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RESUMO – Atualmente, o colaborador vive um momento de transição excelente o qual reflete na 
busca diária pelo incremento da competitividade organizacional. Este desafio pode ser um dos 
responsáveis pela necessidade da Qualidade de Vida – QV, no ambiente laboral. A Qualidade de 
Vida no Trabalho - QVT surge mantendo o foco no colaborador e em seu meio de convivência em 
todos os sentidos. Para tanto, um programa de QVT prima por uma organização mais humana e 
propicia condições de desenvolvimento pessoal ao colaborador. Uma das condições pensadas a 
serviço do colaborador é a ergonomia. Esta estuda os diferentes tipos de trabalho, objetivando 
otimizá-los. A ergonomia vem somar ao trabalhador, melhorando sua vida diária, possibilitando 
transportes mais seguros e confortáveis, além de auxiliar também, no conforto do mobiliário 
doméstico, segurança e eficiência de eletrodomésticos.A Ergonomia, baseada em seus eixos de 
bem-estar, segurança, eficiência e eficácia no processo produtivo, pode contribuir de forma 
significativa ao entendimento das questões ligadas a QVT.Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é 
analisar as vantagens da ergonomia para a obtenção da qualidade de vida no trabalho. Para a 
questão problema pensou-se: De que forma a ergonomia pode contribuir para a Qualidade de Vida 
no Trabalho? Como metodologia o presente estudo foi elaborado com base em uma revisão 
bibliográfica de caráter qualitativo, cujos autores elencados como o marco teórico, são;Minayo 
(2000),Dul, Weerdmeester(2004). Como conclusão, a evidência da importância, bem como, das 
vantagens da ergonomia para a promoção da QVT. 
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INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, as pesquisas sobre Qualidade de Vida – QV, deixam bem claro que o ser 

humano para aproximar-se dela, necessita deixar seu estilo de vida inativo e passar a adotar um 
estilo de vida ativo. 
Desta forma, estilo de vida é definido como; conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os 
valores e as oportunidades na vida das pessoas. (NAHAS, 2004) 
Para o autor um indivíduo a fim de ser moderadamente ativo necessita realizar atividades físicas 
constantes, além de praticar caminhadas cinco vezes por semana a passos rápidos por 30 minutos. 
Ao fazer isso, o indivíduo acumula um gasto energético semanal de 1.000 kcal, entretanto, 
necessitará cultivar hábitos mais saudáveis relacionados à nutrição, saúde e ainda, manter 
relacionamentos com as demais pessoas a sua volta, para adquirir um estado de bem-estar. 
Entretanto, um indivíduo que realiza, além das caminhadas a passos largos 5 vezes por semana, 
atividades vigorosas ao menos 3 dias por semana e por pelo menos 20 minutos em cada sessão é 
considerado ativo fisicamente (ZANCHETTA et. al., 2010). 

O indivíduo que possui um estilo de vida ativo condiciona melhor seu corpo deixando-o 
saudável, diminuindo, o risco de doenças, aumentando sua confiança, autoestima, cria vínculos, 
torna-se mais independente, melhorando desta forma, sua qualidade de vida. 

 
Qualidade de Vida no Trabalho – QVT 

A Qualidade de Vida – QV, é o equilíbrio entre as emoções, a sociedade, o bem-estar, o 
sucesso pessoal e financeiro, a relação sexual e espiritual, dentre outros, tornando complexo avaliar 
se uma pessoa tem ou não, qualidade de vida. (MINAYO, 2000) 

Entretanto, a falta de QV pode desencadear inúmeras doenças, tais como; a obesidade, 
depressão, sedentarismo, deixando a pessoa indisposta, mal humorada. 

Para tanto, Lipp (1996, p. 13) define QV como; “o viver que é bom e compensador em pelo 
menos quatro áreas: social, afetiva, profissional e a que se refere à saúde”. Desta forma, a qualidade 
de vida, não pode ser medida somente no meio familiar, mas também, no ambiente laboral, já que o 
ser humano dedica a este, metade do tempo de sua vida. 

O termo QV, tornou-se muito popular e este deu origem ao termo Qualidade de Vida no 
Trabalho – QVT - (healthrelatedqualityoflife). 

A Qualidade de Vida no Trabalho - QVT pode ser definida ainda, como o envolvimento 
depessoas, trabalho e organizações, na qual se destacam dois aspectos importantes, como; a 
preocupação com o bem-estar do colaborador e a eficácia organizacional, a participação do 
colaborador nas decisões e problemas relativos ao trabalho. Por este motivo, a satisfação com o 
trabalho, não pode estar isolada da vida do indivíduo.  

Para Rodrigues (1994), os colaboradores que não possuem uma vida familiar estável, 
acabam se voltando para o trabalho como único meio de obter satisfação, pessoal, profissional e 
básica, principalmente as sociais. O trabalho, pensado desta forma, torna-se a única fonte de 
satisfação, para o colaborador. Por isso, a QVT preocupa-se em facilitar e proporcionar satisfação e 
bem-estar ao trabalhador, durante a execução de suas tarefas. 

 
QVT e Ergonomia 

Quando o assunto é QVT, existe outro componente importante capaz de melhorar a QV 
neste ambiente, a este componente dá-se o nome de ergonomia. 

Para tanto, torna-se importante compreender seu significado e a que se propõe, já que a 
palavra ergonomia vem do grego Ergon (trabalho) e nomos (regras).  (DUL, WEERDMEESTER, 
2004) 

Wisnerdescreve Ergonomia como “o conjunto dos conhecimentos científicos relativos ao 
homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser 
utilizados com o máximo de conforto, de segurança e eficácia”. (1987, p.12) 

A respeito disto, Iida (1992), menciona que a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho 
ao homem, significando oferecer ao colaborador o máximo em estabilidade física e emocional, pois o 
colaborador e o ambiente integrado quer dizer satisfação e menor polarização imposta pelo trabalho.  

Não obstante, as diversas definições sobre ergonomia querem dizer uma única coisa: 
estudar os diferentes tipos de trabalho, objetivando otimizá-los. 
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A ergonomia serve para buscar a melhora do desempenho, reduzir a fadiga, o stress, os 
acidentes nos trabalhos, e também, prima pela busca do bem-estar do colaborador. A partir disso, é 
possível notar que a ergonomia atua em diversos sentidos na vida do ser humano, pois está a seu 
serviço, a fim de que possa encontrar; conforto no ambiente laboral, podendo desta forma, diminuir o 
stress físico e emocional. 

No Brasil a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia, Portaria nº. 3.214de 08.06.1978 do 
Ministério do Trabalho, modificada pela Portaria nº. 3.751 de 23.08.1990 do Ministério do Trabalho 
tem o objetivo de normatizar o ambiente laboral, mas também, testar produtos, homologá-los, cuidar 
do bem estar do ser humano, pensando na circulação de pedestres em locais públicos, ou seja, 
oferecer segurança e facilitar a vida do pedestre nestas vias, não somente de seres humanos ditos 
“normais”, mas também, de vias públicas a fim de que viabilizem o ir e vir de deficientes físicos, 
respeitando sua integridade física e emocional. 

Fica evidente desta forma, que a ergonomia contribui positivamente para a vida diária, do ser 
humano, possibilitando transportes mais seguros e confortáveis, auxiliando também, no conforto do 
mobiliário doméstico e ou trabalho, viabilizando segurança e eficiência de eletrodomésticos. 

Sendo assim, pensou-se na seguinte questão problema: Quais as vantagens da ergonomia 
para a obtenção da qualidade de vida no trabalho? 

 

OBJETIVOS 

 GERAL  

Analisar as vantagens da ergonomia para a obtenção da qualidade de vida no trabalho. 

 
ESPECÍFICOS 
 

Pesquisar sobre a importância da qualidade de vida no trabalho; 
Verificar de que forma a ergonomia pode influenciar na qualidade de vida do trabalho. 

 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa se caracteriza como pesquisa bibliográfica, de análise e qualitativa. 
Como marco teórico, os autores Minayo (2000), Dul, Weerdmeester (2004). 
Buscou-se nesse estudo, pesquisar sobre a importância da qualidade de vida no trabalho, 

tendo como ponto central analisar as vantagens da ergonomia e verificar de que forma esta pode 
influenciar na QVT.  
 
RESULTADOS 
 

Acredita-se que com a Revolução Tecnológica, cada vez mais, os ambientes laborais 
deverão ser pensados a fim de proporcionar maior bem estar ao colaborador, bem estar este que 
contribuirá para aumento da capacidade cognitiva e física, significando, capacidade produtiva em alta 
performance, beneficiando-se a empresa que obterá aumento na produtividade e rentabilidade 
financeira. 

Espera-se que esta pesquisa sirva para orientação daQV e consequentemente para a QVT, 
já que se apontou o papel da ergonomia para a obtenção desta VQ. 

 
 
CONCLUSÃO  
 

Através da revisão bibliográfica verificou-se o quão essencial é a ergonomia para a QV e 
também, para a QVT, visto que as três caminham juntas.  

Não obstante, analisou-seque a ergonomia é capaz de influenciar na QVT, sendo elemento 
fundamental para diminuir o nível de stress, e evitar acidentes de trabalho. 
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Conclui-se que as vantagens da ergonomia para a QVT, são inúmeras, principalmente 
quando apoiadas sobre a Norma Regulamentadora NR 17, sendo beneficiado, o trabalhador não 
somente em seu ambiente de trabalho, mas também, em suas atividades de vida diária.  
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