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Este trabalho mostra um estudo de caso realizado nos postos de montagem de uma fabrica de
injeção de plásticos, onde foram aplicadas técnicas ergonômicas com foco em reduzir a fadiga
e o absenteísmo decorrente de lesões por esforço repetitivo.
Neste contexto o objetivo inicial foi pesquisar na literatura técnicas ergonômicas para
melhorias em postos de trabalho e propor um layout funcional e ergonomicamente correto.
Já a metodologia a utilizada para a confecção deste trabalho foi uma avaliação bibliográfica de
trabalhos na área e pesquisa de campo.
O estudo ergonômico deve iniciar com uma caminhada ao Gemba com foco em observar a
carga e/ou força, repetitividade de movimentos e a frequência das mudanças de posição. Outros
pontos que devem ser observados são a postura do pescoço, tronco, braços superiores e
inferiores, as pernas e os pulsos estão em posições confortáveis (PILLASTRINI, MUGNAI,
BERTOZZI, COSTI, CURTI, GUCCIONE, MATTIOLI, VIOLANTE, 2009).
Tabela 01: Ciclo PDCA aplicado na melhoria do posto de montagem.
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Fonte: Autor 2013.

Este estudo caso permitiu um entendimento da real contribuição da ergonomia para o aumento
da qualidade de vida dos funcionários nos ambientes fabris, bem como mostrou que trabalhar
ergonomicamente correto não gera um custo adicional para as organizações. Neste sentido,
seria interessante incluir nos projetos de melhoria continua a analise de adequação ergonômica
em todos os postos de trabalhos das organizações.
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