se contribui negativamente preencher 

com sinal -; 
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6. Colocar, na coluna 6, a ordem de contribuição para a qualidade dos outputs do 

indivíduo, das atividades indicadas na coluna anterior. 

7. Executar mesmo procedimento, agora avaliando a influência das atividades de 

gestão para a qualidade dos processos e dos inputs, individuais e do grupo. 

8. Julgar o padrão global de influência do gerente na contribuição para a qualidade 

dos outputs, processos e inputs. Julgar um padrão individual e um padrão para 

sua contribuição com o grupo. 

9. Analisar e colocar cada atividade de gestão listada na coluna 1, em ordem de 

influência para o nível global de qualidade do grupo e individual. 

 

Esse procedimento fornece informações subjetivas de cada funcionário, constituindo um 

primeiro passo para o entendimento da visão que cada um tem sobre a organização, 

permitindo, já de início, um realinhamento e a correção de possíveis distorções nos objetivos 

da empresa. 

Smith (1993) descreve a técnica quantitativa de avaliação, apresentada por Kristakis 

(1983), como sendo um método eficiente para examinar a produtividade em escritórios. Esse 

método segue cinco passos, conforme listados a seguir. 

 

1. Identificar e anotar os principais processos, do início ao fim, incluindo todos os 

inputs e outputs; 

2. Colocar em ordem de prioridade os processos, de acordo com seu potencial para 

a melhoria da produtividade; 

3. Decompor os processos em operações detalhadas; 

4. Medir e avaliar as operações, procurando identificar possíveis pontos de 

melhoria; 

5. Determinar quais operações oferecem um melhor retorno – economize tempo e 

justifique investimento – caso a melhoria seja efetuada. 

 

Esse método identifica as diversas atividades processadas em um escritório, permitindo 

a medição individual de cada operação, e sua posterior comparação, efetivando um padrão de 

desempenho, que vai servir de índice para se avaliar a produtividade. 

A tabela 2.4, apresentado por Smith (1993), exemplifica algumas taxas utilizadas para 

medição das variáveis de desempenho de determinadas operações. 
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Tabela 2.4 – Quadro com as variáveis de desempenho e taxas de medição em escritórios 
(adaptação de Smith, 1993) 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO MÉTODOS DE MEDIÇÃO 

ATIVIDADES DE SUPERVISÃO 

DESEMPENHO REAL – DESEJADO 

DESEJADO 

TEMPO CONTRIBUÍDO NA ATIVIDADE T PRODUTIVO – T IMPRODUTIVO 

T PRODUTIVO 

PRODUTIVIDADE DA GESTÃO OUTPUT DA GESTÃO 

CUSTO DA GESTÃO 

ATIVIDADES OPERAÇIONAIS EM ESCRITÓRIOS 

EFETIVAÇÃO DE PROJETOS 
TENTADOS – COMPLETADOS 

TENTADOS 

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 
RESULTADOS OBTIDOS 

RESULT. ESPERADOS 

DESEMPENHO INDIVIDUAL 
RELIZAÇÃO INDIVIDUAL 

REALIZAÇAO GRUPO 

 

2.6   Influências na produtividade 

As questões relativas à produtividade são complexas, pois há um grande número de 

situações que podem afetar o desempenho de uma produção, com uma intensidade variável de 

acordo com as especificidades e objetivos de cada empresa.  

O ambiente geral possui um conjunto de fatores interdependentes de ordem política, 

econômica, demográfica, ecologia, cultural, entre outras, que envolvem todas as organizações. 

Somam-se a isso os fatores mais próximos e relacionados com o ambiente das operações 

propriamente dita, como fornecedores, clientes, entidades reguladoras e o mercado. 

Esses fatores atuam, de forma direta ou indiretamente, na qualidade de vida das pessoas 

e nos resultados do próprio trabalho. 

As dificuldades, desconforto, insatisfação, baixos desempenhos, doenças camufladas e 

ocorrência de acidentes e incidentes do trabalho estão entre algumas das muitas influências 

negativas, ocasionando baixa na produtividade do trabalho. 

Para um aumento da produtividade, Gaither e Frazier (2002), citam algumas maneiras: 

 

• Aumentando a produção, utilizando a mesma ou menos quantidade de recursos; 

• Aumentando os recursos de forma que a produção aumente em uma proporção 

maior; 
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• Reduzindo a quantidade de recursos, permanecendo ou aumentando a produção; 

• Reduzindo a produção de forma que os recursos reduzam em uma proporção maior. 

 

A seguir são apresentados alguns dos principais fatores que podem influenciar na 

produtividade.  

2.6.1 Organização do trabalho 

Segundo Abrantes (2001), “a organização do trabalho define quem faz o que, como se 

faz e qual o tempo necessário para se fazer. É a divisão dos homens e das tarefas. Dentro 

deste contexto de divisão, é importante que a empresa tenha suas normas de produção bem 

definidas, ou seja, as normas que o trabalhador deve seguir para realizar determinado trabalho 

ou tarefa. Devem ficar claros os horários para realização do trabalho, a qualidade desejada, os 

equipamentos, bem como as ferramentas a serem utilizadas”.  

Para Abrahão (2000), as empresas, na organização do processo de trabalho, planejam e 

fornecem os meios necessários à produção, na medida em que dividem tarefas, estabelecem 

critérios, normas e regras definindo, assim, os objetivos a serem alcançados no processo de 

trabalho. 

No caso de escritórios, onde o máximo rendimento dentro de razoáveis limitações de 

custo é a finalidade orientadora do comportamento, alguns itens que devem ser levados em 

conta na organização do trabalho: ótima comunicação entre as seções, fluxo de trabalho 

dentro de e entre diversos grupos, o relacionamento entre supervisor-subordinado e a 

distribuição de tarefas entre homens e máquinas (Heimstra & Mcfarling, 1978 apud Almeida, 

1995). 

Muitas vezes, na concepção dos procedimentos para execução das tarefas, as empresas 

adotam como referência um pressuposto herdado de Taylor, cuja máxima reside na concepção 

de um “operário médio”, bem treinado e que trabalha em um posto estável.  

Outro fator contribuinte na cultura taylorista reside na dicotomia entre planejamento e 

execução. Há um grupo de pessoas planejando e outro executando sem que haja 

envolvimento, o que gera uma grande perda de conhecimento. A eliminação deste hiato entre 

planejamento e execução contribui para viabilizar a melhoria da produtividade (Balbinotti, 

2003). 

Estudos apresentados por Abrahão (2000), demonstram que há uma grande diferença 

entre o que é previsto e o que é realizado, entre o desejável e o real, pois nas situações de 
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trabalho ocorrem variações freqüentes, em decorrência de vários fatores, dentre eles, a 

organização do trabalho bem como aqueles relacionados às características do trabalhador. 

A caracterização da atividade é um elemento fundamental para operacionalizar o 

desempenho dos sistemas de produção, objetivando atingir um funcionamento estável em 

quantidade e qualidade. A inadequação dos postos de trabalho à população de trabalhadores, 

constitui um problema social importante com reflexos nas questões de requalificação, saúde e 

produtividade (Abrahão, 2000). 

A Ergonomia tem sido solicitada, cada vez mais, a atuar na análise de processos de 

reestruturação produtiva, sobretudo, no que se refere às questões relacionadas à caracterização 

da atividade e à inadequação dos postos de trabalho, em especial em situações de mudanças 

ou de introdução de novas tecnologias. Neste sentido, a Ergonomia vem trabalhando, de 

forma sistemática, demonstrando a transformação do conteúdo e da natureza do trabalho, bem 

como as conseqüências destas mudanças na saúde dos sujeitos e na eficácia das organizações 

(Ferreira, 2002). 

Existem várias "escolas" de organização do trabalho (clássica/taylorista; relações 

humanas/enriquecimento de cargos; sociotécnica/ grupos semi-autônomos), cada qual com 

suas idéias adequadas ao aumento da produtividade. O importante nessa questão é o fato de 

que, independentemente da linha de raciocínio que se segue, todas afirmam que é possível 

afetar a produtividade através da organização do trabalho. 

2.6.2 Inovação tecnológica 

Segundo Santos, et al (1997), as inovações tecnológicas, iniciadas pela automação e 

progressiva substituição do homem em operações de controle, regulagem e correções da 

produção, desde seu início e principalmente após a segunda Guerra Mundial, diminuiu os 

custos de produção e aumentou a produtividade do trabalho em escalas nunca antes 

imaginadas. 

As inovações tecnológicas determinam a elevação dos índices de produção e o aumento 

da produtividade do trabalho, desde que sejam aplicadas observando as adaptações 

necessárias à recepção dessa nova tecnologia, pois uma das fontes de baixa produtividade está 

na inadequação do corpo frente a um determinado equipamento. O treinamento efetivo da 

mão-de-obra também é um fator relevante para esse índice. 

Nesse sentido, Abrahão (2000) acrescenta que a centralização dos comandos e dos 

dispositivos, bem como o desenvolvimento dos meios de comunicação para o gerenciamento 

à distância, tem como resultado a modificação da natureza da atividade humana, exigindo 
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uma forte mobilização mental para a compreensão do trabalho. Pode-se observar que as novas 

tecnologias têm imposto, cada vez, mais exigências de natureza cognitiva ao trabalhador. 

Estas se configuram por meio de diferentes processos decisórios envolvidos no controle do 

processo e na resolução de problemas de trabalho. 

Nas condições em que a atividade do indivíduo envolve a operação de uma peça de 

equipamento, na maioria das vezes, ele passa a constituir, com este equipamento, um sistema 

fechado. Como dentro de tal sistema é o indivíduo quem usualmente decide, torna-se 

necessário que ele seja incluído no estudo da eficiência do sistema. Para que a eficiência seja 

máxima é preciso que o sistema seja projetado como um todo, com o homem completando a 

máquina e esta completando o homem (Santos, et al, 1997). 

As inovações tecnológicas impactuam na de produção e alteram as formas de 

cooperação, influindo diretamente na atividade humana, na matéria prima que se aplica o 

trabalho e nos meios e instrumentos utilizados, afetando a produtividade do sistema. 

2.6.3 Recursos humanos 

Segundo Karl & Ettinger, o aumento da produtividade é, essencialmente, resultado da 

realização humana. Ferramentas, tecnologia e os fatores materiais estão presentes e fazem sua 

contribuição, mas é o homem que constitui o ingrediente mais importante no incremento da 

produtividade. 

Para Smith (1993), as principais variáveis dos recursos humanos que influenciam na 

produtividade são: aptidão, atitude, comportamento, conhecimento, crenças e valores, energia 

e saúde, estilo de aprendizado, estilo de vida, expectativas, experiência, habilidade de 

comunicação, habilidade motora, idade, inteligência, interesses, motivação, nível de 

aspiração, nível de escolaridade, personalidade e temperamento. 

O aumento da produtividade está diretamente relacionado com o fator humano. Assim, 

para alcançar produtividade e competitividade é preciso, dentre outras coisas, centrar o 

enfoque no trabalhador. 

Nota-se que as questões relativas aos trabalhadores são analisadas geralmente, depois da 

definição do plano do processo de produção – características financeiras, técnicas e 

organizacionais – onde se determina o modus operandi do trabalho. Dessa forma os 

responsáveis pelos recursos humanos tentarão adaptar os meios humanos às características 

técnicas e organizacionais do sistema de produção (Abrahão, 1993 apud Balbinotti, 2003).  

Essa lógica ignora a especificidade do funcionamento humano, conduz a níveis 

constantemente baixos de produtividade no início das operações numa indústria, atribuindo 
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precipitadamente a responsabilidade aos próprios trabalhadores. Enfim, tal lógica não dá a 

devida atenção ao conteúdo de formações às vezes mal adaptadas às situações com as quais os 

trabalhadores serão confrontados (Balbinotti, 2003).  

Iida (1990) apud Viera (1997) afirma que “existem certas características do organismo 

humano, que influenciam no desempenho do trabalho. A monotonia, fadiga e motivação são 

três aspectos muito importantes que devem interessar a todos aqueles que realizam análise e 

projeto do trabalho humano. A monotonia e fadiga estão presentes em todos os trabalhos e, se 

não podem ser totalmente eliminadas, podem ser controladas e substituídas por ambientes 

mais interessantes e motivadores”.  

Faz-se então necessária uma breve descrição desses aspectos, procurando entender 

como eles se configuram nos espaços de trabalho. 

2.6.3.1  Fadiga 

De acordo com Iida (1990) apud Viera (1997), “fadig a é o efeito de um trabalho 

continuado, que provoca uma redução reversível da capacidade do organismo e uma 

degradação qualitativa desse trabalho. A fadiga é causada por um conjunto complexo de 

fatores, cujos efeitos são cumulativos. Em primeiro lugar, estão os fatores fisiológicos, 

relacionados com a intensidade e duração do trabalho físico e intelectual. Depois, há uma 

série de fatores psicológicos, como a monotonia, falta de motivação e por fim, os fatores 

ambientais e sociais, como iluminação, ruídos, temperaturas e o relacionamento social com a 

chefia e os colegas de trabalho". 

Segundo Viera (1997), a fadiga pode ser física/ orgânica ou psicológica. Ainda “a 

fadiga simples ou cansaço físico – mental tem sua etiologia na somação dos seguintes fatores: 

• Monotonia; 

• Duração e intensidade do trabalho físico e mental; 

• Ambiente inadequado, com temperatura elevada, baixa iluminação ou alto nível 

de ruído; 

• Responsabilidade, preocupações e conflitos; 

• Doença e dor; 

• Comprometimento da alimentação”.  

 

Segundo Iida (1990) apud Viera (1997), “os sintomas de fadiga psicológica são mais 

dispersos e não se manifestam de forma localizada, mas de forma ampla, como sentimento de 



Capítulo 2 Produtividade 

25 

cansaço geral, aumento da irritabilidade, desinteresse e maior sensibilidade a certos estímulos 

como fome, calor, frio ou má postura”.  

Entre as principais medidas de prevenção da fadiga apresentadas por Viera (1997), 

podemos citar a adaptação ao trabalho, pois à medida que o trabalhador se adapta a ele e 

automatiza os seus movimentos, a fadiga reduz-se substancialmente.  

Além desses, Viera (1997) cita as condições físicas do ambiente de trabalho como um 

fator de redução da fadiga, através da melhoria das condições de iluminação, ventilação e 

conforto, térmico, ruído, etc. 

A adaptação do trabalho ao homem e sua conseqüente racionalização é campo da 

Ergonomia, procurando estudar a melhor posição do trabalhador, a dimensão das alavancas 

que exija menor dispêndio de energia, os movimentos que podem ser evitados, entre outros. 

2.6.3.2  Monotonia 

Iida (1990) apud Viera (1997), define: “monotonia é a reação do organismo a um 

ambiente uniforme, pobre em estímulos ou com pouca variação das excitações. Os sintomas 

mais indicativos da monotonia são uma sensação de fadiga, sonolência, aumento do tempo de 

reação, morosidade e uma diminuição da atenção. Tem-se demonstrado nas observações 

realizadas na indústria que condições como: curta duração do ciclo de trabalho, períodos 

curtos de aprendizagem e restrição dos movimentos corporais, locais mal iluminados, muito 

quentes, ruidosos e com isolamento social são condições agravantes da monotonia”.  

2.6.3.3  Motivação 

A motivação no comportamento humano é algo que faz uma pessoa perseguir um 

determinado objetivo, durante um certo tempo, e que não pode ser alcançado somente pelos 

seus conhecimentos, experiências e habilidades atuais. A motivação não pode ser observada 

diretamente, mas somente através dos seus efeitos, podendo ser medida, por exemplo, pelas 

quantidades adicionais de peças produzidas por um trabalhador motivado (Iida, 1990 apud 

Viera, 1997). 

Segundo Hersey e Blanchard (1986), em uma pesquisa sobre motivação realizada junto 

com trabalhadores horistas, verificou-se que empregados quando altamente motivados podem 

empregar algo em torno de 85% de suas capacidades e que, desmotivados, empregam apenas 

de 20% a 30% de suas capacidades, apenas com o objetivo de se manterem no emprego. 

Gomes e Quelhas (2004), afirmam que a motivação dos recursos humanos no ambiente 

organizacional é uma conseqüência de fatores diversos, tais como a coerção e o controle, as 
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recompensas e incentivos financeiros, o relacionamento interpessoal e a influência do grupo, 

o nível de satisfação das necessidades pessoais, as condições do ambiente de trabalho, os 

aspectos inerentes à natureza própria das atividades, entre outros.  

Herzberg cita o espaço como sendo um fator de higiene, ou seja, um fator que não 

motiva os funcionários, mas que a medida que propicia condições satisfatórias para a 

realização das atividades com conforto, faz com que a motivação da mão-de-obra não seja 

diminuída (Hersey e Blanchard, 1986). 

Aos estudos de Herzberg podemos contrapor os estudos na área Ambiente-

Comportamento, consolidados na década de 50, que, segundo Lay & Reis (2005), têm como 

objetivo “investigar as relações existentes entre cara cterísticas físico-espaciais do ambiente 

construído e o comportamento dos indivíduos”, medindo como o ambiente construído afeta o 

comportamento dos indivíduos e vice-versa.  

Esses estudos evidenciam a existência de uma relação extremamente forte entre as 

pessoas e o ambiente construído e procuram revelar quais são as reações psicológicas e 

comportamentais dos indivíduos provocadas pelo espaço, dando subsídios para se crer no 

importante papel que as características físico-espaciais do espaço desempenham no 

comportamento, permitindo motivar os recursos humanos de uma organização para realização 

de determinadas atividades. 

Torna-se necessário criar condições adequadas para que as pessoas possam desenvolver 

a sua criatividade e evitar aquelas atividades que possam gerar uma má qualidade de vida e 

stress no trabalho. Se o fator humano não estiver motivado para contribuir eficientemente no 

sucesso da organização, dificilmente um aumento da produtividade será alcançado. 

2.6.4 Espaços de trabalho 

Planejar e organizar as instalações são decisões importantes, pois além de imporem um 

investimento de capital relativamente alto, têm um caráter estratégico com impacto de longo 

prazo, afetando a sobrevivência de uma empresa. Nas grandes capitais e áreas mais 

industrializadas, o empresariado já consciente dessa questão, estão investindo em estudos 

sobre as vantagens da melhoria das instalações e dos processos. Se por um lado, isso possa 

sugerir maior gasto, por outro representa a melhoria da saúde do trabalhador e como 

conseqüência uma economia para a empresa e o aumento da produtividade. 

A condição de prover espaços onde as atividades de trabalho são executadas coloca a 

Arquitetura em posição de suma importância no quadro atual de busca pela produtividade. 
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Segundo Almeida (1995), “o s elementos providos pela Arquitetura, tanto a nível micro, 

como a especificação de um revestimento, quanto a nível macro, como o zoneamento do 

edifício ou até mesmo do ambiente urbano, estão estreitamente vinculados às atividades 

desempenhadas. Assim é que os atuais programas de reestruturação de uma instituição (que, 

em última instância, dizem respeito às atividades), por exemplo, passam, de alguma forma, 

por reestruturações do espaço físico”.  

Nota-se que quando há uma necessidade de mudança nas metas e objetivos da empresa, 

é necessário que haja uma mudança no espaço de trabalho. Isso confirma a existência de uma 

forte relação entre um elemento e outro.  

Kazarian (1989) e Kotschevar (1985) apud Santana (1996) “têm escrito extensivamente 

sobre produtividade e ambos advertem que o melhor caminho para alcançar a produtividade é 

planejar áreas de trabalho de forma que os trabalhadores não tenham que alcançar objetos e se 

deslocar além de certos limites, pois se as limitações e capacidades do homem, forem 

respeitadas na sua atividade de trabalho, isso proporcionará uma performance mais criativa, 

mais inteligente e portanto mais eficiente”.  

As características de um determinado espaço de trabalho podem dificultar ou facilitar a 

realização das atividades, dada a sua variedade, somadas com as diversidades humanas que 

interagem no espaço. 

Segundo Bins Ely e Turkienicz (2005), os aspectos ambientais são de suma importância 

para a realização de atividades de forma eficaz, tornando um grande desafio projetar 

ambientes adequados que respondam às necessidades dos usuários e permitam a realização 

das atividades sem ocasionar maior esforço na realização de tarefas, insatisfação e impactos 

na saúde do usuário, através de doenças laborais, comprometendo o desempenho e a 

segurança. 

São componentes do ambiente de trabalho: espaço, ambiências (luminosa, sonora, 

térmica, tóxica etc.), equipamentos, organização do trabalho/tempos; aspectos de segurança e 

relações profissionais. Para se firmar a importância desses aspectos na produtividade, pode-se 

citar como exemplo a questão da iluminação, que além de poder causar danos a visão, 

contribui significativamente na queda da capacidade de produção de uma pessoa, quer seja em 

um escritório, indústria, como até mesmo em ambientes de trabalho mais sofisticados. Além 

desse, podem ser citados os ruídos e mudanças de temperatura, que também influem 

negativamente neste processo. 

Esses e outros aspectos relacionados aos espaços de trabalho serão abordados no 

capítulo seguinte de forma a buscar um entendimento de como as muitas variáveis do espaço 
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podem provocar alterações na produtividade do sistema, principalmente por intermédio de 

influências provocadas nos funcionários, elemento chave da produção em escritórios. 
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3 ESPAÇOS DE TRABALHO 

3.1. Considerações iniciais 

Os espaços não são cenários estáticos nas atividades de trabalho, mas interagem com os 

indivíduos no seu cotidiano através de relações que incluem distinções, separações, interfaces 

e conexões, que integram ou segregam e diferenciam cada parte do espaço e 

conseqüentemente as pessoas envolvidas. Assim, o local de trabalho muitas vezes reflete a 

identidade e o modo de funcionamento de uma empresa e, principalmente, de quem executa 

as atividades e a forma como elas são realizadas. 

Peponis & Wineman (2002), apud Lay & Reis (2005) ressaltam que o espaço construído 

pode ser definido como um campo de presenças, conhecimentos mútuos e encontros 

estruturados. As barreiras e as conexões físicas entre os espaços organizam a maneira como os 

comportamentos, atividades e pessoas interagem.  

A organização do espaço de trabalho é influenciada pela definição dos objetivos, das 

necessidades e das exigências produtivas da empresa, bem como pela viabilidade financeira e 

operacional, formando um ambiente associado ao poder e aos valores organizacionais.  

Dejean, Pretto & Renouard (1988) apud Júdice (2000) acrescentam: “a definição das 

necessidades de uma empresa contribui para a determinação dos locais de trabalho. A análise 

dessas necessidades deve considerar as condições de execução e a natureza das diferentes 

formas de trabalho”. O conteúdo dessas formas de trabalho permite determinar, inicialmente, 

suas exigências e, conseqüentemente, a configuração relativa aos seus espaços 

correspondentes. Isso ocorre porque o espaço físico é considerado como um suporte capaz de 

favorecer a realização das funções. 

Conciliar no projeto os critérios impostos pela estrutura da própria edificação e os 

objetivos da empresa constitui uma das etapas fundamentais da definição dos espaços 

construídos de suas instalações. 

3.2. Espaços de trabalho de Escritórios 

Segundo Abrantes (2001), “nas últimas décadas, grandes transformações têm ocorrido 

nos ambientes de escritórios, porém, a mais importante foi a implementação dos chamados 

escritórios panorâmicos, paisagísticos ou abertos. Estes escritórios, em oposição às pequenas 

salas, transformaram-se em amplos ambientes, onde um número cada vez maior de pessoas 

exerce as mais diversas funções.”  
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Rheingantz (2002) faz uma crítica a essa configuração espacial de escritórios, que têm 

recebido a denominação de escritórios inteligentes, quando afirma que essa nova configuração 

no planejamento de espaços para escritórios não tem sido capaz de acompanhar as novas 

teorias organizacionais, seguindo a lógica da criação de espaços vazios e flexíveis, para “um 

alguém não específico”, tornando -se áreas sem nenhuma especificidade, não sendo adequadas 

para nenhum tipo de atividade. O autor enfatiza que “é necessário que esses espaços e as 

organizações formem um sistema total e integrado”.  

Como conseqüência dessa falta de integração, os espaços atuais não possuem estrutura 

física adequada para proporcionar conforto aos seus funcionários, gerando problemas de 

desempenho. Segundo pesquisa apresentada na revista Management Review por Wah (1998), 

grande parte dos empregados não estão satisfeitos com os espaços de trabalho que ocupam, 

conforme pode ser observado na figura 3.1. 

Figura 3.1 – Gráfico comparativo entre situação desejada e situação real (Revista 
Management Review, 1998). 

A insatisfação com as condições ambientais internas tem sido difundida com maior 

veemência depois que estudos, realizados na América do Norte e na Europa, relacionando 

produtividade e local de trabalho provaram que os indivíduos nem sempre têm respondido 

positivamente em relação ao seu ambiente. No próprio meio empresarial, essas relações têm 

ficado cada vez mais evidente para muitos gerentes, que têm reconhecido que o aumento da 

satisfação ambiental está colaborando para uma melhor produtividade entre os trabalhadores 

(Lorsch & Abdou, 1994 apud Silva, 2001). 
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Nenhum conceito de espaço de trabalho pode ser aplicado a todo tipo de escritório. Até 

na mesma empresa, os espaços devem mudar conforme os objetivos de negócio. O ideal é 

uma flexibilização do espaço, de forma que possa ser personalizado de acordo com as 

exigências organizacionais do momento (Wah, 1998). 

Por outro lado, alguns parâmetros podem ser previamente estabelecidos de acordo com 

as normas regulamentadoras, proporcionando condições ambientais básicas para se obter 

conforto na realização de determinadas atividades. 

É importante salientar que no Brasil, o Ministério do Trabalho e Previdência Social 

instituiu a Portaria n. 3.751 em 23/11/90 que estabelece a Norma Regulamentadora NR17, 

que trata da Ergonomia. Esta norma “visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente". 

Para os escritórios, a norma recomenda as seguintes condições ambientais em termos de 

conforto: 

• Os níveis de ruído devem estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 10152. De 30 a 65 

db(A). Níveis sonoros superiores aos estabelecidos são considerados desconfortáveis, sem 

necessariamente implicar em risco de dano à saúde, porém, não deverão ultrapassar 80 

db(A); 

• A temperatura efetiva deverá se situar entre 20º e 23º C. “A temperatura deverá ser a 

efetiva, obtida com termômetros de bulbo seco, bulbo úmido e anemômetro (mede 

velocidade do ar). É recomendável, com temperatura de bulbo seco, para os meses de 

verão de 23º a 25º C e, nos meses de inverno, de 20º a 22º C” (Abrantes, 2001); 

• A velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s; 

• A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40%. De acordo com Abrantes (2001), 

nos meses de verão ou nas regiões tropicais a umidade relativa do ar deve ficar entre 40% 

e 60% e, nos meses de inverno ou nas regiões temperadas, de 35% a 65%. A umidade 

relativa do ar depende da temperatura do ambiente, mas deverá situar-se acima de 50%, 

com o objetivo de evitar o aparecimento de eletricidade estática e proteger a pele e os 

olhos do ressecamento; deverá ser evitada umidade do ar acima de 65%, pois esta situação 

é tão desconfortável quanto a baixa umidade; 

• A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. Os níveis mínimos de 

iluminamento são os valores estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no 
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INMETRO. Esta Norma determina que a iluminação, para escritórios, deve se situar entre 

500 e 1000 lux. 

 

Não cabe aqui, discorrer sobre esses aspectos no sentido de apresentar o nível ideal de 

cada uma das condições ambientais dos espaços, pois esse varia de acordo com a atividade 

que vai ser desempenhada, além de outros fatores, conforme já citado. O importante aqui é 

levantar os principais componentes de um espaço de trabalho de escritórios para posterior 

verificação da relação desses com a produtividade. 

3.2.1. Equipamentos 

Segundo Abrantes (2001), “um dos grandes fatores de desconfo rto e queda na 

produtividade do elemento humano está relacionado com o mobiliário do posto de trabalho, 

principalmente a cadeira, a mesa e seus equipamentos”.  

Portanto, produtividade, eficiência e falta de acidentes estão totalmente interligado com 

o tipo e a disposição dos equipamentos nos espaços de trabalho (Rezende, 2002). 

Nos dias atuais, o processamento eletrônico de dados está cada vez mais comum nos 

escritórios, graças a difusão do uso de computadores. Nesses posto de trabalho, os usuários 

ficam com a atenção fixa na tela do monitor, as mãos sobre o teclado e o corpo estático 

durante quase todo o expediente de trabalho. Para esses postos, Iida (1990) apud Rezende 

(2002), propõe dimensões apropriadas, distribuídas em faixas de ajustes que são determinadas 

pelas variações das medidas antropométricas de cada usuário, além das características dos 

próprios equipamentos. Essas medidas estão apresentadas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Dimensões recomendadas para um posto de trabalho com terminais de 
computadores (Iida, 1990 apud Rezende, 2002). 

MEDIDAS (cm) VARIÁVEL 
MIN. MÁX. MÉDIA 

Altura do teclado 64 84 72 
Ângulo do teclado com a horizontal 14 º 25 º 17 º 
Altura da tela (ponto médio) 78 106 92 
Distância da tela a partir da borda da mesa 44 96 65 
Ângulo da tela em relação à vertical 0 º 21 º 10 º 
Espaço para as pernas 45 80 65 
Altura do assento 32 55 44 
Ângulo do encosto em relação à horizontal 91 º 120 º 110 º 
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A norma NR – 17 fornece alguns requisitos que podem servir como ponto de partida 

para questões de conforto na utilização de equipamentos. No processamento eletrônico de 

dados com terminais de vídeo, presentes na maioria dos escritórios, a norma prescreve os 

seguintes requisitos: 

 

• Oferecer condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do 

equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a de reflexos e proporcionando 

corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador; 

• O teclado deve ter mobilidade e permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas 

a serem executadas; 

• A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as 

distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais, 

evitando, assim, a fadiga visual. 

 

3.3. Relações entre o espaço e o trabalhador 

Realmente, são muitas as variáveis presentes no ambiente, que podem modificar o 

desempenho da pessoa no trabalho; somente em relação ao conforto ambiental estão 

associadas diversas variáveis como ruído, iluminação, temperatura, umidade e pureza do ar, 

radiação, esforço físico, tipo de vestimenta, etc, cada uma representando uma parcela 

importante no bem estar dos trabalhadores e na qualidade dos serviços (Silva, 2001). 

É notório que existe uma relação entre espaço e trabalhador, que as interações entre 

essas duas variáveis dos sistemas de produção afetam o desempenho de uma organização. 

Gaither e Frazier (2002), afirmam que as causas que fazem um empregado ser produtivo são 

muitas, mas é possível dividi-las em três categorias: o desempenho do empregado, a qualidade 

do produto e o ambiente físico do trabalho. Dentro dessa última, podemos identificar o espaço 

construído como um fator de influência na produtividade dos indivíduos. 

É imprescindível uma compreensão do papel do ambiente físico na vida das pessoas, 

para saber quais aspectos do ambiente verificar e avaliar a importância de qualquer relação 

encontrada entre o ambiente e a ação do homem no espaço. 

Conforme a revista Facility Issues (1994) apud Silva (2001), existem estudos indicando 

pequenos saltos de produtividade quando os sistemas de iluminação e climatização são 

controlados pelos próprios trabalhadores, só para se ter um exemplo. Bauman (1999) apud 
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Silva (2001) acrescenta: “os ambientes termicamente confortáveis favorecem a maximização 

da qualidade dos serviços; o trabalhador se sente mais atraído pelo posto de trabalho, por sua 

atividade e pelos resultados positivos das tarefas, haja vista a diminuição de queixas tanto em 

relação às necessidades individuais quanto a doenças adquiridas nesses ambientes, resultando 

em redução de custos operacionais”. Além disso, é notório que características como a 

temperatura excessiva em ambientes de trabalho proporciona cansaço e sonolência, que 

reduzem a prontidão de resposta e aumenta a tendência a falhas. 

Segundo Abrantes (2001), “em ambientes de escritórios deve -se levar em consideração 

alguns fatores que, com maior ou menor intensidade interferem no rendimento da máquina 

humana, como: 

• Aspectos Técnicos: iluminação, acústica, temperatura interna, formato do ambiente, 

localização, etc; 

• Materiais: móveis, arquivos, armários, divisórias de ambiente, etc; 

• Aspectos Psicológicos: definição e fronteiras dos espaços, agrupamento de pessoas, 

comunicação humana, cores, design, configurações do layout, etc”.  

 

Em relação aos aspectos técnicos, a observação e o cumprimento dos parâmetros 

relacionados com ruído, temperatura, qualidade do ar, iluminação, etc. são fundamentais para 

se buscar equilíbrio, conforto e produtividade da máquina humana. Na tabela 3.2 estão 

listadas algumas das reações que esses fatores podem causar nos indivíduos, citadas por 

Abrantes (2001). 

Tabela 3.2 – Reações dos fatores no desempenho dos indivíduos (Abrantes, 2001). 

FATORES QUE PODEM INTERFERIR NO DESEMPENHO DAS PESSOAS 

- Temperatura: interfere no humor, bem-estar e desempenho; 

- Qualidade do ar: interfere no bem-estar e saúde; 

- Iluminação: pode causar depressão, cansaço e stress; 

- Ruído: pode causar irritabilidade e falta de concentração; 

- Layout: pode causar depressão, irritabilidade, etc. 

 

Para Hall (1977), o espaço relaciona-se intimamente com os sentidos do homem, que se 

encontram, por sua vez, em íntima transação com o ambiente. O homem tem em seu interior 

aspectos sensoriais cujo desenvolvimento pode ser inibido ou encorajado a partir do ambiente. 
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Hall, (1977), com base em suas entrevistas, percebeu que há três zonas ocultas em 

espaços de escritórios: 

Zona 1: compreendida pelas áreas imediata de trabalho, a mesa de trabalho e a cadeira. 

Zona 2: composta por uma série de pontos ao alcance do braço e fora da área imediata 

de trabalho (zona 1) 

Zona 3: representam o entorno imediato ao redor da área de trabalho, são os espaços 

assinalados como limítrofe da influência exercida indivíduo. 

O autor assinala ainda que escritórios com o espaço da zona três é considerado 

adequado e, em alguns casos, amplo. 

O homem se relaciona com o espaço através de processos de aquisição de 

conhecimentos, conhecidos com cognição, no qual procura entender e explicar o mundo que o 

cerca e também através da percepção, que é um processo mental que se dá através dos cinco 

sentidos (Ferreira, 1986 apud Araújo, 2003), (Del Rio, 1999 apud Araújo, 2003). 

Para entender como um homem percebe um espaço é necessário que se tenha uma 

noção sobre a natureza dos seus sistemas receptores, ou seja: a visão, a audição, o olfato, a 

pele e os músculos. Cada um desses órgãos sensoriais capta as informações provenientes do 

espaço que são então processadas pelo sistema nervoso central (Hall, 1977). 

 Os resultados desses processamentos serão estímulos ao homem, que podem ser 

benéficos ou não para a realização de certas atividades. Um estudo realizado por J.W. Black, e 

descrito por Hall (1977), demonstrou que o tamanho e o tempo de reverberação de um 

cômodo afetam os índices de leitura. Segundo a pesquisa, as pessoas lêem mais devagar em 

aposentos maiores, onde o tempo de reverberação é mais lento, ao contrário dos aposentos 

menores. 

Para Ferreira (2002), a inter-relação entre a variável indivíduo – compreendida por uma 

população específica composta pela classe trabalhadora e a variável ambiente que se 

caracteriza por um contexto sociotécnico singular, espacial e formalmente circunscrito, cuja 

configuração é ditada por regras formais e informais – não se dá a esmo, mas é mediada pelo 

trabalho. Dessa forma, o autor agrega um terceiro fator: a variável trabalho que, 

sumariamente, “caracteriza -se como uma atividade humana singular, baseada em estratégias 

de regulação, por meio das quais o sujeito interage com o ambiente e seus multifatores, 

buscando garantir os meios necessários à sobrevivência, proporcionar o seu bem-estar físico, 

psicológico e social”.  

Todos os conhecimentos citados podem ser aplicados ao planejamento dos espaços de 

trabalho para se alcançar maior eficiência tanto dos homens como das máquinas. Para isso é 
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necessário analisar o espaço em sua totalidade de aspectos. Nesse sentido, faz-se necessário 

uma visão interdisciplinar do trabalhador e suas atividades, buscando integrar os estudos da 

Arquitetura, da Ergonomia e da Psicologia. 

Pode-se dizer que o ambiente sugere, facilita, inibe ou define comportamentos, agindo 

como catalisador, evidenciando, contudo, que jamais o ambiente pode determinar que 

tomemos ou não determinada ação se isso não estiver em nossas mentes (Del Rio, 1990 apud 

Araújo, 2003). 

3.3.1. Contribuições da Psicologia Ambiental 

Segundo Elali (1997), “o estudo do ambiente impõe -se enquanto lócus extremamente 

privilegiado para interação e geração de conhecimento. Assim, embora muitas vezes a 

Arquitetura seja encarada como profissão-cliente da Psicologia (à qual recorreria para 

aprofundar a análise de aspectos ligados à percepção e comportamento ambientais), o 

rebatimento de tais estudos não é imediato ou simples, de maneira que somente a parceria 

entre ambas, na realização de trabalhos conjuntos que contemplem as suas especificidades, 

pode vir a possibilitar a real ampliação dos conhecimentos”.  

De fato, é na complementação entre os métodos utilizados e os enfoques que a interação 

entre arquitetos e psicólogos pode contribuir efetivamente para a evolução do conhecimento 

relativo às relações pessoa-ambiente. 

Uma vez que nem a Psicologia nem a Arquitetura conseguem abarcar totalmente a 

relação entre pessoa e ambiente, torna-se inevitável a procura de um espaço comum entre 

ambas. A Psicologia Ambiental habilita-se a ser este espaço, constituindo-se lócus onde a 

soma entre o conhecimento psicológico e o arquitetônico pode alimentar a produção de um 

ambiente mais humanizado e produtivo. Enquanto campo nitidamente multidisciplinar, a 

Psicologia Ambiental pode desempenhar o papel de conector que, enfatizando e valorizando 

semelhanças e diferenças entre conhecimentos arquitetônicos e psicológicos, possibilita as 

necessárias trocas, enriquecendo a ambos através da soma de conceitos, experiências e 

métodos de trabalho (Elali, 1997). 

A Psicologia Ambiental tem como um de seus principais objetos de estudo a avaliação 

do ambiente construído durante o processo de sua ocupação. Sob esta ótica, o edifício deixa 

de ser encarado apenas a partir das suas características físicas e passa a ser avaliado enquanto 

espaço “vivencial”, sujeito à ocupação, leitura, reinterpretação e modificação pelos usuários. 

Ao estudo de aspectos construtivos e funcionais do espaço construído acrescenta-se a análise 

comportamental e social, essenciais à sua compreensão. Esse processo implica, 
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necessariamente, a análise do uso, por ser o fator que possibilita a transformação de espaços 

em lugares e a valorização do ponto de vista do usuário, destinatário final do espaço 

construído e, portanto imprescindível à compreensão da realidade (Elali, 1997). 

A percepção do ambiente construído pelos usuários, insere-se na realização de trabalhos 

que envolvam a avaliação do edifício, permitindo a discussão das potencialidades do ambiente 

enquanto agente que propicia ou inibe a emissão dos comportamentos. 

Segundo Bergamini (1988), o estudo da percepção humana em seu estágio inicial 

estabeleceu o mundo exterior ao indivíduo como foco do processo perceptivo. Dessa forma, 

foram o espaço, a cor e a forma dos objetos entendidos como responsáveis diretos pelo tipo de 

percepção do indivíduo. O uso da cor, por exemplo, pode aumentar a produtividade, 

reduzindo a taxa de acidentes e absenteísmo nas empresas, suavizando problemas de estrutura 

física e conseqüentemente modificando a percepção do ambiente. 

Porém, sabemos hoje, através dos estudos da Psicologia Ambiental, que as experiências 

vividas do indivíduo, suas emoções, suas condições intelectuais e sua motivação, enfim, seu 

repertório psicológico influenciam no processo de percepção do espaço. 

Para que se tenha uma visão geral desse processo, foram descritos aqui alguns 

pressupostos da Psicologia Ambiental apresentados por Ittelson (1973) apud Rivlin (2003): 

 

1. O ambiente é experienciado como um campo unitário; 

 

Esse pressuposto refere-se ao modo como as pessoas vivenciam o espaço. Apesar de 

haver no ambiente mais do que se pode perceber, a experiência é holística, vivida pelas 

pessoas como um todo. Isso não significa que suas dimensões não possam ser lembradas 

separadamente, e sim que a natureza da experiência proporciona um sentido de campo 

unitário, ou seja, o espaço é um todo único. A identificação do modo como alguns elementos 

específicos da experiência ambiental são evocados pela pessoa, e o uso de procedimentos de 

escrita, fotografia e desenho, podem desvendar algumas das partes constituintes daquilo 

inicialmente percebido como um campo unitário (Cooper Marcus, 1995 apud Rivlin, 2003). 

 

2. A pessoa tem qualidades ambientais tanto quanto características psicológicas 

individuais; 

 



Capítulo 3 Espaços de trabalho 

38 

As pessoas são componentes do ambiente, criando um "processo de feedback cíclico", 

ou seja, uma reação a qualquer ambiente. Essa reação é o instrumental utilizado para 

mensuração do comportamento humano em determinado meio físico. 

Cada pessoa presente em um local contribui para o que está acontecendo ali. Este 

fenômeno pode ser evidenciado em ambientes de trabalho quando os funcionários sentem o 

impacto da ausência de um trabalhador em um determinado dia, alterando a dinâmica pelo 

conjunto dos presentes. Pessoas são componentes daquilo que está acontecendo, do nível 

sonoro e da ambiência; sua chegada, sua aparência visual e suas reações podem permear os 

demais, influenciando a atmosfera e as atividades (Rivlin, 2003). 

 

3. Não há ambiente físico que não esteja envolvido por um sistema social e 

inseparavelmente relacionado a ele; 

 

O sistema social continua a ser considerado um componente essencial do ambiente, mas 

as dimensões cultural, econômica e política também são parte desse envoltório. “Um 

pressuposto mais acurado seria: o ambiente físico está envolvido pelos sistemas social, 

econômico, político e cultural nos quais se encontra e é inseparavelmente relacionado a eles” 

(Rivlin, 2003). 

 

4. O grau de influência do ambiente físico no comportamento varia de acordo com 

o comportamento em questão 

 

A inter-relação pessoa-ambiente tem impacto tanto imediato quanto de longo-prazo, 

sendo dificultada pelas fontes de valores, normas e hábitos, ou seja, pela individualidade do 

ser, podendo gerar influências tanto sutis quanto poderosas. O exemplo de igrejas e escolas 

foi usado na formulação original desse pressuposto: "Igrejas bonitas não transformam ateus 

em crentes, nem escolas bonitas necessariamente educam o ignorante" (Ittelson, 1973 apud 

Rivlin, 2003). 

Para Duran (2002) e Rivlin & Wolfe (1985) apud Rivlin (2003) “esta perspectiva um 

tanto simplista falha no tratamento daquilo que pode ser considerado como variáveis 

intervenientes. Uma igreja bonita pode comunicar um significado estético cósmico ou 

profundo a não-crentes, mesmo que isso não os converta ao sistema de crenças específico 

associado ao local. Escolas sujas e deterioradas podem fazer com que as crianças que as 
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freqüentam apresentem maior índice de faltas e aprendizagem em níveis inferiores aos obtidos 

por alunos de escolas em melhores condições físicas”.  

 

5. O ambiente freqüentemente opera abaixo do nível de consciência; 

 

A pessoa só percebe algo do ambiente quando uma mudança na sua configuração exige 

uma adaptação pessoal, pois adquirem senso de estabilidade e nível de adaptação suficiente 

para permitir que se concentrem em suas próprias metas no local. 

Quer seja um ambiente de trabalho, uma sala de aula ou um espaço público para lazer, a 

pessoa chega ao local com a intenção de realizar alguma coisa. Se os locais estão modificados 

cada vez que a pessoa chega, haverá necessidade de um período de adaptação, que pode 

implicar uma alteração no tempo requerido para a consecução dos objetivos. As mudanças 

também podem exigir esforços da pessoa para alterar o local e facilitar a realização das 

atividades planejadas (Rivlin, 2003). 

Assim, como alguns aspectos dos espaços não contribuem, negativamente ou 

positivamente, para a execução das atividades objetivadas, esses passam desapercebidos, 

podendo nem sequer fazer parte do repertório espacial individual. 

 

6. O ambiente 'observado' não é necessariamente o ambiente 'real'; 

 

As diferenças individuais (gênero, idade, status sócio-econômico e bagagem cultural, 

personalidade, background étnico, crença religiosa, ou simplesmente o humor do momento, 

entre outros) geram diferentes percepções do ambiente.  

Pessoas com experiências de vida similares podem enxergar o mundo de modo similar, 

mas não necessariamente idêntico. Algumas evidências podem vir do treino necessário para 

que observadores atinjam os níveis aceitáveis da confiabilidade exigida em uma pesquisa 

sistemática, envolvendo tempo e clareza consideráveis para a descrição do que está sendo 

observado. Ao final, algumas pessoas podem nunca atingir um nível aceitável de 

concordância com outros membros da equipe de pesquisa, apesar dos esforços para se obter 

um consenso (Rivlin, 2003). 

 

7. O ambiente é organizado como um conjunto de imagens mentais; 
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Percepções podem ser consideradas como um conjunto de imagens, mas a cognição 

como um todo sofre influência das expectativas e dos objetivos pessoais, os quais levam a 

pontos de vista personalizados que afetam o papel da pessoa no ambiente. Usualmente as 

pessoas enfocam os aspectos familiares do ambiente para sentir que estão no percurso, na 

vizinhança, no edifício, no escritório ou na sala de aula correta. Estabilidade e previsibilidade 

são necessárias para a movimentação confortável entre os ambientes que constituem uma 

vida. (Rivlin, 2003). 

 

8. O ambiente tem valor simbólico. 

 

Na descrição desse pressuposto é feita uma breve menção a identidade do lugar, noção 

que oferece uma perspectiva útil a respeito de significados simbólicos. A identidade do lugar 

reconhece a contribuição do ambiente para a formação da identidade da pessoa, através do 

processo de lembranças simbólicas pelo espaço. Os significados simbólicos que se 

desenvolvem ao longo do tempo estão contidos nas lembranças tanto de ambientes específicos 

quanto das pessoas lá presentes e também nos elementos simbólicos dos locais, que nos fazem 

lembrar de alegrias, prazeres, qualidades estéticas e terror. Eles se tornam componentes das 

conexões das pessoas com os lugares e do seu apego aos mesmos, evocados por sentimentos 

positivos ou negativos (Altman & Low, 1992 apud Rivlin, 2003). 

 

Embora os pressupostos iniciais permaneçam úteis, eles são acrescidos de outros não 

totalmente reconhecidos naqueles estágios iniciais da área. Rivlin (2003) menciona: 

 

9. O aumento da quantidade de tecnologia na vida das pessoas criou novas 

dimensões ambientais que têm impacto nas atividades diárias. Além da internet há 

muitos desenvolvimentos tecnológicos que estão alterando os ambientes de trabalho. 

 

10. Focalizar ambientes de trabalho sem tratar de sua distância da moradia, sua 

relação com as atividades de lazer e seu papel na educação dos trabalhadores, pode 

gerar uma análise incompleta do significado desses ambientes, haja vista que sua 

dimensão é holística. Raramente problemas como clima, estações e mudanças na 

temperatura são abordados como componentes de pesquisas. 
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Esta jornada através dos primeiros estágios do pensamento em Psicologia Ambiental 

oferece uma oportunidade contemplar os caminhos que tem percorrido ao longo dos anos, 

contribuindo para uma visão geral de suas perspectivas, auxiliando nas respostas das questões 

relativas à mão-de-obra e espaços construídos nos Sistemas de Produção. 

Todo indivíduo chega ao trabalho com seu capital genético, remontando o conjunto de 

sua história e as marcas acumuladas na vida. Traz seu modo de vida, seus costumes pessoais, 

seus aprendizados. Este conjunto de fatores influencia a forma como são abordadas as 

situações de trabalho com as quais este indivíduo é vivenciado. Nesta perspectiva, a 

singularidade das situações de trabalho, é permeada pelas características dos indivíduos, pelos 

objetivos da produção e pelo meio social e tecnológico que lhe é oferecido para a consecução 

destes objetivos. Assim, elas se configuram como situações diferenciadas, dependendo do 

indivíduo (Rivlin, 2003). 

A questão da adequação dos espaços de trabalho para um melhor desenvolvimento das 

atividades esbarra nas questões de ordem culturais de cada região e mais ainda na 

individualidade de cada trabalhador.  

Isto sugere que a inter-relação entre o ambiente físico e o comportamento é 

extremamente complexa e as origens de seus impactos no comportamento são realmente 

difíceis de identificar, ao menos por enquanto. Contudo, várias abordagens têm auxiliado 

nossos esforços: métodos estatísticos, múltiplos métodos, estudos comparativos e pesquisa 

longitudinal (Rivlin, 2003). 

3.3.2. Contribuições da Ergonomia 

Segundo Santos (1997), no sentido etimológico, o termo Ergonomia significa estudo das 

leis de trabalho. A Ergonomia estuda a atividade do homem no trabalho com o objetivo de 

contribuir na concepção de meios de trabalho adaptados às características fisiológicas e 

psicológicas do homem, objetivando saúde e produtividade. 

O objetivo da Ergonomia, conforme afirmam Moraes & Mont’Alvão (1998), 

independente de sua linha de atuação, estratégias ou técnicas de aplicação prática, é o ser 

humano em suas atividades, recuperando o sentido antropológico do trabalho. 

Evidencia-se a partir dessa definição a abordagem antropocêntrica da Ergonomia, na 

qual os meios produtivos devem ser concebidos ou adaptados de acordo com as exigências 

humanas para realização de determinada situação de atividade profissional. 

De acordo com Hendrick (1994) apud Santana (1996), “a ergonomia, em termos de sua 

tecnologia singular, pode ser definida como o desenvolvimento e aplicação da tecnologia de 
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interface do sistema homem-máquina. Ao nível micro, isso inclui a tecnologia de interface 

homem-máquina, ou ergonomia de hardware; tecnologia de interface homem-ambiente, ou 

ergonomia ambiental, e tecnologia de interface usuário-sistema, ou ergonomia de software 

(também relatada como ergonomia cognitiva porque trata como as pessoas conceitualizam e 

processam a informação)”.  

Iida (1993) apud Santana (1996) define a Ergonomia como o estudo da adaptação do 

trabalho ao homem. O autor alerta para a importância de se considerar além das máquinas e 

equipamentos utilizados para transformar os materiais, também toda a situação em que ocorre 

o relacionamento entre o homem e o seu trabalho, ou seja, não apenas o ambiente físico, mas 

também os aspectos organizacionais de como esse trabalho é programado e controlado para 

produzir os resultados desejados. 

Laville (1977) apud Santana (1996) “considera a ergonomia como sendo o conjunto de 

conhecimentos a respeito do desempenho do homem em atividade, a fim de aplicá-los à 

concepção das tarefas, dos instrumentos, das máquinas e dos sistemas de produção. Vista sob 

este ângulo a ergonomia implica o estudo de um trabalho concreto, a observação da realização 

da tarefa no local e com os equipamentos e pessoal envolvidos”.  

Santana (1996) lembra que a proteção da saúde dos trabalhadores é uma das pretensões 

da Ergonomia, acrescentando, também, a melhoria da produção e da produtividade. 

Segundo Santos e Zamberlan (1992) apud Viera (1997), a "Ergonomia tem como 

finalidade conceber e/ou transformar o trabalho de maneira a manter a integridade da saúde 

dos operadores e atingir objetivos econômicos. Os ergonomistas são profissionais que têm 

conhecimento sobre o funcionamento humano e estão prontos a atuar nos processos projetuais 

de situações de trabalho, interagindo na definição da organização do trabalho, nas 

modalidades de seleção e treinamento, na definição do mobiliário e ambiente físico de 

trabalho". 

De fato, seja qual for a linha de raciocínio utilizada, o objeto da Ergonomia é o homem 

no seu trabalho, compreendendo o usuário, as ferramentas, equipamentos e métodos, num 

determinado ambiente físico e arquitetural, e mais as interações e comunicações formais e 

informais, num determinado quadro econômico, social, político e ideológico (Moraes & 

Mont’Avalão, 1998).  

Conforme Minicucci (1992) apud Viera (1997), a “Ergonomia reúne conhecimentos 

relativos ao homem e necessários a concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que 

possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência ao trabalhador”.  
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É Nesse sentido a importância da introdução da Ergonomia nesse estudo: para conceber 

espaços de trabalho adequados, que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 

segurança e eficiência ao trabalhador. 

A Ergonomia tem sido chamada para atender a múltiplas demandas do mundo 

produtivo: melhoria das condições materiais e instrumentais de trabalho dos assalariados; 

identificação de agentes nocivos à saúde dos trabalhadores; aprimoramento da competência 

profissional; transformações na organização sociotécnica do trabalho; impactos do uso de 

novas tecnologias; concepção de ambientes de trabalho e produtos de consumo etc. Sua 

intervenção opera-se em um cenário socioeconômico em ebulição. Apenas para citar alguns 

ingredientes: a internacionalização da economia que agudiza o desemprego estrutural; as 

metamorfoses da produção e seus efeitos sobre o perfil profissional; a insatisfação crescente 

dos trabalhadores em face da ameaça onipresente da demissão e de suas condições de 

trabalho; o boom de informatização que reorienta a reestruturação produtiva; nova 

consciência ambiental; e relações de consumo cada vez mais influenciadas pelos direitos de 

cidadania (Ferreira, 2002). 

No binômio homem-máquina, o problema não é apenas o ajustamento de um ao outro, 

mas sim a adaptação conjunta dos dois. A aplicação ideal da Ergonomia considera o homem 

como parte integrante de um sistema, onde, no estágio inicial, as características do operador 

humano são levadas em conta juntamente com os componentes mecânicos. O homem é 

melhor para determinados fins como na tomada de decisões e a máquina para outros como 

aplicação de força (Abrahão, 2000). 

Em Ergonomia da atividade, são analisadas questões relativas ao mundo da produção de 

bens de consumo e serviços, levando em conta o contexto sociotécnico existente, sobretudo, 

recursos materiais, instrumentais, tecnológicos e organizacionais disponibilizados aos 

trabalhadores, que os utilizam para exercer suas atividades (Ferreira, 2002). 

As contribuições da Ergonomia, na introdução de melhorias nas situações de trabalho, 

se dão pela via da ação ergonômica que busca compreender as atividades dos indivíduos em 

diferentes situações de trabalho com vistas à sua transformação. Assim, o foco de ação é a 

situação de trabalho inserida no contexto sociotécnico, a fim de desvendar as lógicas de 

funcionamento e suas conseqüências, tanto para a qualidade de vida no trabalho, quanto para 

o desempenho da produção (Abrahão, 2000). 

A importância do ambiente como fator que pode facilitar ou impedir determinada 

atividade ou comportamento traduz-se pela abordagem do espaço como um recurso. Assim, a 
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Ergonomia deixaria de cumprir papel somente corretivo para crescer como Ergonomia de 

concepção, propondo uma melhor utilização do espaço (Fischer, l989 apud Almeida, 1995). 

Várias disciplinas científicas e tecnológicas contribuem para a Ergonomia. Da anatomia 

e fisiologia aprendemos sobre a estrutura e funcionamento do corpo humano. A antropometria 

fornece informações sobre as dimensões do corpo. A psicologia fisiológica trata do 

funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. A psicologia experimental busca definir os 

parâmetros do comportamento humano. Outra que auxilia nos estudos ergonômicos é a 

medicina industrial que ajuda a definir as condições de trabalho que se apresentam como 

danosas à estrutura humana. Na física e, até certo ponto da engenharia virá o conhecimento 

das condições que o trabalhador terá que enfrentar. Nessas áreas se concentram os principais 

esforços de pesquisa cujos resultados, junto com o conhecimento acumulado, formam a base 

da Ergonomia (Abrahão, 2000). 

Conforme Minicucci (1992) apud Viera (1997), “a ergonomia, entre outros assuntos, 

procura estudar: 

 

• As características materiais do trabalho, como o peso dos instrumentos, a resistência 

dos comandos, a dimensão do posto de trabalho; 

• O meio ambiente físico (o ruído, iluminação, vibrações, ambiente térmico); 

• A duração da tarefa, os horários, as pausas no trabalho; 

• O modelo de treinamento e aprendizagem; 

• As lideranças e ordens dadas. 

 

Ela foge da linguagem simples das aptidões que define apenas as qualidades exigidas do 

operador para a execução do trabalho, procurando informações mais amplas a respeito das 

condições materiais necessárias para executá-lo. Leva em conta termos como: esforço, 

julgamento, atenção, concentração, percepção, motivação que o psicólogo, as vezes, não leva 

em consideração, orientando-se apenas no sentido de seleção”.  

A Ergonomia constitui-se numa das ferramentas fundamentais para uma análise das 

relações permeadas entre o homem e seu meio-ambiente de trabalho e, segundo Santos, et al 

(1997), uma de suas maiores contribuições para a compreensão das relações entre homem e o 

trabalho é a diferenciação entre trabalho prescrito e trabalho real.  

“Trabalho p rescrito é o saber codificado na forma de métodos e procedimentos 

elaborados, que funciona para situações de projeto previsíveis” (Santos, et al, 1997). Ainda 
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segundo o autor, quando ocorre um modo degradado de produção, o que permite o alcance 

dos resultados previstos é o saber-fazer dos trabalhadores, fruto da experiência e da 

aprendizagem continuada das atividades de trabalho, definido como trabalho real.  

A insatisfação das pessoas no trabalho, muitas vezes negligenciada ou desconhecida, é 

resultado de uma inadequação do conteúdo ergonômico do trabalho ao homem. Para situar os 

fatores causadores do problema, o mais simples é talvez recorrer ao estudo da eficácia 

ergonômica do trabalho. (Dejours, 1987 apud Balbinotti, 2003).  

A complexidade do trabalho devido à introdução da automação também tem gerado 

desconforto ambiental e proporcionado tanto um aumento do stress mental como a 

desarmonia entre o homem e o sistema automatizado, com conseqüente desmotivação.   

Algumas empresas estão implantando certas mudanças, levando em conta os aspectos 

ergonômicos, tendo obtido relativo sucesso (Nagamachi, 1998 apud Silva, 2001). Aliás, 

segundo Velasco (1998) apud Silva (2001), intervenções ergonômicas, propiciando conforto e 

melhoria das condições de trabalho, implicam satisfação dos trabalhadores, podendo levar ao 

aumento da produtividade e à melhor qualidade dos produtos, tornando, assim, as 

organizações mais competitivas. 

Desta maneira, a Ergonomia não apenas evita aos trabalhadores os postos de trabalhos 

fatigantes ou arriscados, mas procura colocá-los nas melhores condições de trabalho 

possíveis, melhorando o seu rendimento.  

É imprescindível a aplicação de métodos de avaliação que busquem a descrição desses 

fatores a partir da observação do comportamento dos usuários e da declaração ou revelação de 

preferências através da opinião e da observação de reações dos usuários, conforme afirmam 

Bins Ely & Turkienicz (2005). 

Kroner (1992) apud Silva (2001) vê a necessidade de uma análise minuciosa do grau de 

relação entre as varáveis que compõem o ambiente de trabalho e as que fazem parte do 

processo produtivo, pois, segundo o autor, aquelas variáveis, se forem devidamente 

controladas, poderão representar aumento de produtividade. 
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4 METODOLOGIAS DE ANÁLISE ESPACIAL 

 

4.1  Introdução 

Esse capítulo tem o objetivo de apresentar os principais métodos de pesquisa existentes 

e as ferramentas mais comumente utilizados nas questões espaciais. O estudo dessas 

ferramentas vai permitir o seu entendimento e posterior escolha do método mais adequado ao 

estudo de caso desse trabalho. 

Lay & Reis (2005) enfatizam que “para que pesquisas na área Ambiente - 

Comportamento sejam consolidadas, desde o ponto de vista científico, a estratégia 

metodológica tem-se mostrado fundamental: os estudos devem estar sustentados em 

metodologias sistêmicas reconhecidas, seleções amostrais rigorosas e análise comparativa de 

dados.”  

De fato, podemos medir com uma fita métrica se o homem consegue ou não alcançar 

um objeto, mas precisamos aplicar uma série de padrões completamente diferentes para julgar 

a validade das sensações provocadas pelo espaço no indivíduo (Hall, 1977).  

Hall (1977), evidencia que é necessário superar o enfoque estritamente técnico e 

“avançar para uma visão interdisciplinar e fenomenológica das q uestões relativas às 

interações no ambiente construído”.  

Nesse sentido, Fischer (l989) apud Almeida (1995) propõe para o estudo dos espaços de 

trabalho a utilização de uma abordagem psicossocial, pela qual seria realizada uma nova 

leitura das interações entre o comportamento humano e a organização. 

Uma vez definido o arranjo do espaço através da estrutura do trabalho, o uso desse se dá 

não só em função da produção, mas também em função dos comportamentos e dos sistemas 

de valores que definem a empresa. 

Nos espaços de trabalho, uma grande quantidade de fatores interferem nas atividades 

que nele ocorrem, da uma forma potencializadora ou inibidora. Para Bins Ely & Turkienicz 

(2005), o conhecimento desses fatores pode se dar através de métodos comportamentais ou 

verbalizados pelos usuários. Neste último caso, de acordo com os autores, trabalha-se com a 

cognição, com o que pensa o indivíduo e as técnicas empregadas tanto podem ter uma 

abordagem qualitativa quanto quantitativa (entrevistas estruturadas com formulários ou 

questionários, por exemplo, permitem a quantificação dos dados). 

Bins Ely & Turkienicz (2005), acrescentam ainda que “a observação do comportamento 

identifica atitudes, reações dos usuários, numa abordagem qualitativa, sendo difícil lidar com 
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grandes amostras e quantificar estatisticamente os dados. A opinião dos usuários serve para 

medir o grau de satisfação como também confirmar ou ajudar a identificar a origem de uma 

atitude ou reação”.  

De acordo com Elali (1997), nos trabalhos de avaliação do ambiente edificado os 

principais métodos qualitativos atualmente utilizados para a coleta de informações são 

observações e entrevistas. 

As entrevistas podem ser nas formas “livre” ou “semi -estruturada”. Esta permite o 

surgimento de dados qualitativamente importantes, essenciais ao desenvolvimento de 

qualquer pesquisa, já que as questões são abertas, enquanto as entrevistas livre ou 

“estruturadas” (nas quais as questões são fixas e direcionadas) possibilitam grande 

aprofundamento de informações específicas e considerável redução no tempo de realização, 

além de diminuir a dispersão das informações obtidas (Elali, 1997). 

Entre as técnicas de observações, podemos citar a análise de traços de comportamento, 

mapeamento comportamental, mapas mentais e mapas cognitivos. 

4.1.1 Análise de traços de comportamento 

Consiste na busca de evidências físicas do comportamento dos usuários (desgaste de 

materiais, lixo, grafitagem etc). Pela facilidade e rapidez na apreensão de dados, a técnica 

mostra-se bastante eficiente em termos qualitativos, apesar de não permitir uma leitura 

quantitativa imediata das informações, e exigir treinamento dos pesquisadores para o 

reconhecimento das evidências ambientais do efetivo uso no local (Elali, 1997). 

4.1.2 Mapeamento comportamental 

Relaciona diretamente ambiente e comportamento em função do tempo. Suas principais 

modalidades dizem respeito ao foco de atenção do observador, podendo ser centrado-no-lugar 

ou centrado-na-pessoa (Elali, 1997). 

Sistematizando informações normalmente apreendidas de modo intuitivo, o 

mapeamento possibilita a utilização de dados concretos (portanto menos contestáveis e mais 

condizentes com a realidade), embora implique a demanda de um tempo considerável, intenso 

treinamento da equipe, e um considerável trabalho na organização dos dados para análise, 

fatores que dificultam a sua realização. Sua principal vantagem está na linguagem dos mapas, 

facilmente decodificável, facilitando o intercâmbio de dados provenientes das ciências sociais 

e elementos eminentemente físicos da área, fundamental àqueles que buscam atuar 

diretamente na análise do espaço (Elali, 1997). 
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4.1.3 Mapas mentais 

Dão especial ênfase à linguagem gráfica, diferindo da técnica anterior no que se refere 

ao tipo de ação do respondente que, desta feita, assume papel mais ativo, sendo levado a 

desenhar/diagramar/descrever ambientes, lugares, percursos etc. Sua produção, 

posteriormente analisada pelos pesquisadores, permite a identificação e classificação dos 

elementos que, segundo a percepção dos respondentes, compõem o ambiente estudado. 

Embora possibilite uma coleta de dados de grande riqueza informacional, a realização destes 

trabalhos apresenta alguma dificuldade, sobretudo no que se refere à inibição dos indivíduos 

frente às tarefas (muitas pessoas sentem-se intimidadas quando solicitadas a se comunicar 

graficamente) e a decodificação dos dados obtidos (Elali, 1997). 

4.1.4 Mapas cognitivos 

De acordo com Villarouco (2001), os mapas cognitivos procuram entender a mente 

humana. Sua aplicação tem sido constantemente observada em pesquisas de percepção do 

espaço físico para avaliação de ambientes já construídos, além de aplicações no apoio à 

tomada de decisões, nas questões referentes ao aprendizado, bem como em alguns trabalhos 

de planejamento urbano. 

Para Rapoport (1996) apud Araújo (2003), eles representam o conhecimento subjetivo 

dos valores, das idéias de um indivíduo e do modo como elas se organizam, quando o assunto 

é espaço. Sendo assim, para a construção dos mapas cognitivos, a experiência de cada 

indivíduo vai influir e determiná-los. 

Montibeller Neto (1996) apud Villarouco (2001) define mapas cognitivos como uma 

representação gráfica de um conjunto de elementos discursados por um sujeito com vistas a 

um objeto, em um contexto de interação particular. Um facilitador tem como trabalho a 

construção da representação gráfica do discurso pronunciado pelo ator. 

Villarouco (2001) afirma que através da expressão gráfica, realizada pelo próprio 

usuário, busca-se o entendimento da representação e das suas relações com o ambiente, e 

acrescenta: “na realidade, um mapa mental pode ser obtido solicitando -se do sujeito um 

desenho da representação de determinado local. Nesse caso, o papel do facilitador seria mais 

de análise e interpretação, podendo ainda ser auxiliado por uma entrevista ou questionário”.  

Após a realização do mapa, este é apresentado ao grupo de atores envolvidos, 

procedendo a um processo de inserção de novos conceitos, ou a retirada dos existentes, 
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estabelecendo novas relações de influência. “No final dessas negociações ter -se-á um mapa 

congregado” (Linder, 1998 apud Villarouco, 2001). 

 

Ainda seguindo a descrição estruturada por Elali (1997), em relação aos métodos 

quantitativos nos trabalhos de avaliação do ambiente edificado temos os questionários e as 

medições ou levantamentos físicos. 

4.1.5 Questionários 

Método rápida e facilmente compreendido pelo respondente, sobretudo quando são 

aplicadas questões fechadas, redigidas utilizando vocabulário acessível, o mais próximo 

possível da linguagem coloquial. A tabulação e interpretação das informações mostram-se 

direta e eficiente, gerando dados essenciais para a realização da análise (Elali, 1997). 

4.1.6 Medições ou levantamentos físicos 

Pode envolver inúmeras técnicas, assumindo a forma de medida de dimensões, 

temperatura, ruído e congêneres; vistorias técnicas ligadas a materiais e processos 

construtivos; descrição e mensuração de fluxos internos ou externos aos prédios (de pessoas, 

materiais, veículos etc); levantamento de mobiliário e reformas, entre outros. As medições 

introduzem grande número de fatores físicos na equação até agora apresentada, dados que 

podem ser cruzados com a percepção/satisfação dos usuários, possibilitando desde o estudo e 

checagem de parâmetros e normas construtivas até a discussão de padrões comportamentais 

face às características de um ambiente (Elali, 1997). 

4.1.7 Fenomenologia 

A abordagem fenomenológica constitui uma ferramenta advinda da psicologia, e 

configura-se como a forma de poder compreender características espaciais que vão além das 

relações geométricas e propriedades físicas, o que não seria possível através da ciência 

explicativa (Almeida, 1995). 

Segundo Stevens (1990) apud Almeida (1995), a abordagem fenomenológica pode ser 

caracterizada pelas seguintes propriedades: 

 

• Radicalmente empírica valorizando todo o tipo de evidência mais ou menos 

tangível; 
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• Evita pré-definições, permitindo que determinada coisa seja descoberta em seus 

próprios termos; 

• Holística; 

• Qualitativa, interpretativa e descritiva; 

• Ambígua sobre o processo causal, observando que o mundo é um vasto sistema 

interconectado; 

• Questionadora da certeza, reconhecendo que o mundo é ambíguo; 

• Questionadora da possibilidade ou utilidade da predição; 

• Verificável em termos da própria experiência; 

• Valoriza as idiossincrasias, que freqüentemente fornecem importantes 

"insights"; 

• Busca a compreensão, o significado das coisas. 

 

Existem duas correntes que discutem o assunto: os deterministas e os interacionistas. Os 

primeiros consideram que o comportamento humano é formado por determinantes ambientais 

enquanto os segundos consideram que há uma interação existencial entre o homem e seu 

ambiente (Almeida, 1995). 

Sobre a corrente interacionista, que considera a influência mútua e dialética está 

centrada a abordagem do método de Malard, conhecido como teoria dos conflitos. 

A teoria dos conflitos consiste na argumentação sobre como "conflitos arquiteturais" 

podem revelar atributos de objetos arquiteturais através da observação direta das interações 

entre usuários e estes objetos. Um conflito arquitetônico pode ser definido como qualquer fato 

que decorra de um elemento arquitetônico quando da interação do usuário com o ambiente. A 

ocorrência de um conflito relaciona-se com a inadequação ou ausência daquele elemento 

arquitetônico” (Almeida, 1995).  

O autor afirma ainda que o método para a identificação de conflitos é feito através de 

leituras espaciais que podem ser definidas como “observações sistemáticas seguidas por 

descrições etnográficas”  

Sem utilização de questionários ou de instrumentos especializados em tratamentos 

estatísticos, o método caracteriza-se por uma análise qualitativa com abordagem interpretativa 

dos elementos colhidos nas pesquisas. Alia a observação direta e sistemática às entrevistas 

informais (conversas com os usuários, sem perguntas diretas) e ao registro dos dados através 

de anotações, fotografias e esquemas descritivos dos eventos (Almeida, 1995). 
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As leituras espaciais foram planejadas de forma que fossem apropriadas para serem 

utilizadas por arquitetos interessados em investigar relações entre ambiente e comportamento, 

a partir de suas capacitações e de seu potencial de observação, conforme afirma Almeida 

(1995). 

4.1.8 Sintaxe espacial 

Faz parte de um conjunto de técnicas analíticas associadas as idéias teóricas 

apresentadas, inicialmente, por Hillier e Hanson (1984) em seu livro The Social Logic of 

Space (Wineman, 2002 apud Lay & Reis, 2005). 

De acordo com Claramunt (2002); Bafna (2003) apud Lay & Reis (2005), a sintaxe 

espacial é uma importante ferramenta para modelar e entender os padrões e estruturas de uma 

configuração espacial – seu principal objeto de análise – seja através de planta de uma 

edificação ou de um tecido urbano. 

“Configuração significa relações que consideram outras relações e que são utilizadas na 

análise sintática para indicar a operação de conversão do espaço contínuo em um conjunto de 

unidades distintas conectadas” (Bafna, 2003; Peponis; Wineman, 2002 apud Lay & Reis, 

2005). Portanto, a análise sintática envolve a modelação do potencial de movimento de 

pessoas e veículos, expressa por meio de linhas axiais. 

“Gráficos de conexões, que consistem num conjunto de nós e conexões, unindo cada 

dois nós, expressam com clareza o padrão de relações entre espaços e possibilitam a análise 

de suas profundidades em relação a todos os demais espaços. A profundidade de um nó 

(espaço) é a soma das linhas (conexões) que são necessárias (que devem ser atravessadas) 

para se atingir todos os demais nós (espaços) e se constitui na medida sintática básica para 

distância” (Wineman, 2002 apud Lay & Reis, 2005). 

Esses gráficos possibilitam uma melhor identificação de como se estruturam as relações 

entre os espaços (Hillier; Hanson, 1984 apud Lay & Reis, 2005). 

 

4.1.9 Constelação de atributos 

Consiste numa ferramenta qualitativa derivada da entrevista, caracterizando-se por 

possuir apenas uma pergunta. Nessa pergunta, uma amostra previamente selecionada, irá 

descrever as imagens ou idéias que lhe vêm a mente sobre um determinado objeto de estudo. 

Assim, são identificados os principais elementos, as principais variáveis que formam as 
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representações mentais dos usuários do objeto central. Esses dados são compilados em um 

gráfico, permitindo uma fácil leitura desses atributos. 

Por ser uma ferramenta comprovadamente eficaz na identificação dos aspectos 

subjetivos da percepção ambiental dos usuários, foi adotada nessa pesquisa e, portanto, será 

descrita mais detalhadamente no item 4.2. 

 

4.1.10 Análise ergonômica do trabalho 

Para aprender as situações de trabalho, em sua totalidade e dimensões, a Ergonomia 

utiliza uma metodologia própria de intervenção que gera conhecimentos pela observação das 

situações reais de trabalho – a Análise Ergonômica do Trabalho (AET), objetivando 

desenvolver conhecimentos sobre a forma como o homem efetivamente se comporta ao 

desempenhar o seu trabalho e não como ele deveria se comportar (Balbinotti, 2003). 

Tem como pressuposto básico, a distinção entre o trabalho prescrito, comumente 

denominado de tarefa e o trabalho real, que é aquele efetivamente realizado pelo trabalhador, 

inserido em um contexto específico, para atingir os objetivos prescritos pela tarefa.  

Esta análise é permeada por várias fases: análise da demanda, da tarefa e da atividade, 

de acordo com a metodologia apresentada por Santos & Fialho (1997), e tem como fio 

condutor a dialética entre análise da demanda e análise da atividade (Balbinotti, 2003).  

Moraes & Mont’Alvão (1998) apresentam uma metodologia diferenciada, em 

contraponto às três etapas propostas por Santos & Fialho. Na concepção das autoras, a 

intervenção ergonomizadora de uma situação de trabalho composta pelas etapas de 

apreciação, diagnose e projetação ergonômica. Posteriormente é feita uma avaliação e 

validação das propostas e por fim um detalhamento ergonômico e sua otimização. 

A intervenção ergonomizadora proposta por Moraes & Mont’Alvão (1 998) inicia-se na 

apreciação ergonômica. Esta é uma fase exploratória na qual procura-se identificar e delimitar 

os problemas ergonômicos do objeto de estudo, através de observações e entrevistas com os 

atores envolvidos. Essa etapa culmina em um parecer ergonômico onde são apresentados o 

perfil, a modelagem do sistema e suas disfunções e problemas. A partir daí é feita uma 

hierarquização dos problemas encontrados e dos postos a serem modificados, além de serem 

apresentadas hipóteses para as causas dos problemas e sugestões preliminares para melhoria. 

Esses problemas são então focados na próxima etapa, da diagnose ergonômica. 

 Na diagnose ergonômica os problemas priorizados são avaliados com um nível 

aprofundado de acordo com as prioridades, prazos e recursos, levando-se em consideração as 



Capítulo 4 Metodologias de análise espacial 

53 

questões técnicas e tecnológicas, físicas e organizacionais da tarefa. “É o momento das 

observações sistemáticas das atividades da tarefa, dos registros de comportamento, em 

situação real de trabalho”. O resultado apresenta do é um diagnóstico ergonômico onde são 

refutadas ou confirmadas as hipóteses anteriormente formuladas. À essas análises acrescenta-

se uma revisão da literatura, culminando em um quadro com recomendações ergonômicas 

(Moraes & Mont’Alvão, 1998).  

A próxima etapa consiste na projetação ergonômica, onde são detalhados os arranjos e a 

conformação dos elementos que compõem as estações, equipamentos e ferramentas de 

trabalho, de forma a adaptar essas às características psíquicas, físicas e cognitivas do 

trabalhador. Com isso tem-se um projeto ergonômico, onde são considerados os espaços, as 

estações de trabalho, os subsistemas de transporte e manipulação, as telas e ambientes, além 

da organização do trabalho e da operacionalização da tarefa (Moraes & Mont’Alvão, 19 98). 

É feita então uma avaliação ergonômica através de testes dos protótipos das propostas 

projetuais, nos quais os usuários são envolvidos para se obter soluções a serem 

implementadas. A última fase compreende o detalhamento e a otimização ergonômica, onde 

são feitas as revisões do projeto após sua avaliação e validação. Por fim são apresentadas as 

especificações ergonômicas para os subsistemas e seus componentes, de acordo com as 

variáveis impostas pelos atores, como custos, prazos e tecnologias disponíveis (Moraes & 

Mont’Alvão, 1998).  

No item 4.3, são detalhados os vários aspectos da AET. Esses estudos servem para a 

formação de uma base teórica que permitem a verificação dessa como uma ferramenta 

adequada na aplicação dessa pesquisa. 

 

4.2   A Constelação de atributos 

Foi idealizada por Moles, em 1968 e posteriormente desenvolvida por Ekambi-Schmidt 

em 1974, trazendo a luz da percepção espacial uma ferramenta que auxilia os profissionais 

ligados à área de projeto de espaços construídos, pois busca pelo conhecimento da 

consciência psicológica dos usuários em relação ao espaço (Silva, 2003). 

Procura identificar a percepção que os usuários têm em relação aos espaços, através da 

obtenção das imagens que o usuário tem frente a um determinado ambiente. Segundo Silva 

(2003), essas imagens transmitidas representam a imagem simbólica do usuário, dado que são 

provenientes das vivências pessoais de cada um. 
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A constelação de atributos permite ainda, conforme afirma Ekambi-Scmidt (1974), uma 

separação da imagem estereotipada de um espaço, de sua imagem subjetiva. As variáveis 

obtidas nessa etapa distinguirão o que é objetivo do que é subjetivo na percepção dos usuários 

de um determinado espaço. Isso é conseguido através do chamado método dos atributos 

induzidos. Nessa fase do experimento, pode-se chegar a revelação do que é espontâneo e o 

que é estereotipado, ou seja, aquilo que simplesmente é reproduzido por mecanismos já 

automatizados de comportamento, incentivados pelos meios de comunicação em massa. Esses 

qualificativos são obtidos através e uma pergunta geral relacionada ao objeto em estudo e que 

não remeta a idéia de afetividade aos usuários do ambiente em questão. Após a obtenção dos 

dados, inicia-se a compilação dos mesmos através dos mesmos procedimentos da etapa 

anterior (Silva, 2003). 

Exige a participação intensa, porém discreta, do mediador e a busca/captura de livres 

associações de idéias e imagens do objeto estudado. Verifica-se a vantagem de fácil 

visualização de elementos ligados à percepção ambiental, utilizando uma linguagem não-

verbal facilmente decodificável, consolidando-se como uma maneira de facilitar o acesso de 

profissionais ligados ao design às informações de caráter subjetivo (Elali, 1997). 

É uma técnica experimental que, segundo Ekambi-Scmidt (1974), permite uma 

representação gráfica perfeitamente legível para uma grande variável de respostas, agrupando-

as sintética e ordenadamente. A Figura 4.1 exemplifica um modelo representação da 

Constelação de Atributos. 

De acordo com Ekambi-Schmidt (1974), são feitos questionamentos aos usuários, 

obtendo-se respostas onde são analisadas as associações referentes a um objeto de estudo, de 

acordo com sua intensidade, freqüência e imediatismo de relação. Assim, uma cadeia de 

atributos é estruturada, permitindo evidenciar quais são os que têm uma maior relevância com 

a questão estudada. 
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Figura 4.1 – Modelo de um gráfico da Constelação de Atributos. 

Para se montar o gráfico da constelação de atributos, deve-se primeiramente elaborar 

um questionário com apenas uma pergunta o tipo: quais são as imagens ou idéias que lhe vem 

a cabeça quando você pensa em... (determinado objeto). As respostas são abertas e são 

permitidas quantas o usuário desejar. O objetivo é identificar e enumerar os atributos ligados a 

percepção do ambiente pelo usuário (Ekambi-Schmidt, 1974). 

As respostas obtidas são então classificadas, podendo ser agrupadas por categorias de 

acordo com seus significados e afinidades (Silva, 2003). Palavras com significados parecidos 

são mescladas em um único qualificativo. 

Classificam-se as variáveis de acordo com sua freqüência de aparição nas respostas. 

Os grupos podem ainda ser classificados em macro-categorias de acordo com os 

objetivos da pesquisa, identificando agrupamentos relacionados com uma determinada 

característica, como desejos, impactos ou ações, por exemplo. 

As “distâncias psicológicas”, conforme define Ekambi -Scmidt (1974), são calculadas a 

partir do número de aparições de determinado atributo.  

Em primeiro lugar determina-se a probabilidade relativa da associação de um atributo 

ao objeto através da seguinte fórmula (Silva, 2003): 

 

 
 

 

Pi = Probabilidade de associação do atributo i. 

Pi =   ni_ x 100 
         N 
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ni = nº de aparições do atributo i 

N = nº total de respostas 

 

Em seguida, aplicamos esse resultado à função logarítmica: 

 

 

 

D = Distância psicológica do atributo, em centímetros. 

Pi = Probabilidade de associação do atributo i. 

 

Com esses dados é possível traçarmos o gráfico, que tem como centro o objeto de 

estudo por onde são feitas conexões com atributos obtidos através dos questionários com a 

população. Quanto mais próximas as conexões, maior é a relação desse com o objeto. Quanto 

mais longas forem as conexões, menor a relação desse atributo na contribuição da percepção 

do objeto (Silva, 2003). 

4.3  A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

De acordo com Wisner (1994) apud Viera (1997) em 1955 foi publicado o livro de 

Ombredane & Faverge, que mostra o interesse de estudar a atividade real de trabalho dos 

operadores, não raro muito diferente da atividade prescrita pela organização, marcando o 

início da preocupação com os problemas que envolvem a AET. 

O trabalho desenvolvido por Ombredane e Faverge tem por objetivo a análise das 

exigências e condições reais da tarefa e a análise do modo efetivamente utilizado para sua 

realização. Sua utilidade é provocar o aparecimento das causas da disfunção entre o operador 

e a tarefa, orientando a fixação da carga de trabalho (Laville, 1977 apud Viera, 1997). 

 Segundo Abrantes (2001), “o modo operatório é a maneira como as atividades o u os 

trabalhos devem ser executados; a exigência do tempo significa o quanto deve ser produzido 

em um determinado tempo; e o ritmo é a maneira como as cadências dos movimentos são 

ajustadas ou arranjadas”.  

Uma análise ergonômica coloca em evidência os vários modos operatórios possíveis, 

legitimando os mais confortáveis e, propondo mudanças nos meios e equipamentos, 

objetivando melhorar o conforto e a segurança do trabalhador. Avaliará se a exigência do 

tempo é ou não adequada, se não produzirá um esgotamento físico ou um stress emocional no 

trabalhador e, se o ritmo é imposto ou livre. Em cada caso deve ser analisado até que ponto o 

D =      1__ 
        log Pi 
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trabalhador é induzido a uma auto-aceleração, expondo o mesmo à fadiga, lombalgias, 

tendinites, entre outras situações prejudiciais (Abrantes, 2001). 

 “A análise ergonômica do trabalho é uma metodologia que estuda a conduta dos 

trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades, analisando seus comportamentos em 

termos de percepção visual, auditiva, de gestos, de movimentos, de verbalização, etc.” 

(Wisner, 1994 apud Viera, 1997). 

Para Gontijo & Souza (1993) apud Viera (1997), a AET estuda a carga de trabalho de 

um indivíduo. Essa carga é composta por três elementos: a missão a ser cumprida, ou seja, sua 

tarefa prescrita; as condições de execução da tarefa (técnicas, econômicas, sociais, 

organizacionais e ambientais); e as características do indivíduo que podem interferir na carga 

de trabalho. 

Deve-se levar a cabo a análise ergonômica através de uma intervenção ergonômica no 

mesmo local de trabalho, considerando as condições reais de trabalho, partindo do geral ao 

especifico, onde a intervenção deve estar centrada no social e na produção (Viera, 1997). 

O fato de a análise ser realizada no local do trabalho permite a apreensão dos fatores 

que caracterizam uma situação de trabalho real, envolvendo aspectos como organização do 

trabalho e relações sociais, conforme afirmam Montmollin (1982) apud Viera (1997).  

A intervenção ergonômica, segundo Noulin (1992) apud Viera (1997), “mobiliza o 

conjunto de atores envolvidos, nos diferentes níveis, nos projetos de transformação do 

trabalho. Essa modificação ocorre, de um lado, porque o conhecimento da atividade real de 

trabalho não pode ser elaborada senão com a participação dos trabalhadores diretamente, pois 

somente eles podem explicar a maneira como vivem e adaptam-se às situações de trabalho. 

Por outro lado, as escolhas sobre a natureza e os meios das modificações a serem 

recomendadas também devem ser validadas pelos operadores. Essas devem ser a expressão do 

compromisso entre as exigências da atividade dos operadores, o funcionamento do serviço e a 

política geral da empresa”.  

A análise do trabalho, conduzida de maneira ampla e procurando observar o contexto 

organizacional e de trabalho, permite identificar e avaliar como as diversas condicionantes 

tecnológicas, econômicas, organizacionais e sociais que afetam o trabalho dentro da empresa.  

Segundo Santos & Fialho (1997), “a Análise Ergonômica, consiste no método de análise 

de uma situação de trabalho através de três fases: análise da demanda (definição do problema 

a ser analisado); análise da tarefa (o que o trabalhador deve realizar, como e em que condições 

isto deve ser feito); e a análise das atividades (o que o trabalhador realmente faz para executar 
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a tarefa). O desenvolvimento destas fases culmina com uma fase de diagnóstico e com a 

elaboração de recomendações”.  

4.3.1. Descrição do método 

Laville apud Viera (1997) coloca que a metodologia geral da Ergonomia comporta um 

diagnóstico de uma situação de trabalho baseado nos seguintes passos: 

 

• Análise das características sociais, técnicas, organizacionais e econômicas; 

• Análise da atividade real dos funcionários; 

• Medição das características dos meios de trabalho e do meio ambiente físico; 

• Medição das características antropométricas, fisiológicas e psicológicas dos 

operadores em atividade.  

 

De acordo com Wisner (1994) apud Viera (1997), a metodologia de análise ergonômica 

de trabalho varia de um autor para outro, sobretudo em função das circunstâncias da 

intervenção. No entanto, de quinze anos para cá, uma metodologia coerente, cuja eficiência se 

afirmou ao longo de centenas de estudos, tem sido adotada. Esta metodologia comporta cinco 

etapas de importância e de dificuldade diferentes: 

 

• Análise da demanda e proposta de contrato; 

• Análise do ambiente técnico, econômico e social; 

• Análise das atividades e da situação de trabalho e restituição dos resultados; 

• Recomendações ergonômicas; 

• Validação da intervenção e eficiência das recomendações.  

 

Santos & Fialho (1997) apresentam uma metodologia de análise ergonômica do trabalho 

composta por três fases que devem ser cronologicamente abordadas, conforme mostrado 

abaixo, de forma a garantir uma coerência metodológica, conforme mostra a figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Etapas da AET (Balbinotti, 2003). 

De acordo com os autores, existem alguns princípios básicos que são comuns às três 

fases da análise, referentes à apresentação dos objetivos, metodologia e resultados aos 

indivíduos da empresa em análise. 

Cada uma destas fases necessita por sua vez de uma descrição, a mais precisa possível, 

e serão apresentadas a seguir. 

4.3.1.1 Análise da demanda 

O ponto de partida da AET segundo Santos & Fialho (1997) é a delimitação do objeto 

de estudo, definido a partir da formulação da demanda.  

Análise da demanda consiste na definição do problema. 

 Segundo Wisner (1994) apud Viera (1997), a análise da demanda tem como meta 

compreender bem a natureza e o objetivo da intervenção ergonômica.  

A demanda pode ser formulada diretamente, de forma explícita, por um dos atores 

sociais (diretoria de uma empresa, departamento do pessoal, departamento de métodos, 

departamentos de estudo de novos produtos, sindicato operário, grupo de consumidores, 

inspetor de trabalho, etc.) ou, ainda, indiretamente, de forma implícita, pelo confronto dos 

diferentes pontos de vista a respeito do objeto de estudo (Santos & Fialho, 1997).  
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Santos & Fialho (1997) subdividem as demandas de intervenção ergonômica em três 

grupos de objetivos: 

  

a) Buscar recomendações ergonômicas para implantação de um novo sistema de 

produção.  

b) Resolver disfunções do sistema de produção já implantado, relativas aos 

comportamentos do homem, da máquina, ou ainda, da organização, que se 

traduzem em problemas ergonômicos (sofrimento físico e mental, doenças 

profissionais, incidentes, absenteísmo, turn-over, baixa produtividade, qualidade 

insuficiente, etc).  

c) Identificar as novas condicionantes de produção, numa determinada situação de 

trabalho, introduzidas pela implantação de uma nova tecnologia e/ou pela 

introdução de novos modos organizacionais.  

 

A demanda muitas vezes envolve problemas muito complexos, que escapam da área de 

Ergonomia. Daí a importância de definir corretamente os objetivos da demanda e delimitar os 

pontos a serem tratados em um determinado estudo (Viera, 1997).  

Por constituir um aspecto essencial da análise, para melhor formulação de seus 

objetivos, a demanda, segundo Balbinotti (2003), pode ser dividida em duas fases, conforme 

apresentado na figura 4.3. 

A definição da demanda prioritária inicia-se na identificação dos problemas 

ergonômicos que empresa enfrenta. Em seguida, através do envolvimento de todos os atores, 

faz-se o levantamento das idéias, procurando identificar os diversos pontos de vista sobre a 

demanda. Nessa fase, para evitar retrabalho ou desvio dos objetivos, algumas precauções são 

sugeridas por Balbinotti (2003): 

 

• seleção das idéias, descartando as idéias absurdas e repetidas; 

• qualificação das idéias, separando os problemas das causas, das conseqüências e 

soluções; 

• agrupamento dos problemas, criando famílias.  

• priorização dos problemas.  

 

A utilização do Diagrama de Afinidades pode ser uma ferramenta útil nesse aspecto. 
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Figura 4.3 – Fases da análise da demanda (Balbinotti, 2003) 

A segunda fase consiste na definição precisa da demanda. O resultado esperado nessa 

fase é o conhecimento efetivo, com base em fatos e dados, do problema ergonômico que a 

empresa enfrenta.  

Alguns pontos chaves para identificar o que é a demanda são apresentados por 

Balbinotti (2003): 

 

• explicitar o problema que motivou a intervenção; 

• clareza, precisão e entendimento do problema; 

• quem pensa o quê sobre o trabalho; 

• identificação das características psicossociais; físicas; cognitivos e organizacionais.  

 

Os resultados da análise da demanda permitirão um conhecimento da situação de 

trabalho, situando o problema a ser estudado e dimensionando as perspectivas de ação, os 

meios disponíveis e o tempo de realização do estudo, traçando preliminarmente as primeiras 

hipóteses.  

A partir das hipóteses previamente estabelecidas pela análise da demanda, é definida a 

situação de trabalho a ser analisada, isto é, delimitado o sistema homem/tarefa a ser abordado. 

Assim, as fases seguintes, de análise da tarefa e análise das atividades, são conduzidas 

mais eficazmente já que partem de um esboço onde as diretrizes gerais da intervenção 

ergonômica estão previamente traçadas. 
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4.3.1.2 Análise da tarefa 

A partir dos problemas postos em evidência por ocasião da análise da demanda, cada 

situação de trabalho é analisada segundo um roteiro próprio que posteriormente levará a 

avaliação direta da carga de trabalho, onde os sinais subjetivos provocados pelas exigências 

do trabalho são sentidos pelos operadores. A fadiga subjetiva, entre outros problemas, pode 

ser conhecida através de investigações e entrevistas com os interessados (Santos & Fialho, 

1997). 

 Santos & Fialho (1997) definem tarefa como o que o trabalhador deve realizar, 

considerando três diferentes níveis: prescrita, induzida e atualizada. 

 

• Tarefa prescrita: É o aspecto formal e oficial do trabalho, fixados pela organização 

para os trabalhadores, isto é, o que deve ser feito e os meios colocados à disposição 

para a sua realização.  

• Tarefa induzida ou redefinida: É a representação que o trabalhador elabora da tarefa, 

a partir dos conhecimentos que ele possui das diversas componentes do sistema.  

• Tarefa atualizada: Em função dos imprevistos e das condicionantes de trabalho, o 

trabalhador modifica a tarefa induzida às especificidades da situação de trabalho, 

atualizando, assim, a sua representação mental referente ao que deveria ser feito. 

 

Os autores colocam ainda que a análise da tarefa consiste, basicamente, na análise das 

condições de trabalho da empresa. 

A atividade de análise do funcionamento da empresa é fundamental, pois os seus 

resultados permitem ajudar na concepção dos meios materiais, organizacionais e formação, 

assegurando a realização dos objetivos, com a preservação de seu estado físico, psíquico e 

vida social (Balbinotti, 2003). 

Nessa análise, três aspectos devem ser cuidadosamente investigados segundo 

Montmollin apud Viera (1997): 

 

• A produção esperada ou exigida; 

• Os métodos de trabalho prescritos; 

• As máquinas, ferramentas, materiais, equipamentos, documentos, informações, os 

colegas e o ambiente de trabalho como um todo. 
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Deve-se realizar uma descrição precisa dos diversos componentes envolvidos na 

atividade, servindo de base para a observação das inter-relações entre os diferentes elementos. 

Por último, se faz uma avaliação ergonômica das exigências ou limitações, físicas e mentais 

da tarefa, permitindo a avaliação das hipóteses anteriormente formuladas, concordando, ou 

refutando-as. Nesse último caso, novas hipóteses a respeito dessas condicionantes de trabalho 

são formuladas. 

Na tabela 4.1, Noulin (1992) apud Viera (1997) apresenta os elementos para uma 

descrição da tarefa. 

A pesquisa nesta fase, procurar entender como deveria ser feito o trabalho, para depois 

comparar com a atividade, ou seja, o trabalho real, correspondente a próxima etapa da AET. 

Tabela 4.1 – Quadro dos elementos para uma descrição da tarefa (Noulin, 1992 apud Viera, 
1997). 

Elementos para uma descrição da Tarefa
• Objetivos: performances exigidas, resultados designados, normas de produção que 

determinam uma certa obrigação de resultados que o operador reconhece como 
contra partida de sua remuneração.   

• Procedimentos: maneiras com as quais o operador deve atingir os objetivos.   
• Meios técnicos: máquinas, ferramentas, meios de proteção, meios de informação e 

de comunicação.   
• Meios humanos: organização coletiva de trabalho, repartição das tarefas, relações 

hierárquicas.   
• Meio ambiente físico: Ambientes sonoros, térmicos, luminosos, vibratórios, 

tóxicos, concepção antropométrica do posto de trabalho.   
• Condições temporais: duração, horários e ritmo de trabalho; cadências; pausas, 

flutuações da produção no tempo.   
• Condições sociais: formação e/ou experiência profissional exigida, qualificação 

reconhecida, possibilidade de promoção, plano de carreira.  

 

4.3.1.3 Análise da atividade 

A análise das atividades ao parecer de Santos & Fialho (1997) é o que o trabalhador, 

efetivamente, realiza para executar a tarefa. É a análise do comportamento do homem no 

trabalho: posturas, ações, gestos, comunicações, direção do olhar, movimentos, verbalizações, 

raciocínios, estratégias, resoluções de problemas, modos operativos, enfim, tudo que pode ser 

observado ou inferido das condutas dos indivíduos.  

O autor coloca ainda que, nesta fase, é realizada a análise das atividades desenvolvidas 

pelos trabalhadores, de acordo com as condições e meios que lhe são colocados a disposição. 
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Os dados assim obtidos poderão ser confrontados com os das fases precedentes, comprovando 

as hipóteses para a elaboração de um pré-diagnóstico da situação de trabalho analisada.  

Segundo Guérin (1985) apud Viera (1997) a atividade correspondente à maneira pela 

qual o homem dispõe de seu corpo, sua personalidade e suas competências para realizar um 

trabalho. É composta por os aspectos físicos, sensoriais, mentais e relacionais à atividade do 

trabalho. Esses aspectos são compreendidos por: 

 

• Componentes físicos: forças exercidas; 

• Componentes sensoriais: órgãos visuais, auditivos, tácteis, olfativos; 

• Componentes mentais: tomada e processamento de informações (identificação, 

análise e interpretação) dos dados ambientais, das tarefas, de situação de trabalho e 

dos resultados da própria ação; 

• Componentes relacionais: relações sociais de trabalho. 

 

Alguns autores acrescentam indicadores fisiológicos na análise das atividades, tais 

como o ritmo cardíaco, Entretanto, os indicadores fisiológicos, como outras manifestações 

indiretas da atividade, "não nos permitem tirar qualquer conclusão sem que também tenham 

sido analisados todos os outros aspectos do trabalho", a começar pelas exigências da tarefa, 

competências envolvidas, etc. (Montmollin, 1990 apud Viera, 1997). 

Segundo Balbinotti (2003), a pesquisa nesta fase procurar entender como está sendo 

feito o trabalho na situação real. É uma fase fundamental que exige rigor na coleta de dados, 

nas observações e nas pesquisas necessárias, para que se tenha uma boa compreensão do 

problema.   

Os métodos e ferramentas que podem ser utilizadas nesta fase, segundo o autor, são as 

planilhas para coleta de dados, as pesquisas e entrevistas em campo. Para um “plano de 

observação” o autor cita como ferramentas adequadas o 5W2H e os 5 Por quês.  

Com essas informações, encerra-se a etapa de análise, e inicia-se o processo de 

diagnóstico e recomendações da atividade de trabalho, fases correspondentes à síntese 

ergonômica do trabalho.  
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4.3.1.4 Síntese Ergonômica do Trabalho 

Uma vez realizada as três fases da analise ergonômica de trabalho, a próxima etapa 

consiste na elaboração da síntese ergonômica do trabalho que, por sua vez, é divida por 

Santos & Fialho (1997) em duas fases: 

 

• Elaboração do diagnóstico da situação de trabalho; 

• Elaboração do caderno de encargos de recomendações ergonômicas.  

 

Ainda segundo os autores, o diagnóstico diz respeito às patologias encontradas, pelos 

conhecimentos em Ergonomia, no sistema homem-tarefa que foi delimitado. É necessário 

aplicar o princípio da globalidade que procura analisar a atividade humana tanto do ponto de 

vista fisiológico como do ponto de vista psicológico.  

O primeiro passo no diagnóstico consiste na análise e hierarquização das causas 

(Balbinotti, 2003). Deve-se fazer uma análise das causas dos resultados que levam às 

insatisfações, os desvios. Durante a análise das causas, juntamente com os atores envolvidos, 

confirma-as através de algum método, como por exemplo, o método dos ‘’Por Quês’’.  

Após essa identificação, é feita sua hierarquização. A hierarquização das causas dos 

desvios permite a identificação dos pontos prioritários a serem tratados. As ferramentas que 

podem ser utilizadas nesta etapa são brainstorming, entrevistas, o diagrama de Paretto, 

diagrama de Ishikawa (Balbinotti, 2003). 

Uma vez recolhidos e interpretados e hierarquizados, os dados conduzem a elaboração 

de um diagnóstico, da situação de trabalho analisada, isto é, de um modelo operativo, que 

permite a redação de um caderno de encargos de recomendações ergonômicas.  

O caderno de encargos proposto por Santos & Fialho (1997) baseia-se em normas 

estabelecidas e em especificações levantadas a partir da análise ergonômica do trabalho, com 

anotações relativas a: 

 

• Decisões de base; 

• Implantação geográfica dos postos de trabalho; 

• Implantação geográfica dos operadores; 

• Implantação e arranjo físico das zonas de intervenção; 

• Documentação; 

• Meio ambiente de trabalho.  
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A determinação das ações prioritárias deverá ser resultado da participação de todos os 

atores que têm responsabilidade e autoridade nesse plano. Algumas questões são importantes 

para o sucesso da implementação (Balbinotti, 2003): 

 

• Definição de prioridades, ou seja, hierarquização das ações; 

• Plano deve conter ações de responsabilidade do nível hierárquico implicado; 

• Definição de “quem faz o quê” e “quando”;  

• Definição de um cronograma de acompanhamento das ações, para se ter o status 

rápido. 

 

Balbinotti (2003) afirma ainda que “além desses pontos, é importante relevar a  análise 

econômica referente ao retorno dos investimentos das ações e um plano de comunicação, 

visando a disseminação do plano aos profissionais do nível operacional e também aos atores 

externos envolvidos nesse plano”.  
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PARTE II – ESTUDO DE CASO 

 

5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esse capítulo apresenta as características da pesquisa, descreve a metodologia do 

procedimento utilizado, além das suas classificações. 

Buscando verificar quais os fatores ambientais que de fato afetam a produtividade em 

empresas de consultoria e hierarquizar as variáveis mais importantes nessa relação, foram 

utilizados métodos de avaliações espaciais provenientes da Ergonomia e da Psicologia 

Ambiental. 

Em seguida são apresentadas a população e a área de estudo, delineando as 

características do estudo de caso. 

5.1   Classificação do estudo 

De maneira geral, as pesquisas podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas.  

Lay & Reis (2005) expõem a diferença entre essas duas classificações: os métodos 

qualitativos procuram confrontar uma situação real com descrições, compreensões e 

interpretações de uma situação específica, validando a investigação. Possibilitam o 

aprofundamento dos aspectos investigados, pois são focalizados. Os métodos quantitativos 

“investigam uma maior variedade de fenôm enos e determinam a confiabilidade das medidas 

adotadas, o que possibilita a generalização dos resultados”. Permitem a aquisição de uma 

quantidade substancial de informação em tempo limitado. 

Para os complexos problemas de pesquisas e aplicações na área do Ambiente-

Comportamento faz-se necessária a utilização de métodos qualitativos, já que existe uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o subjetivo, abordagem tipicamente qualitativa. 

A pesquisa tem como objetivo identificar os fatores provenientes do espaço construído 

que determinam ou contribuem para a variação da produtividade, sendo dessa forma uma 

pesquisa de caráter exploratória, conforme classificação de Elali (1997).  

Do ponto de vista de seus procedimentos técnicos, pode ser inserida no estudo de caso, 

ou mais particularmente em estudos multi-casos, onde se considera que cada espaço de 

trabalho representa um caso. Para Godoy (1995) apud Villarouco (2001) o estudo de caso se 

caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. 
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5.2   População e amostra 

Dentro do universo dos espaços, e a partir da premissa definida pelo estudo da análise 

da produtividade, a população compreendida para a pesquisa é composta por espaços de 

trabalho de escritórios, onde se verificam uma relação mais intensa com o ambiente.  

Na configuração dos escritórios, a mão-de-obra é o principal elemento, sendo 

responsável diretamente pela produtividade. Em escritórios de contabilidade, para a realização 

da maioria das atividades, de forma produtiva, um alto nível de concentração é demandado. 

Com isso, verifica-se um tênue equilíbrio nessa exigência que pode ser rompido com o 

mínimo de interferência do meio. 

Sob tais premissas, a amostragem será composta por duas empresas prestadoras de 

serviços contábeis, permitindo uma posterior comparação das relações verificadas, no intuito 

de obter conclusões a respeito do tema. 

5.3   Procedimentos metodológicos 

5.3.1 Métodos e técnicas de coleta e tratamento dos dados adotados 

Método pressupõe processo, intenção, enquanto técnica diz mais especificamente sobre 

a materialização ou operacionalização da intenção. Um mesmo método pode se servir de 

diferentes técnicas. Um método tem um fim, enquanto a técnica serve às intenções do método 

para atingir esse fim, são as ferramentas utilizadas (Lay & Reis, 2005). 

Para levantamento de dados em campo, após avaliação realizada através do referencial 

teórico apresentado, observa-se que a Análise Ergonômica do Trabalho se mostrou uma 

ferramenta que conjuga diversos procedimentos técnicos qualitativos e quantitativos tanto de 

coleta como de tratamento dos dados, comportando-se como ciência social e exata ao mesmo 

tempo, podendo responder às questões formuladas no estudo. 

Da psicologia foi identificado a Constelação de Atributos como ferramenta adequada à 

coleta e análise dos dados subjetivos dos espaços, por sua fácil compreensão e aplicação, e 

eficiência comprovada. 

Com o cruzamento dos dados obtidos pela AET e pela Constelação de Atributos, foram 

feitas análises no intuito de verificar as relações entre as variáveis do espaço de trabalho e a 

produtividade, obtidas em cada caso estudado. 

O procedimento metodológico aplicado nessa pesquisa inicia-se com a identificação do 

perfil das empresas, através de uma seleção de dois escritórios que serão objeto de aplicação 

da Constelação de Atributos e da Análise Ergonômica do Trabalho. 
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5.3.2 Identificação do perfil das empresas 

Para que a amostra fosse passível de comparação, os dois escritórios de consultoria 

contábil foram escolhidos a partir de um perfil institucional similar. Na busca dessa 

similaridade entre as empresas, o delineamento do perfil institucional foi obtido através de 

uma identificação e análise de algumas variáveis previamente definidas. Essas foram 

identificadas com entrevistas, seguindo uma ficha de identificação do perfil (apêndice 1). Essa 

ficha permite a configuração de um quadro geral das características da empresa, de acordo 

com: 

 

• Tipo de empresa: tipo de serviços prestados, tipos de clientes, tempo de 

atuação no mercado; 

• Porte da empresa: área de abrangência, número de funcionários, faturamento 

mensal, número médio mensal de clientes; 

• Organização do trabalho: número de departamentos, tipos e funções dos 

departamentos, número de hierarquias. 

 

5.3.3 Constelação de Atributos 

A aplicação da técnica da Constelação de Atributos se apresenta como uma ferramenta 

que permite uma identificação da percepção que os trabalhadores têm em relação aos espaços 

de trabalho, e a partir desses dados, verificar quais fatores estão mais fortemente ligados aos 

aspectos psicológicos. 

Sua aplicação baseou-se nas descrições de Ekambi-Schmidt (1974) sobre essa técnica. 

Portanto, foram feitas entrevistas com todos os usuários dos espaços estudados, de todos os 

níveis hierárquicos, consistindo na aplicação de perguntas-chave para se montar o gráfico da 

constelação de atributos.  

A primeira pergunta procura identificar as percepções em relação à produtividade: 

 

• Quando você pensa em produtividade, que idéias ou imagens lhe vêm a mente?  

 

Posteriormente, para efeito de análise das relações entre o espaço em questão, seguiu-se 

com as perguntas: 
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• Quando você pensa em escritórios, de uma maneira geral, que idéias ou imagens 

lhe vêm em mente? 

 

• Quando você pensa no seu escritório, que idéias ou imagens lhe vêm a mente?  

 

Assim, é possível identificar as características que compõem o imaginário da pessoa em 

relação à questões de produtividade e questões ambientais, permitindo sua posterior 

comparação com a situação existente atualmente.  

Os dados foram compilados e analisados, resultando em gráficos da constelação dos 

atributos pertinentes, possibilitando verificar quais são os que estão mais intimamente 

relacionados com a percepção dos usuários e como eles se configuram no espaço de trabalho 

existente. 

5.3.4 AET 

A AET serviu de base para avaliação do trabalho desempenhado, com o objetivo de 

verificar possíveis interações prejudiciais à produtividade ou que pudessem proporcionar uma 

melhoria das condições de trabalho, em especial nas questões espaciais. Foi seguido o modelo 

apresentado por Santos et al (1997), composto de três etapas: análise da demanda, análise da 

tarefa e por fim, a análise da atividade. 

5.3.4.1 Análise da demanda 

Para uma descrição e entendimento da organização e dos processos de produção dos 

escritórios, foram feitas entrevistas com os diretores, permitindo o levantamento das 

principais atividades realizadas pela empresa, identificando aquelas que têm efetivamente um 

maior peso na composição da produtividade da empresa. Essas foram identificadas através da 

aplicação de uma ficha de identificação das principais atividades (apêndice 2). 

O primeiro passo na aplicação dessa ficha, consiste na identificação dos serviços 

prestados pela empresa, de uma maneira geral. Posteriormente é feita uma priorização desses 

serviços, verificando qual a importância de cada um para a organização.  

Em um segundo passo, os principais serviços são detalhados de maneira que se tenha 

uma visão sistêmica de sua realização, procedendo-se a um levantamento de informações que 

serão úteis para quantificar materiais utilizados, pessoal envolvido, dispêndio de tempo na 

execução e equipamentos utilizados na sua execução, identificando assim seus recursos, seu 

processamento e seus produtos principais. Esses produtos consistem nos objetos específicos 
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dos serviços prestados pela empresa. Os processos são todas as atividades realizadas na 

composição dos produtos do serviço. 

Com essas informações, foram estruturadas entrevistas para serem realizadas com os 

usuários dos espaços. As idéias foram selecionadas e qualificadas, de acordo com suas 

afinidades, para em seguida priorizar os setores e as atividades onde a demanda ergonômica é 

mais evidente. Assim, depois de tabuladas as pesquisas, e com a demanda bem definida, 

segue-se para a segunda etapa, a análise da tarefa. 

A demanda inicial consistiu na identificação de possíveis influências do espaço na 

execução das atividades do trabalho, podendo assim ser propostas melhorias desses fatores 

com o objetivo de melhorar a produtividade. 

5.3.4.2 Análise da tarefa 

Nessa etapa procurou-se identificar o que o trabalhador deve realizar e as condições 

ambientais, técnicas e organizacionais para esta realização, através das prescrições do 

trabalho, do funcionamento da empresa, das características da população, do sistema de 

produção, levantando-se as primeiras hipóteses sobre a questão das possíveis influências do 

espaço na execução das atividades do trabalho.  

O levantamento dos dados foi feito através de entrevistas com os usuários dos espaços e 

com a diretoria das empresas.  

Após o trabalho de análise das prescrições relativas a tarefa, a próxima fase foi observar 

a execução dessas prescrições, ou seja, observar o trabalho real, compreendendo a análise da 

atividade. 

5.3.4.3 Análise da atividade 

Foi feita uma análise efetiva do que o trabalhador realiza para executar a tarefa, ou seja, 

é o comportamento real no trabalho a fim de verificar possíveis distorções entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real, e dessa forma identificar possíveis interferências espaciais na 

produtividade. Essa etapa consistiu basicamente em observações do trabalhador durante as 

atividades. 

 

Após essas análises, construiu-se um diagnóstico da atividade de trabalho, apresentando 

possíveis interferências na produtividade geral do sistema. 
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6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo, apresenta-se a descrição e análise dos dados levantados em duas 

empresas prestadora de serviços de consultoria contábil, doravante identificadas como 

empresa “A” e “B”.  

Ambos escritórios localizam-se na cidade de Recife, Pernambuco. 

6.1  Identificação do Perfil das Empresas 

A empresa “A” ocupa uma sala no final do corredor do décimo quinto andar de um 

grande centro empresarial localizado no bairro de Boa Viagem, com uma ampla vista para o 

bairro e para o mar. Atua na área de consultoria contábil e tributária, além de realização de 

cursos e palestras para empresas, com temas ligados a essa área. Seus principais clientes 

constituem-se de empresas do estado de Pernambuco e atende entre dez e quinze clientes 

mensalmente. 

A empresa “B” está instalada no bairro da Boa Vista, em um pequeno centro 

empresarial, ocupando seis salas separadas, distribuídas no segundo pavimento desse centro. 

Seus principais serviços compreendem consultoria e auditoria contábil, atingindo um mercado 

composto por empresas de todo o nordeste.  

Esses dados foram obtidos através da aplicação de uma ficha para identificação do perfil 

e que obtiveram os resultados apresentados nas tabelas 6.1, 6.2 e 6.3. 

Tabela 6.1 – Perfil da empresa – Quanto ao tipo 
Tipo de empresa 

 EMPRESA A EMPRESA B 

Tipo de serviços 
Consultoria tributária 
Revisão contábil 
Cursos e Seminários 

Consultoria e auditoria 
tributária, contábil e 
financeira 

Tipo de clientes 

Instituições de ensino 
Construtoras 
Empresas prestadoras de 
serviços 
Órgãos públicos 

Instituições de ensino 
Construtoras 
Empresas prestadoras de 
serviços 
Órgãos públicos 

Tempo de atuação no 
mercado 02 anos 06 anos 
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Tabela 6.2 – Perfil da empresa – Quanto ao porte 
Porte de empresa 

 EMPRESA A EMPRESA B 
Área de abrangência Pernambuco Nordeste 
Número de clientes Entre 10 e 15 Entre 10 e 15 
Faturamento mensal R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 
Número de funcionários 
internos 06 15 

 

Tabela 6.3 – Perfil da empresa – Quanto à organização do trabalho 
Organização do trabalho 

 EMPRESA A EMPRESA B 
Número de departamentos 04 05 

Tipos/funções dos 
departamentos 

Diretoria 
Gerência 
Coordenação 
Consultoria 

Diretoria 
Administração 
Terceirização contábil 
Auditoria 
Consultoria 

Número de hierarquias 04 02 

 
Em relação ao espaço físico, o escritório “A” é composto de uma  recepção, uma sala 

destinada a reunião e a diretoria, uma pequena área para impressão de documentos, uma sala 

para os contadores, além de uma pequena copa e um banheiro. A empresa “B” possui uma 

recepção localizada no pavimento térreo, por onde é feito o acesso à galeria. Os demais 

espaços situam-se no pavimento superior, compondo-se de uma sala para a administração, 

duas salas para diretoria, uma para cada diretor, uma sala onde estão alocados os serviços de 

contabilidade, uma sala de reunião para os auditores. Cada sala possui um banheiro privativo, 

e seus espaços são interligados pela circulação comum da galeria. 

6.1.1 Identificação e descrição dos setores da análise 

A partir dos organogramas apresentados nas figuras 6.1 e 6.2, pode-se verificar que a 

estrutura organizacional dos escritórios divide-se em dois setores: um auxiliar e outro de 

prestação de serviços. O setor produtivo é responsável pela execução dos serviços contábeis 

propriamente ditos. O setor auxiliar é responsável pela logística de apoio aos serviços 

executados pelo escritório, como a recepção responsável pelo atendimento ao público e o 

financeiro responsável pelos recebimentos e pagamentos. 
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Figura 6.1 – Organograma hierárquico da empresa A 
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Figura 6.2 – Organograma hierárquico da empresa B 

A análise desses organogramas mostra que o departamento de consultoria e o de 

contabilidade se apresentam como os mais relevantes dos escritórios, correspondendo, de fato, 

a função produção do sistema. Notadamente, nesses espaços está alocado o maior número de 

funcionários da empresa, conforme pode ser observado na tabela 6.4. 

Tabela 6.4 – Alocação da mão de obra 

Alocação da mão-de-obra 
 EMPRESA A EMPRESA B 
Número total de funcionários 
internos 06 15 

Número de funcionários no 
setor contabilidade/ 
consultoria 

05 06 

Percentual alocado no setor 
contabilidade/ consultoria 83% 40% 
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Esses setores foram identificados como os maiores responsáveis pela produtividade da 

empresa e por possuírem uma maior interação entre o pessoal e o espaço, dado que são os 

locais onde as atividades exigem um maior nível de concentração e atenção. Assim, foram 

considerados os sistemas alvo da AET e da Constelação de Atributos. As atividades 

executadas no setor foram objetos de estudo, com o intuito de obterem-se informações, 

identificando oportunidades de melhoria do espaço na busca de uma produtividade mais 

elevada. 

Na empresa “A”, o setor produtivo corresponde a um espaço único onde estão 

localizados os três contadores, o coordenador e o gerente. É nele que são realizadas as 

atividades principais do escritório, subordinadas a diretoria da empresa. O espaço tem uma 

ampla janela, que permite a vista ao entorno, climatização, mobiliários em bom estado de 

conservação, estabelecendo, de uma maneira geral, um aspecto harmônico com as atividades a 

que se destina (figura 6.3 e 6.4). 

 

 

Figura 6.3 – Setor produtivo da empresa A. Vista 1. 
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Figura 6.4 – Setor produtivo da empresa A. Vista 2. 

Na empresa “B”, o setor produtivo é composto por três setores: contabilidade, auditoria 

e consultoria. Desses, dois estão localizados no mesmo espaço, identificado como sala de 

staff, que abriga seis funcionários efetivos, divididos entre as atividades de contabilidade e 

consultoria. As atividades são repassadas pela diretoria da empresa de forma direta aos 

funcionários desse setor. O espaço da sala em questão é composto por várias estações de 

trabalho sem divisões, climatização, uma pequena janela e mobiliários em bom estado. Suas 

paredes são revestidas com cerâmica em tom escuro (figura 6.5). 

 

 

Figura 6.5 – Setor produtivo da empresa B 
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6.2 Constelação de atributos 

A Constelação de Atributos, como ferramenta de pesquisa, foi aplicada aos usuários dos 

espaços em questão e aos diretores dos dois escritórios com o objetivo de identificar quais as 

suas percepções em relação as questões da produtividade e do ambiente de trabalho.  

6.2.1 Produtividade 

Na etapa inicial, foram levantadas as percepções dos usuários em relação à 

produtividade, com o objetivo de averiguar quais atributos fazem parte de sua consciência 

psicológica. Tais atributos são considerados pontos importantes na identificação de ações a 

serem adotadas no sentido de promover uma elevação da produtividade dos recursos 

humanos. 

Considerando a premissa de que a produtividade tende a melhorar à medida que o 

atendimento aos desejos do trabalhador seja concretizado, considera-se que a técnica adotada 

para entendimento desses desejos contribui significativamente para incrementar o 

desenvolvimento empresarial. 

Os dados foram obtidos através das respostas, provenientes de todos os funcionários 

lotados na sala do setor produtivo de cada empresa, à seguinte pergunta: 

 

• Quando você pensa em produtividade, quais são imagens ou idéias que lhe vêm 

a cabeça? 

 

Na empresa A foram entrevistados 5 funcionários e na empresa B, 6 funcionários. 

Nesse trabalho, onde se analisa mais detalhadamente a configuração do espaço 

construído como fator interferente na produtividade, buscou-se relacionar as respostas obtidas 

nessa questão, aos atributos extraídos das respostas aos demais questionamentos formulados. 

Tal análise será encontrada nas conclusões do estudo de caso. 

Na tabulação dos dados, contabilizou-se os atributos apresentados pelas respostas dos 

empregados das empresas A e B. Em seguida, esses atributos foram agrupados em categorias 

de fatores de produção associados à produtividade e classificados de acordo com a sua 

freqüência de aparecimento nas respostas. Atributos com a classificação 1 são os que têm uma 

maior freqüência, possuindo, portanto, uma distância psicológica mais próxima da 

produtividade. 
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Os resultados são apresentados na tabela 6.5, levando-se aos respectivos gráficos da 

constelação ilustrados nas figuras 6.6 e 6.7. 

Tabela 6.5 – Quando se pensa em produtividade, quais são as imagens ou idéias que lhe vêm 
a cabeça? – Percepções dos usuários associadas à produtividade. 

CATEGORIA 
ATRIBUTOS 

ASSOCIADOS À 
PRODUTIVIDADE 

EMPRESA 
A 

CLASS. EMPRESA 
B 

CLASS. 

Agilidade 1 2 - - 
Qualidade do produto 1 2 1 2 
Treinamento constante/ 
desenvolvimento profissional 2 1 1 2 

Ambiente de trabalho 
amigável 1 2 - - 

Atingir a meta proposta - - 1 2 
Desafios - - 1 2 
Saber o que está fazendo - - 1 2 
Fazer o trabalho completo, 
sem paradas - - 1 2 

Fazer mais/ mais trabalho - - 1 2 
Satisfação do cliente 1 2 - - 
Fazer no menor tempo, com 
qualidade 2 1 2 1 

Reconhecimento profissional 1 2 1 2 

Trabalho 

Total 9  10  
Plano de carreira 2 1 - - Financeiro 

Total 2  0  
Praticidade 1 2 - - 
Materiais/equipamentos de 
apoio de fácil acesso 1 2 - - 

Instalações 

Total 2  0  
Internet 1 2 - - Equipamentos 

Total 1  0  

 TOTAL DE RESPOSTAS 14  10  

 Funcionários entrevistados 5  6  
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Figura 6.6 – Constelação de atributos referente à pergunta: Quando se pensa em 
produtividade, quais são as imagens ou idéias que lhe vêm a cabeça?  – Atributos associados 

às percepções de produtividade dos usuários da empresa A. 

 

 

Figura 6.7 – Constelação de atributos referente à pergunta: Quando se pensa em 
produtividade, quais são as imagens ou idéias que lhe vêm a cabeça?  – Atributos associados 

às percepções de produtividade dos usuários da empresa B. 
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6.2.2 Espaço de trabalho 

Nessa etapa, aplicou-se duas perguntas abertas ao pessoal que atua no departamento de 

contabilidade e consultoria das empresas, com o objetivo de levantar os atributos ligados às 

percepções em relação ao ambiente de trabalho desse setor. 

Na primeira pergunta, levantou-se os aspectos que compõem o imaginário dos usuários 

frente ao ambiente, ou seja, a imagem simbólica de um local de trabalho idealizado pelo 

usuário. A pergunta consiste em: 

 

• Quando você pensa em um ambiente de trabalho, de uma maneira geral, quais 

são imagens ou idéias que lhe vêm a cabeça? 

 

Os dados foram compilados, agrupados de acordo com sua afinidade e classificados por 

freqüência de aparição nas respostas, conforme podem ser observados na tabela 6.6. 

Em seguida foi aplicada uma nova pergunta aos usuários que consiste em: 

 

• Quando você pensa no seu ambiente de trabalho, quais são imagens ou idéias 

que lhe vêm a cabeça? 

 

Nessa etapa procurou-se identificar quais são os atributos associados ao espaço de 

trabalho nos quais os funcionários atualmente ocupam, que exercem uma relação mais direta 

com os usuários, a fim de compará-los aos atributos obtidos com os da pergunta anterior. As 

respostas referente à essa etapa são apresentadas na tabela 6.7. 
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Tabela 6.6 – Quando você pensa em um ambiente de trabalho, de uma maneira geral, quais 
são imagens ou idéias que lhe vêm a cabeça? – Percepções dos usuários associadas a um 

ambiente de trabalho imaginário. 

CATEGORIA 
ATRIBUTOS 

ASSOCIADOS A UM 
AMBIENTE IMAGINÁRIO 

EMPRESA 
A 

CLASS. EMPRESA 
B 

CLASS. 

Funcionalidade 3 2 - - 
Fácil acesso nos espaços 1 4 1 3 
Baias individuais 1 4 - - 
Mesa/ cadeira confortável 2 3 2 2 
Sala individual 1 4 1 3 
Bancadas para discussão em 
grupo 1 4 - - 

Sala para descanso/ apoio - - 1 3 
Vegetação/ interação com 
exterior - - 2 2 

Cores agradáveis/ claras - - 3 1 
Baias com divisórias - - 1 3 

Instalações 

Total 9  11  
Conforto térmico 2 3 1 3 
Conforto lumínico 3 2 3 1 
Conforto acústico - - 1 3 

Conforto 
ambiental 

Total 5  5  
Equipamentos adequados 4 1 3 1 Equipamentos 

Total 4  3  
Motivação 2 3 1 3 
Limpeza 1 4 - - 
Organização - - 1 3 

Organização 
do trabalho 

Total 3  2  
Pessoas educadas 1 4 - - 
Profissionalismo 2 3 - - 
Pessoas confiáveis 1 4 - - 
Harmonia entre as pessoas 1 4 2 2 

Relações 
profissionais 

Total 5  2  
 TOTAL DE RESPOSTAS 26  23  

 Funcionários entrevistados 5  6  
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Tabela 6.7 – Quando você pensa no seu ambiente de trabalho, quais são imagens ou idéias 
que lhe vêm a cabeça? – Percepções dos usuários associadas ao ambiente de trabalho real. 

CATEGORIA 
ATRIBUTOS 

ASSOCIADOS AO 
AMBIENTE REAL 

EMPRESA 
A CLASS. EMPRESA 

B CLASS. 

Mesa/ cadeira confortável 3 1 1 3 
Mesa/ cadeira desconfortável - - 2 2 
Bom espaço individual 1 3 - - 
Pouco espaço individual - - 1 3 
Praticidade 1 3 - - 
Pouco espaço para material 1 3 - - 
Espaço pequeno - - 2 2 

Total 6  6  

Instalações 

Conforto lumínico 2 2 - - 
Conforto acústico - - - - 
Conforto térmico 1 3 1 3 

Conforto 
ambiental 

Total 3  1  
Equipamentos satisfatórios 1 3 - - 
Equipamentos insatisfatórios - - 1 3 

Equipamentos 

Total 1  1  
Motivação 1 3 - - 
Desorganização 1 3 1 3 
Recursos disponíveis 1 3 - - 
Limpeza 1 3 - - 
Autonomia 1 3 - - 
Agrupamento de pessoal/ 
interação agradável - - 1 3 

Remuneração satisfatória - - 1 3 

Organização 
do trabalho 

Total 5  3  
Calmo/ tranqüilo - - 1 3 
Pessoal amigável/ 
companheirismo 3 1 4 1 

Profissionalismo 2 2 - - 

Relações 
profissionais 

Total 5  5  
 TOTAL DE RESPOSTAS 20  16  

 Funcionários entrevistados 5  6  
 

A partir desses dados foi possível montar os gráficos das Constelações de Atributos, 

permitindo uma análise comparativa para verificar o grau de satisfação e adequação dos 

usuários perante seu ambiente de trabalho. Os gráficos representados nas figuras 6.8 e 6.9 

referem-se a empresa A e nas figuras 6.10 e 6.11 estão os gráficos da empresa B. 
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Figura 6.8 – Constelação de atributos referente a pergunta: Quando você pensa em um 
ambiente de trabalho, de uma maneira geral, quais são imagens ou idéias que lhe vêm a 

cabeça? – Atributos associados às percepções de um ambiente imaginário dos usuários da 
empresa A. 

 

Figura 6.9 – Constelação de atributos referente a pergunta:Quando você pensa no seu 
ambiente de trabalho, quais são imagens ou idéias que lhe vêm a cabeça? – Atributos 

associados às percepções do ambiente real dos usuários da empresa A. 
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Figura 6.10 – Constelação de atributos referente a pergunta: Quando você pensa em um 
ambiente de trabalho, de uma maneira geral, quais são imagens ou idéias que lhe vêm a 

cabeça? – Atributos associados às percepções de um ambiente imaginário dos usuários da 
empresa B. 

 

Figura 6.11 – Constelação de atributos referente a pergunta:Quando você pensa no seu 
ambiente de trabalho, quais são imagens ou idéias que lhe vêm a cabeça? – Atributos 

associados às percepções do ambiente real dos usuários da empresa B. 
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6.2.3 Análises das constelações da empresa A 

Através da observação do gráfico da constelação de atributos referentes à produtividade, 

pode-se perceber que na empresa há dois atributos que estão associados com os espaços de 

trabalho, que são: praticidade e fácil acesso aos materiais. Essa particularidade pode ser 

atribuída ao fato de que a empresa possui um ambiente de trabalho mais adequado ao 

desempenho das atividades. Os usuários, por sua vez, percebem que essa característica 

espacial é responsável direta por melhores resultados na produtividade, mesmo que em uma 

pequena proporção, dado que apenas 2 das 14 respostas estão relacionadas às instalações, ou 

seja, para os usuários, 14% da sua produtividade dependem das instalações, mesmo que em 

um grau de relação mais distante. Os atributos que mais forma citados em relação à 

produtividade estão associados as questões financeiras, como plano de carreira e também com 

aspectos do trabalho, como desenvolvimento profissional e tempo de execução das atividades. 

Para a questão espaços de trabalho, foi elaborado um gráfico que permite a identificação 

dos atributos associados a um ambiente imaginário, considerado como o ambiente ideal pelos 

respondentes. Essa etapa subsidia a fase posterior, permitindo a comparação dos resultados 

desta com o gráfico da constelação dos atributos associados às percepções sobre o ambiente 

de trabalho real dos usuários. 

Na constelação de atributos associados ao ambiente imaginário, observa-se alguns 

atributos que fazem parte do imaginário dos funcionários. Os atributos ligados a categoria 

equipamentos apresentam-se com a menor distância psicológica, ou seja, é o principal 

componente associado a um espaço de trabalho idealizado pelos funcionários, podendo ser 

considerada a categoria mais intimamente relacionada a questões de satisfação e motivação 

dos indivíduos. Quando se observa esse atributo na constelação referente ao ambiente real, 

identifica-se que os equipamentos são considerados satisfatórios, tendo sido citados em um 

terceiro nível de proximidade psicológica. Há uma defasagem entre o desejado e o real. Dessa 

forma, esse atributo apresenta-se como um item importante nas questões motivacionais dos 

funcionários, devendo ser considerado em programas direcionados a obtenção de aumento da 

produtividade no ambiente real da empresa, já que representa o principal componente 

associado a um ambiente idealizado. 

A eficácia dessa estratégia pode ser comprovada quando se observa o atributo 

relacionado aos mobiliários do posto de trabalho. Todos os funcionários da empresa se 

mostraram extremamente satisfeitos com a cadeira disponibilizada pela empresa, 

representando essa o item de maior relação com a percepção que os funcionários possuem do 
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seu ambiente de trabalho, juntamente com o companheirismo dos colegas de trabalho. Dessa 

forma, percebe-se que há um alto grau de satisfação dos funcionários com os espaços de uma 

maneira geral, através da utilização de um equipamento simples de ser manipulado. 

De uma maneira geral, os atributos que compõem o imaginário dos usuários associados 

ao ambiente real da empresa, apresentam-se positivos, conseqüência da alta satisfação dos 

funcionários com o ambiente. Observam-se atributos negativos somente a partir do terceiro 

nível de distância psicológica, e são dois: o primeiro está ligada ao pouco espaço para 

material e o segundo, conseqüência do primeiro, refere-se a desorganização. 

Quando se observam os atributos referentes ao ambiente imaginário, nota-se que, 

mesmo com uma similaridade de perfil dos funcionários, os desejos e necessidades são 

diversificados. Existem preferências de alguns funcionários por espaços individualizados, 

compreendidos por salas fechadas, enquanto em outros, em uma mesma proporção, denota-se 

o desejo de se manter a estrutura existente de baias individuais em um mesmo espaço aberto. 

Esses atributos citados na constelação relativa ao ambiente imaginário são elementos 

que podem promover uma motivação dos funcionários, aumentando a produtividade, mas a 

conciliação dos diferentes desejos torna tal questão de difícil decisão, dado que cada ser é 

único, com suas características vivenciais próprias. 

 

6.2.4 Análises das constelações da empresa B 

Na empresa “B”, obse rva-se que todos os atributos associados às percepções de 

produtividade são relacionados ao fator trabalho. Esse fato indica que seus usuários não 

consideram as instalações como um elemento associado à produtividade, ou seja, não se tem 

uma identificação do espaço como um facilitador para a realização das atividades pelos 

usuários, interferindo na produtividade. Não há, realmente, uma preocupação maior com a 

adequação dos ambientes às atividades nele desenvolvidas, notando uma grande deficiência 

nas instalações.  

Em conseqüência desse fato, essa categoria apresentou o maior número de atributos 

associados, quando o estudo referia-se às percepções de um espaço idealizado pelos 

funcionários. Os atributos associados às instalações e ao conforto ambiental formam a maioria 

dos desejos expressos pelos funcionários. Representam 10 dos 14 atributos componentes da 

constelação. Assim, fica evidente que há uma insatisfação em relação aos espaços de trabalho 

atuais da empresa. Quando se analisa o gráfico da constelação dos atributos associados ao 

ambiente real da empresa, nota-se que há uma grande número de fatores desfavoráveis ao 
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desempenho e satisfação das atividades e entre esses a maioria refere-se às instalações, como 

espaços pequenos, mobiliário desconfortável. 

Cores claras e agradáveis, mesa e cadeira confortável e vegetação com o exterior 

representam as principais imagens associadas a um ambiente idealizado e desejado pelos 

funcionários. Quando confrontados essas com as imagens associadas ao ambiente real, 

percebe-se uma divergência muito grande. Como conseqüência desse descompasso, temos a 

baixa produtividade dos funcionários. Os três atributos considerados mais relacionados com o 

ambiente ideal foram conforto lumínico, equipamentos adequados e cores claras e agradáveis. 

Esses representam, portanto, as principais variáveis passíveis de manipulação para se obter 

uma maior satisfação e adaptação dos funcionários às atividades, refletindo em ganhos de 

produtividade. 

 

6.3 Análise ergonômica do trabalho da empresa “A” 

6.3.1 Análise da demanda 

Após consultas realizadas com diretores e funcionários das organizações, para assegurar 

uma confiabilidade da análise feita, foi identificado o departamento do setor produtivo que 

mais pode contribuir para a demanda especificada como sendo, de fato, o departamento de 

consultoria. 

Foram identificados pela diretoria alguns problemas relativos ao espaço de trabalho, 

porém, notou-se, a priori, uma satisfação com as instalações. Ouviu-se também os usuários do 

setor estudado, que também não apresentaram nenhuma queixa em relação ao espaço, que 

influenciasse diretamente nas atividades, fazendo uma ressalva para a questão da organização 

geral dos postos de trabalho. 

À essas entrevistas somaram-se os dados obtidos pelas Constelações de Atributos, 

permitindo uma identificação dos principais problemas apresentados pelos usuários. Esses 

estão apresentados nas tabela 6.8, fornecendo um quadro inicial da situação ergonômica do 

ambiente. 
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Tabela 6.8 – Principais problemas apresentados pelos usuários da empresa A 
PROBLEMAS CATEGORIA 

Falta de espaço para guardar material pessoal 
Falta de espaço para guardar material de apoio e 
consulta 
Falta de privacidade para a gerência 
Falta de espaço específico para discussões em 
grupo dentro da sala de consultoria 
Falta de espaço nas baias 

Instalações 

Desorganização dos postos individuais Organização do 
trabalho 

 

6.3.2 Análise da tarefa 

6.3.2.1 Quanto aos meios humanos 

O departamento de consultoria do escritório é formado por um quadro homogêneo de 

funcionários, composto por cinco profissionais formados em Ciências Contábeis, todos do 

sexo masculino e com idades que variam entre 23 a 33 anos.  

Essa igualdade de perfil acarreta em semelhanças nas visões, nos níveis absorção de 

aprendizado e nos modos operativos dos funcionários. Por ser considerado um quadro jovem, 

não carregam grande quantidade de vícios de trabalho provenientes de outras empresas, 

permitindo uma adaptação mais fácil aos métodos de trabalho da empresa. 

6.3.2.2 Quanto aos meios organizacionais 

A divisão funcional do departamento é formada por três consultores juniores, 

subordinados a um coordenador e este ao gerente. Dentre os funcionários, apenas um não 

compõem a equipe desde a abertura da empresa, feita à dois anos. Foi considerada pequena a 

mobilidade de cargos e também a rotatividade de funcionários. O organograma hierárquico do 

setor está representado na figura 6.12. 

 

C on su ltor 1 C on su ltor 2 C on su lto r 3

C oord en ad or

G eren te

 

Figura 6.12 – Organograma hierárquico do departamento de consultoria da empresa A 
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A hierarquia está claramente definida, sabendo cada um suas responsabilidades e seu 

grau de autonomia. O gerente é responsável pela captação e contato direto com clientes para 

fechamento e abertura de negócios, além da administração geral do escritório. Ao 

coordenador atribui-se a responsabilidade pelo correto andamento da produção dos serviços, 

além de também ser responsável pela execução de alguns relatórios de consultoria. À equipe 

de consultores cabe a operacionalização dos serviços de consultoria, tendo como produto a 

entrega de relatórios.  

As ligações funcionais com os demais setores são paralelas, sendo o setor analisado 

considerado autônomo em relação aos demais. As comunicações com outros setores são feitas 

principalmente por telefone e as intradepartamentais são feitas oralmente, de forma informal. 

O expediente de trabalho inicia-se as 08h30 e tem seu término às 17h30, com intervalo 

de uma hora para almoço. Cada funcionário tem sua função bem definida e não há alternância 

de funções. As tarefas são alocadas conforme a disponibilidade de cada consultor, no sentido 

de distribuir uniformemente a carga de trabalho. 

O trabalho é realizado por equipes compostas por dois consultores, que são responsáveis 

desde o início das atividades, compreendidas pelo levantamento de dados do cliente até a 

apresentação e entrega dos relatórios finais à gerência. A distribuição das tarefas entre a 

equipe é feita de forma informal, oralmente, e fica a cargo dos próprios funcionários da 

mesma, com critérios estabelecidos em comum acordo. 

Inicialmente, através de entrevistas juntamente com a aplicação da ficha de 

identificação das atividades (apêndice 2), procedeu-se a um desdobramento das atividades 

desenvolvidas pelo departamento, a fim de possibilitar uma hierarquização das tarefas, 

possibilitando clareza e sistematização do trabalho. Notou-se que as tarefas desenvolvidas em 

cada serviço prestado pelo departamento têm bastante similaridade de processamento, 

diferindo basicamente no conteúdo das informações de entrada e de saída. Assim, pôde-se 

traçar um fluxograma geral para os processos produtivos, conforme apresentado na figura 

6.13. 

O ambiente físico é composto por 11 postos de trabalho, sendo dimensionado para 

atender as oscilações de demanda do mercado e possíveis aumentos no quadro de funcionários 

da empresa. Atualmente 54% dos postos encontram-se desocupados. Dentro do setor, são 

identificadas cinco regiões funcionais, alocadas conforme figura 6.14. 
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Figura 6.13 – Fluxograma geral do processo produtivo do departamento de consultoria da 
empresa A 

 

Figura 6.14 – Leiaute do setor produtivo do escritório A 
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6.3.2.3 Quanto às entradas 

Os principais recursos de entrada levantados, para a realização de serviços de 

contabilidade, constituem-se de informações. Essas informações referem-se mais as 

características, exigências e restrições do cliente e aos aspectos técnicos de contabilidade, que 

aos procedimentos executivos, já entendidos por todos os funcionários. As fontes de obtenção 

das informações apresentadas foram: 

 

• Internet; 

• Acervo do arquivo de consulta; 

• Colegas e gerência; 

• Clientes. 

 

No início do processo produtivo, as informações transmitidas pela gerencia são de 

extrema importância, dado que apresentam os objetivos do cliente para aquele serviço, os 

prazos para consecução, além dos seus condicionantes técnicos. Essas informações devem ser 

repassadas de forma eficiente para um correto andamento das atividades, evitando-se 

retrabalhos. 

Durante o processo, as informações são obtidas através dos meios formais 

compreendidos pela internet, pelos arquivos da empresa e pelo cliente. Somam-se a esses os 

canais formais, representado pelas trocas de informações entre os funcionários da empresa. 

Na apresentação e entrega do relatório à gerência, as informações são repassadas pela 

equipe, relatando todos os dados referentes ao processo, permitindo uma troca de 

experiências, levando a uma melhoria contínua dos processos. 

6.3.2.4 Quanto aos equipamentos 

Entre os equipamentos foram considerados necessários: 
 

• Laptops; 

• Copiadora; 

• Impressora; 

• Fax; 

• Telefone. 
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6.3.2.5 Quanto às saídas 

O principal objetivo desse departamento é a confecção de relatórios de consultoria 

contábil para os clientes. Esses relatórios são padronizados de acordo com sua finalidade 

específica, ou seja, para cada serviço realizado, tem-se formato padrão de entrega e 

apresentação dos relatórios. 

Os padrões de produção são determinados informalmente aos novos consultores, sendo 

repassado pelos colegas orientações sobre procedimentos executivos das atividades, que já 

estão implicitamente incorporados na empresa. São realizados cerca de dez relatórios mensais. 

Não foi apresentado sistema de medição de produtividade nem critérios de desempenho. 

Os principais desvios estão relacionados com o prazo de entrega dos relatórios e com a 

qualidade das informações contidas, que são avaliadas pelo gerente, durante a atividade de 

revisão. 

6.3.2.6 Quanto às ações 

Durante a maioria das atividades executadas no escritório, os funcionários permanecem 

sentados, cada um em seu posto, não havendo muita movimentação. Os principais 

deslocamentos ocorrem quando há a necessidade de busca de informações nos arquivos, cópia 

de documentos, busca de documentos impressos e contato com a gerência. Na figura 6.15 

estão representados os deslocamentos realizados e sua intensidade. 

 

Figura 6.15 – Deslocamentos do setor produtivo do escritório A 
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6.3.2.7 Quanto às condições ambientais 

O espaço do setor produtivo está configurado conforme mostrou o leiaute da figura 6.9. 

Os postos individuais dos consultores são formados por uma bancada de trabalho planejadas 

para acomodação de laptops e todos os materiais de apoio. O tamanho da bancada e as 

cadeiras com regulagem de altura, foram consideradas adequadas por todos os funcionários, 

permitindo uma boa movimentação e postura adequadas. O mobiliário da supervisão segue o 

mesmo padrão dos consultores, com acréscimo de mobiliário para apoio de materiais. 

Os postos de trabalho dos consultores estão voltados para a janela, permitindo uma boa 

quantidade de iluminação nas bancadas.  

Em relação à iluminação, a norma NBR 5413 determina que a iluminação para 

escritórios situe-se entre 500 e 1000 lux (Abrantes, 2001). Não foram constatadas 

insatisfações em relação a iluminação, por parte dos funcionários. 

Segundo Abrantes (2001), a temperatura deve estar entre 20º e 23º C e a umidade não 

deve ser inferior a 40% e superior a 60%. 

 

6.3.3 Análise da atividade 

6.3.3.1 Quanto aos meios humanos 

Por ter um quadro composto por pessoas de um mesmo perfil, observou-se uma 

integração entre os funcionários e, de maneira geral, uma satisfação com colegas de equipe. 

Essas características tornam a equipe integrada, gerando muitas trocas de informações e 

experiências, acarretando em um alto grau de motivação e redução do nível de estresse. 

6.3.3.2 Quanto aos meios organizacionais 

Por ter uma hierarquia bem definida, as responsabilidades de cada um são entendidas 

por todos, permitindo um alto grau de autonomia em relação às atividades desenvolvidas por 

cada funcionário. 

O pouco envolvimento com outros setores promove poucos deslocamentos externos, 

resumindo-se aos realizados para a área de impressão de documentos, localizado em uma sala 

anexa ao departamento de consultoria. 

As comunicações no setor são feitas exclusivamente de forma oral, o que permite uma 

integração entre os funcionários, mas que também pode ser considerada como uma fonte de 

distração para os demais.   
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A carga de trabalho é considerada satisfatória, já que as atividades geralmente são 

realizadas dentro do prazo estipulado, e são bem distribuídas, não ocasionando sobrecarga ou 

ociosidade aos funcionários. 

O trabalho em equipe permite trocas e ajuda mútua para a realização do serviço e a 

responsabilidade pela quase totalidade do processo facilita um melhor andamento do 

processo, já que não há dependências de outros setores e possíveis falhas na transmissão das 

informações. 

6.3.3.3 Quanto às entradas 

As informações, principais recursos de entrada, que são repassadas pela gerência foram 

consideradas satisfatórias. Por ser considerada de extrema importância, essa atividade inicial 

para o processamento dos serviços, seria melhor desenvolvida se houvesse um espaço 

preferencialmente dedicado a esse fim, promovendo reuniões junto à gerência com um maior 

grau de efetividade e eficiência. Atualmente, o flipchart, equipamento utilizado para essas 

atividades, encontra-se disposto próximo ao posto da gerência, de forma aleatória e com o 

acesso obstruído pelo mobiliário do arquivo (figura 6.16). Na apresentação e entrega do 

relatório à gerência, as informações repassadas pela equipe também seriam mais produtivas 

tendo-se esse espaço apropriado. 

 

 

Figura 6.16 – Acesso e disposição do flipchart inadequados 
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Durante o processo de elaboração de relatórios e na coleta inicial de dados para visita ao 

cliente, observou-se deficiência em relação ao arquivo. O arquivo é composto por um móvel 

baixo, o que dificulta o acesso, os documentos de maior freqüência de uso são dispostos sobre 

o móvel, promovendo possíveis perdas e desorganização dos mesmos. Notou-se também que 

não há um espaço adequado para a consulta desses documentos, assim, a seleção dos 

documentos é feita em pé, sem qualquer apoio, ou deslocando-se até o posto para seleção de 

material, retornando ao arquivo para guardar o que não será utilizado (figura 6.17). 

As trocas de informações entre os funcionários da empresa constituem outra fonte 

constante de informação observada no setor. Uma ressalva deve ser feita em relação às 

desconcentrações, podendo provocar queda da produtividade e possíveis falhas na execução 

das tarefas. 

6.3.3.4 Quanto aos equipamentos 

A constante troca dos equipamentos foi verificada. De uma maneira geral os 

equipamentos foram considerados adequados, em quantidade e qualidade para a realização 

das atividades. 

 

 
Figura 6.17 – Disposição do arquivo sem área para consulta adequada 

6.3.3.5 Quanto às saídas 

Pelo dinamismo dos serviços realizados, que variam conforme o tipo de cliente, torna-se 

difícil de desenvolver um padrão de desempenho efetivo. Porém, um sistema de medição 
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individual da produtividade, a fim de se obter um controle do volume de produção de cada 

funcionário poderia ser desenvolvido e empregado como ferramenta motivacional, através de 

estabelecimento de metas de produção e remuneração por desempenho. 

Os principais desvios são ocasionados por falhas de informações obtidas. 

6.3.3.6 Quanto às ações 

Apesar de disporem de cadeiras confortáveis e ajustáveis, as posturas adotadas pelos 

funcionários foram consideradas incorretas, podendo ocasionar possíveis problemas na 

coluna, conforme pode ser visto na figura 6.18.  

Os principais deslocamentos são feitos dentro do setor e na sua maioria destinam-se ao 

arquivo. Este encontra-se disposto em um móvel baixo, o que obriga o funcionário a abaixar-

se para alcançar o material. Soma-se a isso a falta de um espaço para apoio à consulta, o que 

ocasiona dois tipos de situações: funcionário consulte e seleciona material do arquivo em pé, 

sem um apoio adequado, ou desloca-se com o material para seu posto, seleciona o material, 

volta para o arquivo para guardar o material que não será utilizado, voltando em seguida para 

o seu posto para execução da atividade. As duas situações são deficitárias, prejudicando o 

desempenho dos funcionários, seja por um estímulo a problemas posturais ou por 

deslocamentos desnecessários. 

6.3.3.7 Quanto às condições ambientais 

As bancadas dos postos de trabalho dos consultores possuem medidas consideradas 

adequadas aos padrões de atividades desenvolvidas, juntamente com as cadeiras. Notou-se, 

contudo, uma necessidade de mais espaço para o apoio de materiais em uso, como 

documentos. Devido à essa deficiência, papeis ficam dispostos de forma inadequada nas 

bancadas, dificultando seu manuseio e consulta, além de facilitar a desorganização do posto, 

gerando um aspecto geral de desordem no posto. Um dos principais aspectos observados, 

relacionados ao mobiliário, foi a falta de espaço adequado para guarda de materiais e 

documentos, ficando esses espalhados por todo o ambiente, inclusive sob a bancada, 

atrapalhando a movimentação no posto (figuras 6.19 e 6.20). 

 



Capítulo 6 Descrição e análise do estudo de caso 

97 

 

Figura 6.18 – Postura inadequada 

 

 

Figura 6.19 – Dimensionamento do mobiliário do posto insuficiente 
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Figura 6.20 – Falta de espaço adequado para guarda de materiais 

Um melhor dimensionamento do arquivo, com o uso de mobiliário adequado, poderia 

ser implementado, facilitando a organização e o acesso aos documentos e materiais, reduzindo 

o tempo de busca e o aspecto de desorganização dos espaços, além do acréscimo de um 

espaço para guarda de materiais pessoais, como pastas e bolsas. 

A iluminação da sala não está distribuída uniformemente, podendo ser encontradas 

zonas com iluminação acima dos 500 luxes em todas as bancadas dos consultores, chegando 

até 817 luxes, considerados adequados pela norma, e zonas abaixo desse valor, variando entre 

350 luxes, na bancada da gerência, e 359 na bancada do coordenador. 

A temperatura registrada situou-se entre 21,8º e 23º C e a umidade entre 41,7% e 

47,6%. Apesar de haver algumas variações de temperatura no mesmo ambiente, essas podem 

ser reguladas e uniformizadas através do direcionamento e controle da temperatura pelo 

sistema de condicionamento de ar. 

6.3.4 Diagnóstico 

Apesar da satisfação dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho, e do bom 

andamento das atividades, observou-se alguns pontos que estão influenciando na 

produtividade geral do sistema de produção do escritório. Esses pontos constituem-se de 

variáveis que podem ser manipuladas com o objetivo de se obter ganhos de produtividade, 

através de melhorias que promovam uma maior eficiência, permitindo realizar-se as tarefas no 
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menor tempo e com uma maior confiabilidade e com o menor esforço para os funcionários, 

refletindo em menores constrangimentos, mais saúde e maior satisfação e motivação. 

O principal problema encontrado refere-se a insuficiência e inadequação do mobiliário 

destinado ao arquivo de documentos. O mobiliário não permite um acesso facilitado aos 

materiais de consulta, que são comumente utilizados pela equipe para a realização dos 

serviços, ocasionando dessa forma consideráveis esforços e constrangimentos aos 

funcionários, podendo provocar, a longo prazo, problemas de coluna. Além disso, gera uma 

maior perda do tempo destinado à mão-de-obra para a realização das atividades. 

Outro problema provocado por essa questão refere-se a desorganização geral no 

ambiente, podendo ser encontrados materiais e documentos por todos os espaços do 

escritório, juntamente com materiais pessoais como pastas e bolsas, podendo provocar 

possíveis perdas de documentos e desorientação em relação as tarefas que estão sendo 

executadas no momento. Soma-se a isso o fato de que a desorganização geral do ambiente 

estimula a desorganização individual. De fato, as características do ambiente afetam o 

comportamento do homem. Nesse caso, negativamente. 

Para se ter uma melhor troca de informações, recurso considerado como principal no 

processo, um espaço destinado a essa atividade poderia representar um ganho de 

produtividade, reduzindo os possíveis desvios durante o seu processamento. 

  

6.4 Análise ergonômica do trabalho da empresa “B” 

6.4.1 Análise da demanda 

No escritório “B”, e ntrevistas com a diretoria indicaram uma insatisfação quanto ao 

leiaute da sala, identificando que possíveis alterações poderiam proporcionar um melhor 

desempenho das atividades. Os usuários, por sua vez, relataram que o espaço de trabalho é 

satisfatório para consecução das atividades, apresentando algumas queixas principalmente em 

relação aos mobiliários existentes, provocando dores na coluna freqüentes e aos ruídos 

provenientes das interações entre os usuários e por equipamentos, ocasionando perda de 

concentração durante as atividades. 
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Tabela 6.9 – Principais problemas apresentados pelos usuários da empresa B 
PROBLEMAS CATEGORIA 

Falta de interação com exterior 
Falta de local para apoio e descanso 
Falta de conforto acústico 
Mesas e cadeiras desconfortáveis 
Dores na coluna 
Mesa muito pequena 
Leiaute da sala desconfortável 
Pouco espaço para arquivo 
Falta de local de apoio para consulta no arquivo 
Paredes com cor escura 
Falta de privacidade nos postos 

Instalações 

Equipamentos desatualizados Equipamentos 
Transmissão das informações deficiente 
Acúmulo de atividades 
Desorganização dos postos individuais 

Organização do 
trabalho 

 

6.4.2 Análise da tarefa 

6.4.2.1 Quanto aos meios humanos 

O setor em análise possui um quadro de seis funcionários, sendo cinco mulheres e um 

homem. A idade média é de 25 anos, compondo um perfil de jovens trabalhadores, com 

pouco tempo de formação. Cinco pessoas são profissionais formados em Ciências Contábeis e 

uma é formada em Administração. 

A contratação desse quadro permite uma adaptação mais fácil aos métodos de trabalho 

da empresa. 

6.4.2.2 Quanto aos meios organizacionais 

A divisão funcional da sala é composta por um setor destinado a elaboração de folhas de 

pagamentos terceirizadas, onde está alocada uma funcionária, formada em administração, 

responsável por essas atividades, e um setor responsável pelos serviços de consultoria 

contábil, formado por cinco contadores. 

Não há funcionários, no setor, contratados desde a abertura da empresa. O funcionário 

mais antigo atua na empresa há quatro anos. Há, portanto, uma relativa rotatividade no quadro 

de funcionários. 

Foi considerada pequena a mobilidade, tendo apenas dois funcionários mudado de 

cargo. O organograma hierárquico pode ser apresentado como mostra a figura 6.21. 
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Figura 6.21 – Organograma hierárquico do departamento de setor produtivo da empresa B 

O setor responde diretamente aos diretores da empresa, que são os responsáveis por 

repasse das informações ao setor. Geralmente as informações são repassadas para o analista 

sênior, que distribui conforme disponibilidade dos funcionários, evitando sobrecarga de 

tarefas. Além dos diretores, há consultores trabalhando externamente que também repassam 

informações para elaboração de planilhas eletrônicas e geração de documentos a serem 

entregues aos clientes. A equipe representa, portanto, um suporte aos funcionários externos, 

não tendo contato direto com os clientes da empresa.   

A ligação funcional com o setor de consultoria é hierarquicamente inferior. É 

considerado, portanto, inter-relacionado a esse. As ligações com os demais setores são 

paralelas.  

As comunicações com outros departamentos são feitas oralmente, assim como as 

intradepartamentais, de forma informal. Subordina-se também aos diretores. Essa hierarquia 

está bem definida e esclarecida aos funcionários. 

A jornada de trabalho compreende das 08h00 as 18h00, com um intervalo para refeição 

de duas horas entre 12h00 e 14h00. 

A ausência de um espaço para apoio as refeições foi considerada um fator de 

insatisfação, dado que não permite uma refeição no local, sendo os funcionários obrigados a 

almoçar fora da empresa, gerando fadigas provenientes dos deslocamentos realizados e 

possíveis quedas de produtividade. A situação oposta também foi observada: funcionários 

realizando as refeições no próprio posto de trabalho, provocando desconforto e 

constrangimentos, refletindo diretamente no rendimento do trabalho. 

O trabalho é realizado individualmente, e são realizados exclusivamente nos postos de 

trabalho.  

Através da a aplicação da ficha de identificação das atividades (apêndice 2), juntamente 

com entrevistas pessoais, procedeu-se a um desdobramento das atividades desenvolvidas pelo 

departamento, a fim de possibilitar uma hierarquização das tarefas, possibilitando clareza e 
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sistematização do trabalho. Notou-se, portanto que as tarefas consistiam basicamente na 

análise de documentos e o lançamento dos dados no computador, diferindo basicamente umas 

das outras em relação ao conteúdo das informações de entrada e de saída.  

Um fluxograma geral para os processos produtivos é apresentado na figura 6.21.  

 

Figura 6.21 – Fluxograma geral do processo produtivo do setor produtivo da empresa B 

O ambiente analisado corresponde a uma sala onde estão alocados os departamentos de 

contabilidade e de consultoria. O espaço físico da sala corresponde a duas salas conjugadas, 

do centro empresarial onde foram distribuídos nove postos de trabalho conforme configurados 

na figura 6.22. Atualmente três postos encontram-se desocupados, sendo utilizados quando há 

uma maior demanda de serviços, momento em que se contratam novos funcionários. 

 

Figura 6.22 – Leiaute do setor produtivo do escritório B 

ANALISTAS 
JUNIORES 

ADMINISTRAÇÃO DE 
DPTO. PESSOAL 

ARQUIVO 

ANALISTA 
SÊNIOR 



Capítulo 6 Descrição e análise do estudo de caso 

103 

6.4.2.3 Quanto às entradas 

Os principais recursos de entrada levantados, para a realização de serviços de 

contabilidade, constituem-se de informações repassadas pela gerência e pelos consultores. 

Essas informações referem-se mais as características, exigências e restrições do cliente e aos 

aspectos técnicos de contabilidade, que aos procedimentos executivos, já entendidos por todos 

os funcionários.  

As fontes de obtenção das informações apresentadas foram: 

 

• Acervo do arquivo de consulta; 

• Colegas, consultores e gerência. 

 

No início do processo produtivo, as informações transmitidas são de extrema 

importância, apresentando as dados referentes ao serviço a ser desenvolvido. Essas 

informações devem ser repassadas de forma eficiente para um correto andamento das 

atividades, evitando-se retrabalhos. 

Durante o processo, as informações são obtidas através dos meios formais (arquivos da 

empresa) e informais (trocas de informações entre os funcionários). 

Na finalização, as informações são repassadas por meios formais, através da entrega de 

documentos e relatórios, que podem ser feitas pela entrega de papéis ou por meio digital, 

através da rede de computadores interligados. 

6.4.2.4 Quanto aos equipamentos 

Entre os equipamentos foram considerados necessários: 
 

• Computadores (CPU, Monitor, teclado e mouse); 

• Impressora; 

• Fax; 

• Telefone. 

 

6.4.2.5 Quanto às saídas 

As saídas do setor são relatórios contábeis padronizados de acordo com sua finalidade 

específica, ou seja, para cada serviço realizado, tem-se formato padrão entregue aos 

superiores. 
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Os padrões de produção são determinados informalmente aos novos consultores, sendo 

repassados de forma oral pelo analista sênior as orientações sobre procedimentos executivos 

das atividades. Não há um documento nem normas bem definidas de procedimentos, sendo as 

dúvidas apresentadas durante o processamento sanadas pelo analista sênior e em menor grau 

pelos colegas. Não foi apresentado sistema de medição de produtividade nem critérios de 

desempenho. Não há uma medição da produção dos serviços, sabendo-se apenas que a média 

mensal de clientes variando em torno de 15. 

Os principais desvios estão relacionados com o prazo de entrega dos relatórios e com a 

qualidade das informações contidas, que são avaliadas pelo superior, durante a atividade de 

revisão. 

6.4.2.6 Quanto às ações 

As atividades são realizadas exclusivamente sentadas, onde são lançados os dados no 

computador. Durante a maioria das oito horas de trabalho, os funcionários permanecem cada 

um em seu posto, não havendo muita movimentação. Os principais deslocamentos ocorrem 

quando há a necessidade de busca de informações nos arquivos, busca de documentos 

impressos e contato com a gerência, que se localiza em outra sala. Na figura 6.23 estão 

representados os deslocamentos realizados e sua intensidade. 

 

Figura 6.23 – Deslocamentos do setor produtivo do escritório B 

6.4.2.7 Quanto às condições ambientais 

Os postos individuais dos analistas são formados por uma bancada de trabalho padrão, 

com duas gavetas. O tamanho da bancada e as cadeiras foram consideradas insuficientes para 
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a realização das atividades por todos os funcionários, resultando em pouco espaço para apoio 

de papeis e constante dores nas costas devido a dimensionamentos inadequadas. Para suprir 

essa lacuna de espaço de apoio, são utilizados os postos desocupados como suporte. 

No posto de trabalho, o usuário fica com a atenção fixa ao monitor e qualquer ruído 

pode ser considerado fonte de distração, ocasionando possíveis desvios na execução das 

tarefas. Assim, os ruídos foram considerados fontes de queda de produtividade. Notou-se uma 

falta de proteção acústica, facilitando a propagação dos ruídos provenientes dos equipamentos 

de impressão localizados no final da sala e das interações entre os funcionários. 

Para se evitar fadiga visual, dores musculares do pescoço e ombros e dores nos tendões, 

um posto de trabalho desse tipo deve ser projetado com dimensões ergonomicamente 

adequadas. Iida (1990) apud Rezende (2002) recomenda algumas medidas, verificadas na 

tabela 3.1 anteriormente apresentada na página 32. 

A iluminação foi apontada pela maioria dos usuários como insuficiente. A sala possui 

duas janelas basculantes voltadas para um poço de iluminação, não permitindo vista para o 

exterior. Soma-se a isso o fato das paredes serem revestidas com cerâmica escura, 

dificultando uma boa difusão da iluminação e dando a sensação de confinamento. 

Em relação a temperatura, não houve reclamações por parte dos funcionários. 

6.4.3 Análise da atividade 

6.4.3.1 Quanto aos meios humanos 

Foi observada uma integração entre os funcionários e, de maneira geral, uma satisfação 

com colegas de trabalho. Por realizarem uma tarefa repetitiva e com alto grau de 

concentração, constatou-se uma motivação moderada na realização das atividades. Por ser um 

quadro formado por pessoas com baixa idade, as tarefas alocadas deveriam proporcionar um 

maior dinamismo aos funcionários.  

6.4.3.2 Quanto aos meios organizacionais 

A falta de um melhor esclarecimento para a execução das atividades foi apontado com 

um dos fatores responsáveis pelos desvios do objetivo final, ocasionando retrabalho e atraso 

na entrega dos serviços. As comunicações entre as hierarquias são realizadas rapidamente, 

não permitindo uma correta compreensão das informações. Como não há um contato estreito 

entre as hierarquias, essas lacunas de informação para a realização do processamento são 

preenchidas através do contato com colegas e também através do arquivo. Uma maior atenção 
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a esse ponto poderia gerar uma melhoria no processo, evitando-se desvios e 

conseqüentemente aumentando a produtividade. 

Não há muita autonomia, dado que as atividades são bem padronizadas e sistematizadas 

através dos lançamentos dos dados no computador. 

As comunicações dentro do setor são feitas exclusivamente de forma oral, o que permite 

uma integração entre os funcionários, mas que também pode ser considerada como uma fonte 

de distração para os demais.   

A carga de trabalho é considerada alta, dado que a maioria das atividades solicitadas são 

superpostas umas as outras, não permitindo, freqüentemente, uma total conclusão de cada 

serviço. Assim, acumulam-se pendências aos funcionários, acumulando-se, 

conseqüentemente, documentos e materiais no posto, promovendo uma desorganização e 

possível perda de documentos, conforme pode ser observado na figura 6.24. 

 

 

Figura 6.24 – Acúmulo de documentos no posto de trabalho 

Apesar das atividades serem realizadas de forma individualizadas, há trocas e ajuda 

mútua para a realização do serviço.  

Um enriquecimento do trabalho, com a alocação de tarefas envolvendo maior tomada de 

decisões e autonomia poderia gerar um melhor andamento do processo, já proporcionaria 

maior controle sobre o trabalho evitando possíveis falhas na transmissão das informações. 

Assim, aumentar-se-iam as oportunidades de desenvolvimento pessoal no trabalho. 
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6.4.3.3 Quanto às entradas 

As informações, principais recursos de entrada, repassadas pelos superiores foram 

consideradas insuficientes na maioria dos casos, não permitindo uma total compreensão das 

atividades. Essas informações essenciais para o início do processamento, deveriam ser 

repassadas de forma mais abrangente, englobando quase a totalidade do processo, assim 

evitariam-se resultados indesejados. Reuniões mais freqüentes com a gerência, inclusive para 

informar constantemente o andamento da empresa, suas metas e objetivos, desconhecidos por 

todos os funcionários entrevistados, poderiam ser uma forma de se obter um ganho de 

produtividade e também uma ferramenta de motivação para os funcionários. 

As trocas de informações entre os funcionários da empresa constituem outra fonte 

constante de informação observada. Uma ressalva deve ser feita em relação às 

desconcentrações, podendo provocar queda da produtividade e possíveis falhas na execução 

das tarefas. 

Durante o processo de análise e lançamento dos dados, há uma constante consulta ao 

arquivo para obtenção de documentos e pastas relativas ao serviço em desenvolvimento. 

Observou-se deficiência em relação ao arquivo no tocante ao mobiliário atual. O 

arquivo é composto por armários e arquivos subdimensionados para os documentos 

existentes. Os documentos de maior freqüência de uso são dispostos de forma que seu acesso 

é facilitado tanto fisicamente quanto visualmente, porém, não há mobiliário de apoio para 

consulta e seleção dos documentos, sendo esses realizados no posto de trabalho do 

funcionário ou em pé, apoiando-se os documentos sobre os mobiliários do arquivo (figura 

6.25). 

6.4.3.4 Quanto aos equipamentos 

Os equipamentos considerados essenciais as tarefas foram os computadores. Esses se 

apresentaram como fontes de atraso nas atividades dado que foram considerados lentos pela 

maioria dos seus usuários. Outro elemento de insatisfação refere-se as impressoras, devido ao 

seu elevado ruído, ocasionando desconcentrações e  tensões aos funcionários do setor.  

6.4.3.5 Quanto às saídas 

Os principais desvios em relação às saídas são ocasionados pelas faltas e falhas das 

informações repassadas. 
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Figura 6.25 – Arquivo subdimensionado e sem espaço de apoio a consulta 

6.4.3.6 Quanto às ações 

Os principais deslocamentos feitos dentro do setor destinam-se ao arquivo, localizado 

no fundo da sala. A falta de um espaço para apoio à consulta, o que ocasiona movimentos de 

seleção de material apoiado sobre o mobiliário do arquivo. 

Um outro problema apresentado refere-se a movimentação para acesso ao equipamento, 

situado no chão, provocando constrangimentos ao funcionário (figura 6.26). 

 

 
Figura 6.26 – Constrangimento causado por inadequação na disposição dos equipamentos 
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6.4.3.7 Quanto às condições ambientais 

As bancadas dos postos de trabalho foram consideradas inadequadas para a execução 

das atividades desenvolvidas no setor. Sua dimensão não permite uma correta postura diante 

dos equipamentos, ocasionando possíveis doenças ocupacionais, conforme pode ser 

observado na figura 6.27. As cadeiras apresentaram-se como fonte de dores nas costas. As 

queixas em relação a esse problema foram constantes. 

 

Figura 6.27– Mobiliário do posto com dimensões inadequadas à execução das atividades 

Mais espaço para o apoio de materiais em uso, como documentos é necessário, pois, 

devido à essa deficiência, papeis ficam dispostos de forma inadequada nas bancadas, 

dificultando seu manuseio e consulta, além de facilitar a desorganização do posto, gerando um 

aspecto geral de desordem. Um dos principais aspectos observados, relacionados ao 

mobiliário, foi a falta de espaço adequado para guarda de materiais e documentos, ficando 

esses espalhados por todo o ambiente (figura 6.28). 

Um melhor dimensionamento do arquivo, com o uso de mobiliário adequado, poderia 

ser implementado, facilitando a organização dos documentos e materiais. Além de reduzir o 

aspecto de desorganização dos espaços, permitiria o acréscimo de um local adequado para 

guarda de materiais pessoais, como pastas e bolsas. 

A iluminação da sala foi considerada precária, com nível de iluminação máximo de 285 

luxes, chegando em algumas bancadas a 102 luxes, muito abaixo do recomendado pela 

norma. 
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Figura 6.28– Falta de espaço para apoio e guarda de material 

A temperatura registrada foi de 24,5º C, portanto, acima do normatizado, e a umidade 

variou entre 36,4% e 38,2%, também fora dos padrões, que estabelecem valores adequados os 

situados entre 40% e 60%. 

Atualmente, o flipchart, equipamento utilizado para disseminação e troca de 

informações encontra-se disposto de forma aleatória na sala e com subutilizado. 

Verificou-se uma obstrução no acesso ao sanitário pelos mobiliários do arquivo, 

podendo ser considerado como uma fonte constrangimentos e acidentes (figura 6.29). 

 
 

Figura 6.29– Obstrução do acesso ao sanitário 
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6.4.4 Diagnóstico 

A análise desse espaço permite apontar alguns elementos que estão influenciando na 

produtividade geral do escritório. 

Em termos de organização do trabalho, identificou-se uma insatisfação de parte dos 

funcionários às atividades que lhe são repassadas atualmente. Por ser um quadro formado por 

um perfil jovem, as atividades repetitivas e sem muita autonomia acabam provocando uma 

desmotivação ao longo do tempo, variável intimamente relacionada com a produtividade, 

principalmente em escritórios. As conseqüências são o rendimento decrescente do 

funcionário, até seu desligamento com a empresa. Essa baixa motivação pode ser evidenciada 

pela rotatividade, relativamente alta que o escritório possui. Nesse caso, a problematização é 

proveniente da organização, e está relacionada com a alocação tarefas de forma incoerente 

com o perfil contratado e não com erros individuais provenientes da mão-de-obra. 

Um outro problema que provém dessa organização do trabalho consiste na alta carga de 

trabalho repassada para os funcionários, não permitindo sua correta conclusão de forma 

sistemática. Constantemente as tarefas se sobrepõem, interferindo na continuidade de sua 

realização, ocasionando uma maior tendência a desvios. A falta de autonomia do pessoal e a 

constante mudança de prioridades contribuem para esse problema. 

Os equipamentos apresentaram uma defasagem tecnológica e falta de manutenção 

constante, interrompendo a execução das atividades ou dificultando sua realização. Além 

disso, alguns equipamentos apresentaram-se como principal fonte de ruído no ambiente, 

ocasionando constrangimentos e desconcentração dos funcionários. Um correto estudo da 

alocação dos equipamentos em local protegido ou a substituição por máquinas mais 

silenciosas provocaria alterações positivas na produtividade. 

Voltando-se as variáveis ambientais, percebe-se que, apesar de o espaço ser considerado 

adequado para a realização das atividades por todos os seus usuários, com um razoável nível 

de satisfação, sua manipulação pode ser uma ferramenta para se ter um aumento da 

produtividade do setor. 

A iluminação do ambiente é extremamente deficitária, podendo ocasionar prejuízos na 

saúde dos funcionários e também aumentar a taxa de falhas, além de promover maior fadiga e 

estimular a redução da motivação. Por apresentar-se quase que exclusivamente artificial, a 

instalação e correta distribuição das luminárias torna-se imprescindível para se atingir, pelo 

menos, o nível mínimo recomendado. 
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Em relação aos mobiliários, nota-se que estes são focos de improdutividade. As cadeiras 

apresentaram-se inadequadas, provocando constantes dores nas costas dos funcionários. A 

necessidade de uma cadeira adequada contribui satisfatoriamente para a melhoria da 

produtividade do trabalhador. 

As mesas de trabalho com uma correta adaptação para as atividades, como alturas 

adequadas e espaço adequado para leitura de documentos reduziriam os custos humanos 

proveniente de esforços adicionais e constrangimentos. A distribuição adequada dos 

equipamentos nos postos de trabalho também é uma variável importante nessa questão. 

O leiaute da sala poderia ser melhor estudado, com o objetivo de minimizar 

deslocamentos desnecessários, além de promover uma maior integração dos funcionários, já 

que se tem uma constante troca de informações. A privacidade nos postos também poderia ser 

priorizada, afetando diretamente no comportamento dos funcionários. 

O arquivo localizado no setor apresentou-se inadequado na medida que não possui 

espaço para consulta de documentos, além de apresentar um dimensionamento insuficiente 

para guarda de materiais. A falta de uma mesa de apoio, tanto para o arquivo como para a 

realização de pequenas reuniões do setor representa um ponto negativo relacionado à 

produtividade. 

 

6.5 Conclusão do estudo de caso 

Procurou-se nesse estudo avaliar a interferência da configuração espacial de ambientes 

de trabalho na produtividade de um sistema de produção, a partir de uma análise da percepção 

espacial e da Ergonomia. Para tanto, avaliou-se duas empresas de consultoria contábil no 

intuito de identificar os aspectos ergonômicos e psicológicos presentes no ambiente que 

influenciam mais significativamente. 

Através da AET dos setores produtivos das empresas de consultoria contábil, mapeou-se 

os problemas ergonômicos do local de trabalho e fez-se observações diretas e indiretas. Na 

fase da demanda identificou-se alguns problemas relativos aos espaços. Na análise da tarefa 

observou-se a formatação das atividades e por fim, foi feita uma análise dessas atividades, 

observando no local como estão sendo realizadas, permitindo um diagnóstico do setor.  

As avaliações realizadas pela AET e pela Constelação de Atributos evidenciaram falhas 

relativas a adequação entre os espaços de trabalho dos escritórios e os procedimentos 

realizados pelo projeto de trabalho desenvolvido pela empresa, além de insatisfações entre os 
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funcionários em relação ao trabalho, essas ocasionadas principalmente por aspectos espaciais. 

Como conseqüência dessa desconexão tem-se perda de produtividade. 

Verificou-se que os mobiliários dos postos de trabalho são os que apresentam uma 

maior influência na execução das atividades, sendo considerados os principais responsáveis 

pelas insatisfações e perdas de produtividade. 

Da análise dos dados obtidos, observa-se que na empresa onde se identificou uma maior 

satisfação com o espaço de trabalho (empresa A), foi possível extrair dos funcionários, através 

da Constelação de Atributos sobre produtividade, dados referentes ao ambiente, o que não 

aconteceu nas respostas dos funcionários da empresa B. Desta observação podemos verificar 

que o espaço, quando se apresenta satisfatório aos funcionários, se torna um elemento 

importante na produtividade, mesmo que inconscientemente. 

Tal dedução permite pressupor que sendo a Constelação de Atributos uma ferramenta 

oriunda da psicologia, apresenta-se mais adequada a casos nos quais seja necessária a 

captação de sensações e percepções armazenadas na mente do indivíduo, sem que essas 

componham ainda seu repertório consciente. 

Ao serem feitas avaliações do espaço através da percepção que os usuários têm dele, 

descobriu-se muitas vezes que, embora o ambiente apresente sérios problemas ergonômicos, 

as pessoas estão satisfeitas. Alguns elementos problemáticos foram identificados pelo 

pesquisador e pouco percebidos pelos usuários, como é o caso da iluminação da empresa B. 

Nota-se que há um certo nível de associação do espaço como agente facilitador das 

atividades, de acordo com a própria eficácia do espaço nessa função. Dessa forma, cria-se um 

ciclo contínuo: quanto mais o espaço facilita as atividades, maior será a maturidade das 

pessoas em relação à essa características, aumentando sua percepção em relação às 

características espaciais. 

Os fatores subjetivos associados as percepções que os usuários possuem dos espaços de 

trabalho são de extrema importância, revelando características que podem afetar diretamente 

o modo como as atividades estão sendo desempenhadas, bem como a motivação dos 

funcionários. Sem uma correta satisfação dessas, o bem estar dos trabalhadores é afetado, 

implicando em alterações negativas na produtividade. 

A Constelação de Atributos e a AET se apresentaram como uma ferramenta que permite 

uma absorção das percepções dos usuários de forma eficaz, contribuindo na questão da 

aferição da influência de elementos do espaço na produtividade. Uma correta identificação e 

uma posterior articulação dos elementos observados nas constelações pode provocar ganhos 
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consideráveis para a empresa, através da inserção de pequenas mudanças na configuração 

espacial. 

A demanda por alguns elementos, responsáveis pelas insatisfações observadas, 

representa pequenos custos, podendo gerar benefícios em uma maior proporção para a 

empresa, como exemplos podem ser citados a criação de uma pequena copa de apoio, 

substituição das lâmpadas por outras mais potentes ou a reorganização do leiaute dos postos, 

entre outros do mesmo gênero. 

Os espaços em escritórios de consultoria demandaram uma integração entre os projetos 

de trabalho e o projeto dos espaços de forma a otimizar os processos, reduzindo a carga de 

trabalho, não só física como também psicológica e cognitiva, dimensões essas que se 

apresentaram intensamente nas atividades. 

Mudanças no ambiente de trabalho têm sido continuamente observadas, alterando o 

projeto de trabalho, principalmente com a inclusão de novas tecnologias, métodos e 

ferramentais de trabalho. Mas o homem continua sendo o centro de todo o processo e nele é 

que devem se voltar todas as preocupações. É através das satisfações humanas que se pode 

conseguir um aumento da produtividade do sistema, seja de forma direta, através da redução 

de tempos, movimentos e recursos, seja de forma indireta, através da redução de índices de 

absenteísmo, afastamentos, turn-over, pela promoção de uma maior satisfação do trabalho, 

saúde do trabalhador, refletindo em sua motivação, componente indubitavelmente atrelado à 

produtividade. 

As empresas que tem como meta tornarem-se competitivas para sobreviver no mercado 

globalizado, devem se utilizar de estratégias para otimizar as condições de trabalho e diminuir 

as influências nocivas a saúde dos trabalhadores e a produtividade do sistema.  

Nos espaços de trabalho analisados, verificou-se que não há uma apropriação plena do 

espaço. Apesar de cada funcionário ter seu posto, sabem que aquele espaço não lhe pertence, 

portanto não o modifica, não o altera conforme suas necessidades e desejos, ocasionando 

constrangimentos e desconfortos, afetando sua produção. A participação dos funcionários em 

projetos de melhoria dos espaços é uma alternativa para a redução da distância psicológica 

entre funcionários e os espaços. 

Com um correto planejamento dos espaços ou pequenas alterações, os empresários 

desse setor têm condições de melhorar a produtividade do escritório, com foco na satisfação 

dos funcionários, harmonizando a relação entre o capital e trabalho, tornando-a mais 

competitiva no mercado na prestação de serviços contábeis. Para tal empreendimento, a 

organização deve conhecer detalhadamente seus procedimentos e seus funcionários para 
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propor um espaço adequado às suas necessidades e objetivos. A Constelação de atributos, 

juntamente com a AET se apresentaram como ferramentas adequadas e complementares para 

a obtenção desses dados. Enquanto aquela teve como foco as percepções dos usuários dos 

espaços, buscando entender os aspectos subjetivos intrínsecos a cada funcionários, a AET 

complementou a compreensão através de estudos da globalidade das situações de trabalho.  
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A pesquisa apresentada teve como objetivo avaliar a interferência da configuração 

espacial de ambientes de trabalho na produtividade de um sistema de produção. Para a 

consecução de tal objetivo, foram feitas análises a partir de técnicas de percepção ambiental e 

da Ergonomia. Essas ferramentas, juntamente com o referencial teórico, identificaram 

aspectos que devem ser observados na elaboração de estudos de espaços de trabalho com 

vistas a uma produtividade do sistema. 

O emprego da AET se mostrou eficaz, identificando os aspectos técnicos, 

organizacionais e sociais que afetam o trabalho. 

A Constelação de Atributos se apresentou como uma técnica fundamental na revelação 

da percepção que os usuários têm em relação ao espaço, identificando os elementos que mais 

influenciam na satisfação dos usuários de um ambiente de trabalho. Essa ferramenta forneceu 

importantes dados que, através de um estudo mais detalhado, podem ser articulados, 

objetivando ganhos de produtividade através da satisfação das necessidades e desejos dos 

funcionários, tornando-os mais motivados. 

A utilização conjunta da AET e da Constelação de Atributos mostrou-se bastante 

adequada para a consecução do objetivo da pesquisa, pelo fato de permitir uma 

complementação da análise dos estudos técnicos e psicológicos, abrangendo as características 

dos fatores ambientais, das atividades prescritas e reais, e acrescentando dados da percepção 

dos usuários frente a um determinado ambiente. 

Essa metodologia aplicada ao estudo de caso auxiliou tanto na identificação de 

problemas ergonômicos, como na percepção de aspectos subjetivos do homem no 

desenvolvimento das atividades. Os métodos de identificação dos elementos espaciais que 

foram aplicados, a partir da observação do comportamento dos usuários e da declaração de 

preferências, obtiveram respostas satisfatórias para essa pesquisa, validando a hipótese de que 

a configuração dos espaços influencia na produtividade. 

A revisão de literatura apresentou alguns elementos que estão relacionados com a 

produtividade, puderam ser identificadas algumas ferramentas capazes de mensurá-la em 

atividades de serviço e verificou-se que todos os elementos envolvidos com as atividades 

humanas no trabalho estão relacionados com a produtividade. Grande parte desse 

envolvimento é compreendida pelo espaço, pois é através dele que são provocadas reações às 
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inadequações ao desenvolvimento das atividades, influenciando no comportamento dos 

usuários e conseqüentemente na sua motivação.  

Nesse contexto, foi possível observar que o ambiente de trabalho pode ser considerado 

um elemento estratégico de grande importância no processo de melhoria contínua. Algumas 

características dos espaços influenciam nos custos de produção, nos custos humanos, na 

eficiência do processo. 

O desempenho dos trabalhadores é afetado por diversos fatores de ordem fisiológicas e 

organizacionais. Contudo, a satisfação com os espaços, pelos funcionários, promove uma 

maior motivação, podendo resultar em aumento da produtividade. Essa satisfação acompanha 

um ciclo de maturidade espacial, no qual percebe-se que, quanto maior a contribuição do 

espaço no auxílio das atividades de trabalho, maior será a percepção do espaço, como um 

facilitador, pelo homem.  

As principais dificuldades encontradas referem-se a idiossincrasia dos atores envolvidos 

e das particularidades das tarefas desenvolvidas em escritórios de serviços, já que diferentes 

empresas, diferem em seus procedimentos, inviabilizando sua medição para estabelecimento 

de um padrão e limitando comparações. Apesar de suas similaridades, cada empresa tem suas 

especificidades. 

Os fatores que levam à obtenção de uma qualidade ambiental satisfatória dependem da 

especificidade de cada ambiente de trabalho, compreendendo suas características físicas 

(produção, instalações, equipamentos, mão-de-obra, iluminação, temperatura), 

organizacionais (turno, jornada, atividade), psicológicas e sociais. Não há um padrão. Dois 

espaços destinados à mesma atividade não são necessariamente iguais dado que estes estão 

inter-relacionados à uma globalidade de outros sistemas. Conjugar os fatores organizacionais, 

os fatores físicos dos espaços e os fatores subjetivos da consciência psicológica dos usuários 

resultarão em um aumento da produtividade.  

A pesquisa mostra a impossibilidade de afirmar que determinados elementos da 

interface homem-ambiente, tanto ergonômicos quanto psicológicos, constituem as variáveis 

que influenciam mais significativamente na produtividade de um sistema de produção, sem 

que se considere as particularidades da organização. A importância de cada característica 

espacial depende da globalidade das características da empresa, e a articulação dessas deve 

ser feita caso a caso, analisando-se todos os aspectos envolvidos no trabalho. 

Um projeto do espaço de trabalho mal elaborado, desalinhado com o projeto de 

trabalho, não levando em consideração os aspectos ergonômicos e psicológicos, 

inevitavelmente proporcionará baixos desempenhos. Essa problemática extrapola os limites 
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da pessoa física ou jurídica. Engloba os dois lados. Resultados diferentes não serão obtidos 

mudando as pessoas ou forma de trabalho. O mais sensato é alterar o espaço, respeitando as 

particularidades do sistema de produção. 

O espaço ideal é aquele que se adapta perfeitamente às atividades desenvolvidas, 

considerando as peculiaridades do homem e do meio organizacional. Dessa forma, não existe 

um espaço padrão para determinada atividade, pois cada um é diferente em suas relações. As 

pessoas são outras, a empresa tem outra cultura e filosofia, refletindo em diferentes métodos 

de trabalho e as ligações funcionais são outras. Tudo isso dificulta comparações e impede 

generalizações. 

Como recomendação para futuros trabalhos, sugere-se um estudo detalhado de uma 

ferramenta adequada para avaliação e medição da produtividade, de forma que possam ser 

feitas análises comparativas aplicadas a diferentes espaços, com o objetivo de verificar a 

influência de uma variável espacial, na execução de uma mesma atividade, estabelecendo-se 

assim um padrão de influência, determinando sua importância para determinada atividade. 

Propõe-se também a elaboração de novos estudos, conduzidos com o acréscimo de 

medições da produtividade, para avaliar numericamente as influências, através de alterações 

nos espaços baseadas nas análises e constatações aqui apresentadas. Assim poderia ser 

medido o desempenho da produtividade antes e depois das alterações, verificando 

numericamente a variação na produtividade do setor, comprovando as relações existentes 

entre as características físicas dos ambientes de escritório e o desempenho da produção. 

Aos gerentes fica a sugestão de voltarem os olhares para os espaços de trabalho e 

considerarem esses como ferramentas estratégicas de produtividade. Para tanto, a contribuição 

de Arquitetos e Ergonomistas, na busca da satisfação das características de usabilidade dos 

espaços de trabalho torna-se imprescindível, permitindo assim criar ambientes que promovam 

a produtividade do sistema juntamente com a qualidade de vida no trabalho. 

Nesse sentido, essa pesquisa contribui para a conscientização da importância de que um 

estudo mais apurado dos espaços de trabalho pode proporcionar benefícios a variados campos 

de estudos: para a Administração e Engenharia de Produção, melhorando o processo, 

reduzindo custos de produção e instalações, custos com mão-de-obra e aumento da motivação 

dos funcionários; para a Arquitetura e Ergonomia, enfatiza sua importância para a criação de 

ambientes racionais, produtivos e saudáveis. 
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