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RESUMO 
 

 

O presente estudo, de natureza exploratória e descritiva, investiga o Contexto 
Produtivo de distribuição de hortifrútis e a atividade de trabalho de carregadores, 
atividade está comum no referido contexto. Trata-se de uma organização localizada 
na CEASA – Centrais de Abastecimento do Distrito Federal. Para tal investigação 
foi realizada a caracterização das dimensões que integram o Contexto de Produção 
de Bens e Serviços: as Condições do Trabalho, a Organização do Trabalho e as 
Relações Socioprofissionais; bem como as caraterísticas da atividade de trabalho 
dos carregadores e seu impacto sobre o Custo Humano do Trabalho. A escolha 
desse setor se deu por falta de estudos realizados neste tipo de contexto produtivo 
e envolvendo os trabalhadores que nele atuam. Para o alcance dos objetivos 
propostos, foram utilizados como instrumento de coleta de dados formulários, 
entrevistas e observações. O estudo demonstrou que, apesar da percepção 
positiva da organização pelos trabalhadores, há necessidades de melhorias de 
forma a reduzir principalmente o Custo Humano Físico do Trabalho. Este se 
caracteriza como elevado para os trabalhadores. O carregamento de peso, muito 
acima de níveis definidos pelas normas de segurança, pode levar ao sofrimento e 
adoecimento dos trabalhadores. Neste sentido, Foi refletido sobre possíveis 
modificações considerando as características do contexto, da atividade e das 
exigências e problemas identificados. Com o estudo, constatou-se que as 
pesquisas neste elo da cadeia, são essenciais para melhor entendimento em falhas 
e riscos que envolvem o trabalhador e as adequações que as organizações são 
propostas a fazer. 
 

 

Palavras-chave: Contexto de Produção, Custo Humano do Trabalho, 
Carregadores de Carga, Ergonomia da Atividade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Agronegócio, também conhecido por Agribusiness, segundo Batalha (2012), 

é o conjunto de negócios relacionados à agricultura, dentro do ponto de vista 

econômico. Ainda segundo o autor, o agronegócio brasileiro vem se expandindo e 

alcançando diversos seguimentos, sendo o primeiro segmento referente aos negócios 

agropecuários, que é exemplificado como aquele que ocorre “dentro da porteira” 

sendo estes representados pelos produtores rurais de pequeno, médio ou de grande 

porte.  

No segundo segmento destacam-se os negócios a montante, chamados de 

“pré-porteira”. Nestes são incluídos a agropecuária, a indústria e o comércio que 

fornecem insumos para a produção rural, como por exemplo, os fabricantes de 

equipamentos, fertilizantes, defensivos químicos, entre tantos outros produtos.  

Já o terceiro segmento abarca os negócios a jusante à produção agropecuária. 

São denominados de “pós-porteira”, nestes estão incluídos as atividades de 

transportes, a compra de produtos, o beneficiamento e a venda dos produtos 

agropecuários que, por fim, chegam ao consumidor final. É nessa última etapa que os 

produtos são distribuídos para as redes de supermercados, para os empacotadores, 

para os distribuidores de alimentos, para os frigoríficos e para as indústrias têxteis e 

calçadistas. 

De forma mais explicativa e detalhada, o encadeamento do agronegócio, bem 

como as organizações que o integram encontra-se representado na Figura 1 seguinte.  
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Figura 1 - Cadeia Produtiva do Agronegócio 

 
Fonte: (ARAUJO et al., 1989).  

 
 

Com uma vasta gama de mercados e setores que o agronegócio atinge, 

observa-se a sua tamanha importância para o crescimento do País. Segundo o Centro 

de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2016), o ano de 2016 já se 

iniciou com um PIB em alta, sendo de 0,47% no mês de janeiro. No ano passado de 

2015 teve-se uma participação do PIB Agro no PIB total de 21,46%. Uma 

representação numerosa comparada com os demais setores do Brasil, assim estima 

o CEPEA (2016).  

Visto a importância dos setores e cadeias que envolvem o agronegócio que, 

por sua vez, abrange diversos seguimentos, o estudo é voltado para aspectos da 

chamada “pós-porteira” onde é localizada a distribuição e, posteriormente, o consumo. 

O presente estudo foi realizado em uma empresa distribuidora de hortifrútis (alho, 

abóbora, batata, cebola e coco). Por meio desses distribuidores que as hortaliças 

chegam às grandes redes de supermercados, aos restaurantes e aos sacolões para 

atingir o consumidor final. Conforme demostrado na Figura 1, trata-se do quarto elo 

da cadeia produtiva. 

Nos tópicos subsequentes é apresentada a descrição da situação 

problemática, bem como os objetivos gerais e específicos, justificativa, métodos e 

técnicas de pesquisa e a estrutura do trabalho. 
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1.1 Descrição da Situação Problemática  

 
 

Depois de uma pesquisa inicial nas plataformas SciELO (Scientific Library 

Online) e Google Acadêmico para observar estudos realizados dentro da temática 

aqui investigada, pôde-se observar que há um número elevado de estudos, quando 

se trata do produto. Contudo, a maioria destes, estão voltados para o enriquecimento 

da planta, os trabalhadores do campo, também estão relacionados à nutrição, ao 

empreendedorismo, à produção, ao consumo, à colheita, às sementes, às mudas, às 

pragas, ao pós-colheita e à adubação.  

Para uma pesquisa com o descritor “hortaliça CEASA” o número de trabalhos 

escritos é bem menor, sendo de 2.520 publicações, onde são analisadas a 

participação das hortaliças no agronegócio, a comercialização, os custos, as perdas, 

a contaminação, a padronização e a importação.  Para uma pesquisa com o descritor 

“hortaliça CEASA condições do trabalho” foram encontrados 2.170 trabalhos, porém, 

estão voltados para as condições ambientais, as condições climáticas e para a 

umidade. Por fim, analisando o descritor “hortaliça CEASA condições do trabalho 

organização do trabalho e relações socioprofissionais” apenas 7 trabalhos foram 

encontrados, voltados para a agricultura orgânica, agricultura familiar, 

comercialização de ipês e para as práticas agrícolas. 

 Pouquíssimos são os trabalhos que abordam as atividades dos trabalhadores 

de cargas e descargas, que com seu trabalho exercem um papel importante neste 

segmento, a fim de fazer com que o produto chegue ao consumidor final. Dos sete 

trabalhos encontrados, apenas dois chegam próximos a este estudo, sendo eles: 

“Aspectos ergonômicos e sintomas músculo-esqueléticos em descarregadores de 

caminhão de melancia no CEASA de Bauru – um estudo de caso” de Sanchez (2009) 

e o estudo “Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de 

produtos agrícolas: exigências laborais dos postos de seleção” de Braga (2009). 

Para um maior entendimento neste meio tão pouco explorado, foi realizada 

uma pesquisa com o foco nas atividades de trabalho de trabalhadores da CEASA/DF 

(Centrais de Abastecimento do Distrito Federal) e que atuam em uma empresa de 

distribuição de hortaliças e frutas. Acredita-se na importância de se destrinchar e 

avaliar as etapas da distribuição desses alimentos. As atividades de trabalho que ali 

ocorrem se realizam em um contexto produtivo específico, geralmente, são realizadas 
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em locais abertos sujeitos às mudanças climáticas. Além disso, as formas como 

trabalhos são executados requerem atenção, pois envolvem o carregamento de peso 

e atividades repetitivas. Ao que tudo indica, a rotina destes trabalhadores é 

desgastante, o que exige estudo e compreensão das diferentes demandas. Assim, de 

forma específica e direcionada, buscou-se respostas às seguintes questões de 

estudo: 

 Como se caracteriza o contexto produtivo de distribuição de hortifrútis de um 

atacadista da CEASA/DF, em termos de Condições do Trabalho, Organização do 

Trabalho e Relações Socioprofissionais?  

 Como estas características deste contexto e da atividade de trabalho dos 

carregadores impactam sobre o Custo Humano do Trabalho? 

 
 

1.2  Objetivo Geral 

 
 

Para tornar possível uma resposta satisfatória para o problema de estudo em 

questão propôs-se o seguinte objetivo geral: 

 Analisar as características de um contexto produtivo de um atacadista da 

CEASA/DF e como as atividades de trabalho dos carregadores impactam em termos 

de Custo Humano do Trabalho. 

 
 
1.3 Objetivos Específicos 

 
 

Os objetivos específicos deste estudo foram os seguintes: 

 

 Descrever o contexto produtivo de distribuição de hortifrútis em termos de 

Condições do Trabalho, Organização do Trabalho e Relações Socioprofissionais; 

 descrever a atividade de trabalho dos carregadores, bem como as exigências 

destas em termos de Custo Humano do Trabalho; 

 levantar o ponto de vista do  trabalhador sobre as Condições do Trabalho, 

Organização do Trabalho e Relações Socioprofissionais; 

 refletir sobre possíveis modificações considerando as características do contexto, 

da atividade e das exigências e problemas identificados.  
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1.4 Justificativa 

 
 

Adotando-se a abordagem da Ergonomia da Atividade, este estudo permitiu 

uma maior compreensão do trabalho desenvolvido neste contexto produtivo de 

distribuição de hortaliças e frutas. Permitiu identificar como são as Condições de 

Trabalho, a Organização do Trabalho e ainda as Relações Socioprofissionais, bem 

como estes elementos são percebidos pelos trabalhadores. 

Considerando os trabalhadores que trabalham no carregamento de cargas, o 

estudo possibilitará a compreensão mais profunda das exigências da atividade e dos 

problemas enfrentados por estes trabalhadores.  

Tais conhecimentos permitirão aos gestores entender mais detalhadamente as 

atividades de trabalho desempenhadas por estes trabalhadores e tomar decisões para 

adoção de melhorias em termos de desempenho e do bem-estar das pessoas. Sendo 

assim, trabalhadores, empresa e demais interessados, ampliarão seus 

conhecimentos e formas de enxergar o cotidiano de trabalho nesse ambiente 

organizacional. Seus resultados e reflexões poderão auxiliar também gestores de 

organizações com características semelhantes para que promovam melhorias nas 

rotinas de trabalho, a fim de trazerem benefícios para as empresas deste seguimento 

e para os trabalhadores.  

Visto que o agronegócio brasileiro vem crescendo e gerando muitos empregos 

e abertura de cursos voltados para esse campo de conhecimento, a pesquisa será 

também de suma importância para o enriquecimento de futuros profissionais do setor.   

Tais argumentos justificam a escolha desta temática.  

 
 

1.5 Estrutura e Organização do Trabalho 

 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso subdividiu-se em quatro capítulos, sendo o 

primeiro introdutório, que o compõem: a descrição da situação problemática, objetivo 

geral e específicos e a justificativa. 

O segundo capítulo abrange o referencial teórico que possibilita o entendimento 

relativo aos conceitos e abordagens técnicas que embasa a pesquisa. Nesse capítulo 

são apresentados os conceitos de ergonomia, bem como seu histórico e classificação 
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da ergonomia. Conceituou-se condições de trabalho, relações socioprofissionais, 

organização do trabalho e custo humano do trabalho. 

Os métodos e técnicas de pesquisa seguem no terceiro capítulo, observando o 

tipo de descrição geral da pesquisa, características da organização pesquisada, os 

participantes do estudo e os instrumentos e procedimentos utilizados para a coleta e 

análise dos dados coletados. Por fim, apresenta-se resultados bem como as 

considerações finais, seguido pelas referências, pelos apêndices e pelos anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Neste capítulo são apresentados alguns dos conceitos importantes que 

fundamentaram a realização do estudo. Inicialmente fez-se uma apresentação 

histórica do conceito de ergonomia para, posteriormente, detalhar outras dimensões.  

 
 

2.1 Ergonomia – Histórico e Conceito  

 
 

Segundo a Associação Internacional de Ergonomia/IEA, mostrado na 

Associação Brasileira de Ergonomia/Abergo (2016) a palavra ergonomia vem do 

grego, ergo (trabalho) e nomos (leis e regras). Ainda como sinônimo usado nos 

Estados Unidos, tem-se human factors (fatores humanos). O termo ergonomia foi 

usado pela primeira vez no ano de 1857, por Wojciech Jastrzebowski, um cientista 

polonês, no seu trabalho chamado “Ensaio de ergonomia, ou ciência do trabalho, 

baseado nas leis objetivas da ciência sobre a natureza” (FALSON, 2007; IIDA, 2016)  

A Ergonomia obteve desenvolvimento no período da II Guerra Mundial (1939-
1945).   

 
 

Pela primeira vez, houve uma conjunção sistemática de esforços entre a 
tecnologia, ciências humanas e biológicas para resolver problemas de 
projeto. Médicos, psicólogos, antropólogos e engenheiros trabalham juntos 
para resolver os problemas causados pela operação de equipamentos 
militares complexos. Os resultados desse esforço interdisciplinar foram muito 
gratificantes, a ponto de serem aproveitados pela indústria, no pós-guerra. 
(DUL, 2004, p. 01). 

 
 

Com o passar dos anos, a ergonomia foi criando forma e se consolidando. Com 

isso, o aumento do conhecimento voltado para esse campo de pesquisa cresceu 

rapidamente, em especial em Países Europeus e nos Estados Unidos da América. No 

ano de 1949, na Inglaterra, foi que o termo “ergonomia” passou a ser designado para 

a relação indivíduo-elementos de um sistema, sendo criada a primeira Sociedade de 

Pesquisa em Ergonomia. Um pouco mais tarde, em 1961, fundou-se a Associação 

Internacional de Ergonomia (IEA), representando 40 países, totalizando 19 mil sócios. 

Já no Brasil, segundo Silveira e Salustiano (2012, p. 73) a Associação Brasileira de 
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Ergonomia (Abergo) foi fundada no ano de 1983 e é, por sua vez, filiada à Associação 

Internacional de Ergonomia (IEA).  

A Definição de ergonomia segundo a Associação Internacional de Ergonomia 

(2016) é: 

 
 

A Ergonomia (ou Fatores Humano) é uma disciplina cientifica relacionada ao 
entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou 
sistemas, e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a 
fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Os 
ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de 
tarefas, postos de trabalho, produtos, ambiente e sistemas de modo a torná-
lo compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas.  

 
 

 A ergonomia tem como objetivo adaptar e transformar as características do 

trabalho, a fim de viabilizar o trabalhado e o processo de produtividade dos envolvidos. 

Tem ainda como intuito melhorar o bem-estar, a segurança, e a produtividade dos 

trabalhadores e a qualidade dos produtos. Assim, classifica-se a ergonomia em três 

campos, segundo Borges (2013) e Iida (2016) são elas: 

 
 

Quadro 1 - Classificação da Ergonomia 

Tipo Descrição 

 
 

Ergonomia 
Física 

Referente às características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e 
biomecânica, juntamente com as atividades físicas. Nessa categoria pode-se 
catalogar estudos voltados para postura no trabalho, manuseio de materiais, 
distúrbios músculo-esquelético, posto de trabalho, saúde e segurança do 
trabalho.  

 
 
 

Ergonomia 
Cognitivo 

Está ligado aos processos mentais, como por exemplo, percepções, memória, 
raciocínio, resposta motora e seus efeitos nas interações entre seres humanos 
e outros elementos de um sistema. Com isso, os estudos de maior relevância 
estão voltados para carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho 
especializado, confiabilidade humana, interação homem-computador, estresse 
profissional e a formação quando relacionados a projetos envolvendo seres 
humanos e sistemas. 

 
 

Ergonomia 
organizacional 

O interesse recai sobre a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo suas 
estruturas organizacionais, processos e regras. Os tópicos abordados incluem 
gerenciamento de recursos dos coletivos de trabalho, projeto de trabalho, 
comunicações, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto 
participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura 
organizacional, organizações em rede, gestão de qualidade e teletrabalho. 

 
Fonte: Adaptado de Borges (2013) e Iida (2016). 
 
 

Dessa forma, para Wisner (1987), o movimento ergonômico é extremamente 

complexo devido à sua múltipla origem científica e sua extensão mundial, também os 
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contornos da prática ergonômica variam de um país para outro e, às vezes, de um 

grupo para outro. Ele acrescenta que, no entanto, quatro de seus aspectos são 

originais: a utilização de dados científicos sobre o homem; a origem multidisciplinar 

desses dados; a aplicação sobre o dispositivo técnico e, posteriormente, sobre a 

organização do trabalho e a formação; por último, a perspectiva de uso desse 

dispositivo pela população normal de trabalhadores disponíveis, sem uma severa 

seleção.  

Este estudo está alinhado à abordagem da Ergonomia da Atividade de origem 

franco-belga em que os aspectos relacionais também são considerados, além dos 

aspectos anteriormente citados. Alguns de seus pressupostos são descritos a seguir. 

 
 
2.2 Ergonomia da Atividade  

 
 

Ferreira e Mendes (2003, p.35), assim conceituam a ergonomia da atividade: 

 
 

[...] é uma abordagem científica que investiga a relação entre os indivíduos e 
o contexto de produção de bens e serviços.  Analisa as condições presentes 
nesta inter-relação e, em consequência, as estratégias operatórias individuais 
e coletivas de mediação que são forjadas para responder a diversidade de 
exigências existentes nas situações de trabalho.   

 
 

Guimarães (2010), baseando-se em diferentes autores, afirma que a 

abordagem da Ergonomia da Atividade considera o ser humano como um ser único e 

que só pode ser compreendido quando se leva em conta sua inter-relação com o 

trabalho. Ele interage com seu trabalho, com o contexto produtivo, e responde a ele 

com seu corpo e inteligência, interpretando, organizando e antecipando ações e 

procedimentos para dar conta das diferentes exigências presentes em sua atividade 

de trabalho. 

Guérin et al. (2001) destacam que todo trabalho carrega a marca deste 

trabalhador, mesmo que ínfima o sujeito deixa algo dele naquilo que faz. Desta forma, 

ressaltam a importância do trabalho para o ser humano que provém a ele mais do que 

recompensas econômicas. Os autores ainda destacam ser o trabalho um elemento de 

ligação social extremamente importante para o ser humano, sendo que tais aspectos 

devem ser considerados por aqueles que investigam o trabalho. 
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A ergonomia da atividade tem como objetivo compreender os indicadores 

críticos presentes no contexto de Produção de Bens e Serviços, a fim de atingir as 

necessidades e os objetivos de trabalhadores, gestores, usuários e consumidores 

vinculados à empresa (FERREIRA; MENDES,  2003). 

Ao investigar a relação homem-trabalho, os ergonomistas perceberam 

diferentes contradições no espaço organizacional. Uma destas contradições é 

expressada nos conceitos de “Atividade” e “Tarefa”, conforme descrito na seção a 

seguir. 

 
 
2.2.1 Atividade e Tarefa para a Ergonomia da Atividade 

 
 

A atividade, segundo Falson (2007 p.9), “é o que é feito, o que o sujeito mobiliza 

para efetuar a tarefa. A atividade é finalizada pelo objetivo que o sujeito fixa para si, a 

partir do objetivo da tarefa”.  

As atividades podem ser executadas apenas de uma única maneira ou de 

maneiras diferentes, podem ser diversas ou isoladas. O que cabe é organizar o tempo 

para cada função a ser desempenhada (WISNER, 1987). É importante que cada tarefa 

desempenhada dentro de uma organização seja delimitada, para que suas atividades 

estejam claras. Mas, ao mesmo tempo, possibilitar manobras por parte de trabalhador, 

sua autonomia e controle sobre o trabalho. 

De forma simplificada a atividade envolve os componentes da tarefa onde 

deverá levar em consideração o tipo de ação executada, estímulo recebido, 

instrumento envolvido, membro, condições operacionais e suas condições sociais 

(IIDA 2016). 

Falson (2007 p.9) diferencia tarefa de atividade da seguinte forma: tarefa “é o 

que se deve fazer, o que é prescrito pela organização. A atividade é o que é feito, o 

que o sujeito mobiliza para efetuar a tarefa. A tarefa prescrita se define por um objetivo 

e pelas condições de sua realização.” 

A tarefa abrange diferentes elementos para que seja executada com condições 

favoráveis. O objetivo é executar na quantidade desejada, porém com qualidade em 

todas as etapas da produção. O operador de tal tarefa poderá ser escalado para 

funções cabíveis a fim de verificar o perfil de cada tarefa e pessoa, levando em 
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consideração habilidades, dimensões antropométricas, faixas etárias, treinamento, 

experiências, grau de instrução, entre outros.  

Contudo, conforme destaca Falson (2007), a tarefa trata-se de elementos 

prescritos, pensados e idealizados pela organização. Já, a atividade, expressa uma 

condição real, de forma a considerar as singularidades de cada trabalhador e do 

contexto produtivo. 

É importante que os equipamentos e maquinários para execução das tarefas 

estejam de acordo com as necessidades da operação e das pessoas envolvidas no 

processo, a fim de evitar danos futuros. A postura e a forma de trabalho são algo que, 

no longo prazo, podem gerar danos à saúde do trabalhador. Também as condições 

ambientais do local de trabalho, tais como temperatura, iluminação, poeiras, umidade, 

ventilação e ruídos (IIDA 2016). 

Sendo assim, dentro desta abordagem, deve-se estar atento a estas dimensões 

da tarefa (do prescrito) e também do contexto, sem perder de vista a atividade (real 

do trabalho) e o trabalhador. 

 
 
2.3 Contexto de Produção de Bens e Serviços 
 
 

O Contexto de Produção de Bens e Serviços trata-se daquilo que normalmente 

é designado na literatura como ambiente de trabalho. Mas, o sentido dado a ele, na 

perspectiva da Ergonomia da Atividade vai mais além. Segundo essa abordagem:  

 
 

O Contexto de produção de Bens e Serviços é o espaço material, 
organizacional e social onde se realiza a atividade do trabalho e onde são 
utilizadas as estratégias individual e coletiva da mediação pelos 
trabalhadores na interação com a realidade de trabalho. Essas estratégias de 
mediação são os modos de pensar, sentir e agir diante da diversidade de 
contradições do mundo do trabalho.(FERREIRA; MENDES, 2003 apud 
GUIMARÃES, 2010, p. 59) 

 
 

Segundo estes autores as dimensões que integram este Contexto de Produção 

de Bens e Serviços são a Organização do Trabalho, as Condições Trabalho e as 

Relações Socioprofissionais. Cada uma destas dimensões são descritas a seguir. 
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2.3.1 Condições de Trabalho 

 
 

Para Wisner (1987), de forma clássica e abrangente, as Condições de Trabalho 

atingem tudo que incorpora o próprio trabalho.  Não abrangendo só o posto de trabalho 

e o seu ambiente, como também de aspectos ligados à produção e ao salário. 

Segundo Ferreira e Mendes (2003, p. 64), as Condições de Trabalho abarcam o apoio 

institucional recebido pelos trabalhadores para a realização do trabalho. Envolve, 

assim, o ambiente físico, os equipamentos e todos os matérias necessários à 

realização das atividades. Inclui-se ainda nesta dimensão as políticas e práticas de 

gestão voltadas para o desempenho e desenvolvimento profissional.  

No Quadro 2 a seguir, de forma representativa, observa-se cada elemento que 

constitui as condições de trabalho com suas devidas descrições.  

 
 

Quadro 2 - Elementos Estruturais 

 
Elementos Constituintes 

 
Descrição 

Instrumentos Ferramentas, máquinas, documentação. 

Ambiente físico Sinalização, espaço, temperatura, ar luz e som. 

Matéria-prima Objetos materiais, simbólicos e informacionais. 

Equipamentos Materiais, arquitetônicos, aparelhagem, mobiliário. 

Suporte organizacional Informações, suprimentos e tecnologia. 

Políticas de gestão de pessoal Remuneração, desenvolvimento, benefícios. 

Fonte: Guimarães (2010, p.60). 
 
 

As Condições de Trabalho são integradas pelo ambiente físico, os 

equipamentos, a matéria-prima, as informações, as políticas de recursos humanos, os 

suprimentos e os instrumentos envolvidos na realização das atividades de trabalho. 

Dependendo de como elas são, podem afetar negativamente a realização das 

atividades e a saúde dos trabalhadores.  

  
 

2.3.2 Relações Socioprofissinais  

 
 

Dimensão importantes do Contexto Produtivo de Bens e Serviços, as Relações 

Socioprofissionais abarcam os elementos relacionais sempre presentes nas 
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diferentes atividades de trabalho. Para Ferreira e Mendes (2003 apud GUIMARÃES 

2010, p.60) 

 
 

[...] as relações socioprofissionais são caracterizadas pelas relações 

hierárquicas, interações coletivas com membros da equipe e de outros grupos 
de trabalho e relações externas com consumidores, fornecedores e outros 
representantes institucionais. 

 
 

No Quadro 3 seguinte, os elementos constituintes das Relações 

Socioprofissionais e suas descrições revelam de forma ordenada cada tipo de relação. 

 
 

Quadro 3 - Elementos Interacionais 

Elementos Constituintes Descrição 

Relações coletivas Colegas da equipe de trabalho e de outras equipes. 

Relações hierárquicas  Chefias imediatas e chefias superiores. 

Relações externas  Usuários, consumidores e representantes institucionais (fiscais, 

fornecedores). 

Fonte: Guimarães (2010, p.61). 

 
 

No tipo de organização pesquisada cada colaborador exerce sua função de 

forma delimitada, e a comunicação entre os setores é indispensável, já que para que 

o cliente esteja satisfeito e a empresa organizada é importante essa interligação. 

Neste sentido, investigar esta dimensão se torna importante, mesmo que a atividade 

de trabalho se caracterize como mais “braçal” e não envolva o atendimento ao público. 

Ferreira e Mendes, (2003) citam as Relações Socioprofissionais de trabalho da 

seguinte forma: “englobam a comunicação e a interação profissional com colegas, 

chefias e usuários/consumidores de serviços e produtos”. 

Tratando-se das relações entre pessoas no âmbito profissional existem 

algumas dificuldades, entre elas, o relacionamento ligado às chefias. Vale deixar bem 

claro o papel de cada indivíduo ligado à empresa, já que tratando-se de uma 

organização de setor, por exemplo, distribuição de hortaliças e frutas em que todas as 

pessoas circulam pelo mesmo ambiente de trabalho, essa relação ocorrerá com a 

necessidade diária.  
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2.3.3 Organização do Trabalho   

 
 

A ergonomia vem contribuindo para alcançar melhorias no contexto do trabalho 

humano, visando diminuir aspectos negativos como doenças, erros, acidentes e 

estresse. É válido lembrar que essas melhorias não se restringem somente a eliminar 

os aspectos negativos no trabalho, mas também requer introduzir melhorias 

organizacionais: assim os trabalhadores permanecerão saudáveis e motivados, com 

isso melhorando a qualidade e eficiência na produção de serviços prestados (IIDA 

2016). 

Para Iida (2016, p. 633), um dos maiores vilões dos trabalhos modernos é o 

estresse: “Causado principalmente pelas muitas exigências, competições excessivas 

e conflitos humanos”. Porém, este pode ser minimizado com uma definição e 

atribuição correta de tarefas a serem executadas, disponibilizando treinamentos e 

seleção, bem como definir planos de carreira e de salários. 

Segundo Dul (2004, p. 99), “a organização do trabalho faz a junção de vários 

cargos, de acordo com os objetivos da empresa”. Dessa forma, a organização deve 

levar em conta os grupos autônomos, as formas flexíveis de organização e o estilo 

gerencial baseado na liderança a fim de classificar e melhor organizar as funções e 

departamentos da organização. Os grupos autônomos trazem uma alternativa para a 

organização, visto que os trabalhadores em determinadas funções executam-nas de 

forma coletiva, assim, essas tarefas são separadas por grupos que, em sua maioria, 

são fixos, cada grupo exerce sua função sem necessariamente precisar de uma 

supervisão contínua.  

As formas flexíveis, ainda sob uma visão de Dul (2004, p. 100), contribuem para 

uma maior adaptação à concorrência, tendo em mente o constante crescimento do 

mercado e as exigência dos consumidores. Essa flexibilidade é de suma importância, 

pois leva à adaptação dos produtos, serviços e processos de trabalho, visto que este 

é um ambientes de constantes transformações. 

Apesar da atualidade dessa visão, em termos de Organização do Trabalho, 

nem sempre todas as organizações conseguem adequar-se a ela em função das 

características das atividades desenvolvidas, do perfil gerencial e dos trabalhadores. 

Neste trabalho, adota-se a concepção de Organização do Trabalho alinhada aos 

princípios da ergonomia da atividade. Segundo Guimarães (2010, p.60) na concepção 
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de ergonomia de atividade: “a organização do trabalho é formada pelos elementos 

prescritos que expressam as concepções e as práticas de gestão de pessoas e do 

trabalho, por exemplo, natureza das tarefas, regras formais e informais, ritmo e 

produtividade esperada”.  

A Figura 2, a seguir apresenta alguns dos elementos que compõem a 

Organização do Trabalho de acordo com o conceito aqui adotado. 

 
 

Figura 2 – Elementos da Organização do Trabalho 

Elementos  

 

   Horários / Jornada/ Pausas  
                                                                        
                                         Turnos  

 Tipo de supervisão e Controles 
 
 
 

         Distribuição de tarefas e divisão do trabalho    

Fonte: A autora. 

 
 

 O Quadro 4, a seguir apresenta de forma clara os elementos que compõem a 

organização do trabalho em um contexto produtivo. 

 
 

Quadro 4 - Elementos Prescritos (Formal ou Informalmente) 

Elementos Constituintes Descrição 

Produtividade esperada Metas, qualidade, quantidade. 

Divisão do trabalho Hierárquica, técnica e social. 

Regras formais Missão, normas, legislação e procedimentos. 

Regras informais Ofícios, hábitos e práticas. 

Ritmos Prazos e pressões. 

Tempo Jornadas, pausas e turnos. 

Controles Supervisão, fiscalização e disciplina. 

Fonte: Guimarães (2010, p.61). 
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Entender esses elementos em um contexto produtivo de distribuição de 

hortaliças se torna importante já que vários elementos externos (período de safra, 

clima, exigências dos consumidores) podem impactar sobre a Organização do 

Trabalho. 

 
 

2.4 Custo Humano do Trabalho 

 
 

O Custo Humano do Trabalho segundo WISNER (1987 p.38), “foi muito elevado 

na história dos grandes países industriais, como é ainda nos países em 

desenvolvimento industrial”. O envelhecimento dos trabalhadores, ainda segundo 

Wisner (1987), é um dos fatores que acompanha a rotina cansativa e desgastante de 

operários com tarefas mais pesadas considerando, ainda as condições a que são 

impostos. Como consequência desses fatores, as doenças ligadas ao trabalho e os 

acidentes surgem com frequência.  

Para Ferreira e Mendes (2003, P.48) 

 
 

O custo humano do trabalho expressa o que deve ser despendido 
pelos trabalhadores (individual e coletivamente) nas esferas físicas, 
cognitivas e afetiva vis-à-vis as contradições existentes no contexto de 
produção que obstaculizam (custo negativo) e desafiam (custo 
positivo) a inteligência dos trabalhadores.  

 

 

O Quadro 5 seguinte integra três modalidades interdependentes de exigências. 

 
 

Quadro 5 - Modalidades Interdependentes de Exigências 

Descrição Modalidades 

“[...] expressam o custo corporal imposto aos trabalhadores pelas 
características do contexto de produção em termos de dispêndios 
fisiológicos e biomecânico, principalmente sob a forma de posturas, 
gestos, deslocamentos e emprego de força física”. 

 

Exigências Físicas 

“[...] expressam o custo cognitivo imposto aos trabalhadores pelas 
características do contexto de produção, em termos de dispêndio 
mental, sob a forma de aprendizagem necessária, de resolução de 
problemas e de tomada de decisão”.  

 

Exigências Cognitivas 

“[...] expressam o custo efetivo imposto aos trabalhadores pelas 
características do contexto de produção, em termos de dispêndio 
emocional, sob a forma de reações efetivas, de sentimentos e de 
estado de humor”. 

 

Exigências Efetivas 

Fonte: Ferreira e Mendes (2003).  
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Moraes e Mont’Alvão (2009) sugerem que muitos problemas no trabalho são 

resultantes da carga de trabalho exigida. Dentre estes problemas eles citam as 

mortes, as mutilações, as lesões permanentes ou temporários bem como as diferentes 

doenças causadas pelo trabalho. Na perspectiva da Ergonomia da Atividade, pode-se 

afirmar que as características do Contexto de Produção de Bens e Serviços, ou seja, 

das Condições do Trabalho, da Organização do Trabalho e das relações 

Socioprofissionais, juntamente com as exigências impostas pelas atividades (Custo 

Humano do Trabalho), contribuem para os sérios problemas destacados pelos 

autores. 

Guimarães (2010), por exemplo, investigando trabalhadores rurais, dentro da 

abordagem da Ergonomia da Atividade, configurou a atividade como de elevado Custo 

Humano do Trabalho. A atividade braçal dos trabalhadores exigia a manutenção de 

posturas (em pé, mas curvando toda a coluna lombar e dorsal) lesivas para os 

trabalhadores. 

Além disso, a atividade de trabalho (arranquio de feijão) era altamente 

repetitiva. Justamente com estas características da atividade, as características do 

Contexto Produtivo de Bens e Serviços contribuíam para elevar o Custo Humano do 

Trabalho. A autora destaca, por exemplo, o pagamento por produção (Organização 

do Trabalho), a ausência de determinados instrumentos e equipamentos de proteção 

individual para realização do trabalho e o trabalho sob sol muito quente, dentre outros 

relativos às Condições do Trabalho. Todas essas características contribuíam para o 

adoecimento e queixas entre os trabalhadores. A maioria relatou sentir algum tipo de 

dor, desconforto ou incômodo, em alguma parte do corpo, após uma jornada de 

trabalho. 

No que se refere as questões posturais e os aspectos biomecânico do trabalho 

(Custo Humano do Trabalho Físico), as recomendações ergonômicas e as Normas 

Regulamentadoras servem como uma referência importante para se analisar e evitar 

constrangimentos no trabalho. 

Iida (2016), por exemplo, destaca que no levantamento de carga cuidados 

devem ser tomados visando a proteção do corpo. Ele ressalta que existem critérios 

para definição de cargas e posições corporais para evitar por exemplo, lesões e 

traumas na coluna. Quanto ao transporte com a utilização de equipamentos o autor 

aponta que Normas Regulamentadoras Brasileiras estabelecem um “[...] limite 
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máximo de 60kg para transporte e carga e individual em obras de construção, 

demolição e reparos”. (IIDA, 2016 P.187-188). Quanto ao levantamento individual o 

limite é 40kg. 

O autor também aborda o trabalho muscular. Ele cita que o trabalho muscular 

estático é aquele que exige a contração constante de um grupo de músculos para 

manter uma determinada posição. Já o trabalho dinâmico é aquele em que tanto um 

quanto o outro pode gerar fadiga. O autor ainda acrescenta que existem três situações 

centrais em que a má postura pode ser danosa ao trabalhador: a) quando o trabalho 

é estático envolvendo uma mesma postura por um longo período de tempo; b) quando 

o trabalho exige muita força; e c) quando o trabalho exige posturas inadequadas como 

o tronco inclinado e torcido. 

Como ressaltado na parte introdutória deste estudo, não foram encontradas 

pesquisas semelhantes ao aqui pesquisado (carregadores de batata, cebola, abóbora 

e coco). Contudo, vale ressaltar o trabalho de Braga (2009) que se assemelha, em 

aspectos de carregamento de cargas de tomates, onde são depositados caixas de 

tomates para que os carregadores efetuem o descarregamento e armazenamento nos 

galpões. Braga (2009) descreve a distribuição de tomates em esteiras para seleção e 

classificação, encaixotamento, pesagem e armazenagem.  

Braga (2009) relata que, através de uma pesquisa com seis unidades de 

beneficiamento, foi feita uma coleta de dados gerais sobre os trabalhadores e sobre o 

funcionamento da empresa. Os trabalhadores foram entrevistados e realizaram-se 

observações abertas e sistemáticas das atividades laborais, com filmagens e fotos. O 

NASA TLX, que é um software, foi utilizado para medir a carga de trabalho subjetiva 

ao final de cada observação médica. Também foi desenvolvido e aplicado um 

Questionário de Avaliação Visual, por meio do qual os operadores expressaram suas 

sensações sobre os sintomas oculares, visuais e gerais, bem como os sinais 

comportamentais e as atitudes que fazem para minimizar o desconforto visual.  

Através dos métodos analisados, os trabalhadores se queixavam de dores na 

nuca, na cabeça, nos olhos, nas pernas e nos pés, além de dificuldades relacionadas 

ao volume da produção, ao ritmo de trabalho, à precária distribuição das tarefas, ao 

projeto e layout dos galpões, às características ambientais e à tecnologia adotada nas 

unidades de beneficiamentos. Destacam-se tanto elementos ligadas às Condições do 

Trabalho quanto à Organização do Trabalho.   
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Outro estudo relacionado é o de Sanchez (2009), segundo a autora, a pesquisa 

realizada com carregadores de melancias na CEASA de Bauru/SP, relata as que a 

partir das observações, dos questionário, de entrevistas e de análises posturais 

adotadas, os trabalhadores se queixavam de dores na nuca, na cabeça, nos olhos, 

nas pernas e nos pés, além de dificuldades relacionadas ao volume da produção, ao 

ritmo de trabalho, à precária distribuição das tarefas, ao projeto e layout dos galpões, 

às características ambientais e à tecnologia adotada nas unidade de abastecimento. 

A partir dos estudos, verifica-se que tal atividade de trabalho requer cuidados 

em função das exigências físicas de trabalho. 

Sobre o Custo Humano do Trabalho Cognitivo, Weill-Fassina, Rabardel e 

Dubois (1993 apud. GUIMARÃES, 2010) consideram que todo fazer humano coloca 

em jogo processos cognitivos, nesse sentido independente de uma atividade de 

trabalho sem braçal – como no caso dos trabalhadores deste estudo – a inteligência 

também é colocada em jogo. Guimarães (2010 p. 69) discorrendo sobre esse assunto 

e tomando como exemplo o trabalho rural, afirma que: 

 
 

[...] mesmo as atividades mais básicas (como a de colheita de feijão) colocam 
em andamento processos cognitivos que permitem aos trabalhadores (rurais, 
por exemplo) tomar consciência e apropriar-se das situações nas quais se vê 
implicado. É por meio desta tomada de consciência, desta apropriação no 
decorrer de suas vivências e experiências, que se dá a formação de 
conceitos, saberes, crenças, savoir-faire.  

 
 

No capítulo seguinte a metodologia adotada para investigação é 

detalhadamente descrita. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
 

 

Para Richardson (1999), a melhor forma de definir “método” está direcionado 

ao caminho ou à maneira para atingir um objetivo ou finalidade, diferente de 

metodologia, que são os procedimentos e normas utilizados por determinados 

métodos. Assim, segundo Minayo (1994), a metodologia é a forma de unir 

conhecimento com cientificidade, incluindo ainda concepções teóricas de abordagem. 

Enquanto conjunto de técnicas deve-se abranger instrumentos claros, coerentes e 

capazes de encaminhar os impasses teóricos.  

Portanto, neste capítulo são descritos de forma detalhada os procedimentos 

metodológicos para a realização do presente estudo. Nos tópicos subsequentes são 

expostos a forma de conduzir o estudo, a organização a ser estudada, os participantes 

envolvidos, bem como a descrição de como ocorreu a coleta de dados para validação 

de todo o trabalho.  

 

 

3.1 Tipo e Descrição Geral da Pesquisa 
 

 

Essa pesquisa pode ser caracterizada como de natureza descritiva. Assim, 

define Moraes e Mont’Alvão (2009, p.60) a pesquisa descritiva como sendo aquela em 

que: 

 

 
O pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir 
para modificá-la; interessa-se em descobrir e observar fenômenos e procurar 
descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. O problema será enunciado em 
termos de indagar se um fenômeno acontece ou não, que variáveis o 
constituem, como classificá-los, que semelhanças ou diferenças existem 
entre determinados fenômenos etc. Os dados obtidos – qualitativos ou 
quantitativos – devem ser analisados e interpretados. A pesquisa descritiva 
apresenta diversas formas: pesquisa de motivação, estudo de caso, pesquisa 
para análise de trabalho, pesquisas documentais. 

 

 

Coerente com este tipo de pesquisa foi realizado um estudo de caso. Neste, se 

busca investigar um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

sendo indicado, especialmente, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos (YIN, 2001). Para Martins e Theóphilo (2009) o estudo de 
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caso busca hipóteses para se chegar a uma conclusão, assim, pode-se entender 

como e porquê uma relação ocorre.  

Este estudo trata-se ainda de uma pesquisa qualitativa que visou compreender 

e interpretar determinados comportamentos, as opiniões e as expectativas dos 

trabalhadores da organização pesquisada, de forma aprofundada. 

De acordo com os objetivos propostos, fez-se necessário o levantamento de 

opiniões dos envolvidos relacionadas às Condições do Trabalho, à Organização do 

Trabalho e também às Relações Socioprofissionais bem como a descrição destes 

elementos do Contexto de Produção de Bens e Serviços investigado, a partir do de 

observações realizadas no espaço organizacional.  

No tópico a seguir é apresentada a organização estudada.  

 

 

3.2 Caracterização da Organização1 
 

 

A empresa pesquisada atua no setor atacadista de hortigranjeiros, 

transportadora e distribuidora.  Foi criada em agosto de 2002, localiza-se no Mercado 

Atacadista CEASA (Centrais de Abastecimento) do Distrito Federal de endereço: SIA 

trecho 10 -  com 5 boxes ocupados – Brasília-DF. Sociedade empresa limitada. A 

empresa é de médio porte com aproximadamente 71 funcionários no seu quadro. Com 

uma vasta gama de clientes de grandes redes de supermercados, restaurantes, bares, 

sacolões e fábricas alimentícias, a empresa desfruta do título de uma das principais 

empresas do ramo atacadista de hortigranjeiros do Distrito Federal, atendendo em 

média 90% dos supermercados de Brasília, se estendendo também para regiões do 

entorno de Brasília, bem como Águas Lindas – GO, Luziânia - GO e Valparaíso - GO. 

Em sua composição existem quatro membros associados que atuam nos 

cargos de Gerente Geral, Gerente Administrativo e Financeiro, e também Gerente 

Comercial. 

A organização possui quase quinze anos de experiências no mercado e tem 

como missão oferecer diariamente, a todos os clientes, excelência em hortigranjeiros, 

prezando pela qualidade e variedade. As variedades disponíveis para distribuição são 

Batata (bolinha, especial, primeira X, segundinha, diversa, flocão e asterix), abóbora 

                                                 
1 As informações desta seção foram retiradas do Plano de Negócios da organização (vide referências). 
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(japonesa), cebola (roxa, importada, nacional) de diferentes tipos/tamanhos, alho 

(argentino e chinês) de diferentes tipos/tamanhos e coco seco. Geralmente, os 

produtos são armazenados com pesos de 10kg, 17kg, 20kg, 25kg e 50kg de acordo 

com a necessidade dos clientes podendo ser em sacas, caixas de papelão ou caixas 

de plástico. A empresa apresenta a estrutura, representada na Figura 3 seguinte.  

 

 
Figura 3 – Organograma da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freitas, (2012, p. 35). 
 

 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de funcionários que a empresa disponibiliza 

em cada função, totalizando 71 funcionários. 

 
 

Tabela 1 – Quadro de Funcionários  

Cargo Quantidade 

Gerente Geral 1 

Gerente Administrativo/Financeiro 1 

Gerente Comercial 2 

Gerente Operacional/ Logística  1 

Conferente 2 

Cobrador Externo  1 

Auxiliar de Tesouraria 1 

Auxiliar Administrativo 3 

Repositor  8 

Vendedor 3 

Caixa 3 

Recepção 1 

Cozinha 1 

Carregador 29 

Motorista 14 

Total 71 

Fonte: Dados Contador da Empresa (2016). 2 

                                                 
2 Dados cedidos pelo contador da empresa. 
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3.3 Participantes do Estudo 
 

 

Em um período de cinco meses foi dada a oportunidade a esta estudante de 

estagiar na presente organização. Foi possível passar por todos os setores que 

compõem a organização, a fim de conhecer os processos de cada área. Dessa forma, 

foi possível conhecer toda a rotina organizacional, desde o horário de abertura até o 

fechamento, por um período de cinco meses. 

Conforme demonstrado na Tabela 1 os funcionários integram a organização 

exercendo diferentes funções e ocupando diferentes cargos. A partir da inserção desta 

autora na organização, na condição de estagiária e com o propósito de realização do 

presente estudo, buscou-se identificar situações problemas que, por sua relevância, 

seria foco do estudo. Foi decidido que o foco principal seria voltado para as atividades 

de trabalho dos funcionários que carregam peso, os chamados “carregadores de 

carga”, pois se trata de uma função em que chama a atenção o esforço físico e ocupa 

um número expressivo de funcionários, por volta de 29. 

Considerando especificamente os carregadores de carga estudados, em um 

total de 14 participantes a média de idade foi 36,43 sendo o mais novo com 23 anos 

de idade e o mais velho com 48 anos. 

 

 

3.4 Instrumentos e Procedimentos para Coleta e Análise de Dados 
 

 

Como instrumentos/técnicos para coleta de dados foram utilizadas a análise 

documental, entrevista semiestruturada e observações livres, sendo ainda utilizado 

um questionário para investigar dores e desconfortos físicos. 

No Quadro 6, na página seguinte, apresenta-se de forma detalhada os 

instrumentos de investigação que foram utilizados na realização do estudo. 
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Quadro 6 - Instrumentos, Objetivos e Procedimentos da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

As entrevistas realizadas foram do tipo semiestruturada. Segundo Laville, 

Dionne (1999) essa forma dá flexibilidade e possibilitada um contato mais próximo 

entre entrevistados e entrevistador. 

A realização das entrevistas ocorreu no mesmo momento da aplicação do 

Questionário Nórdico. Incluiu-se na entrevista um formulário para levantar a visão dos 

entrevistados sobre os elementos que compõem o Contexto de Produção de Bens e 

Serviços (CT, OT e RS) adaptado de Lima (2014). Os referidos instrumentos – roteiro 

de entrevista semiestruturadas, o Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-

Instrumentos Objetivos Procedimentos 

 
 
 
 
 
 
Análise documental 
 

 Visão Macro do fenômeno e da 
organização (entender aspectos 
culturais do trabalho na organização 
pesquisada, identificar costumes e 
práticas do trabalho executado pelos 
funcionários); 

 identificar eventuais motivos de 
acidentes de trabalho, afastamentos 
e fontes reclamações; 

 levantar perfil sociodemográfico dos 
participantes; 

 identificar aspectos prescritos do 
trabalho (normas, procedimentos). 

 Documentos internos da 
empresa, relatórios e 
registros relacionados 
aos trabalhadores; 

 atestados médicos, 

 comunicação de 
acidentes de trabalho –
CAT; 

 relação de afastamento;  

 livro de registro; 

 instruções normativas. 

 
 
 
 
Observações Livres 

 Criar contato mais direto com os 
participantes do estudo; 

 caracterizar como são as relações 
socioprofissionais e as condições de 
trabalho e a organização do 
trabalho; 

 observar como é concebida a 
organização do trabalho; 

 analisar as interações e interfaces 
das RS com CT e OT. 

 Registros em vídeos, 
(Tempo de observações: 
5 meses).  

 registros fotográficos; 
(Tempo de observações: 
5 meses). 

 descrições e das tarefas 
realizadas. (Tempo de 
observações: 1 mês ). 

 

 
 
Questionário Nórdico 
dos Sintomas 
Músculo- Esquelético 

 Levantar de problemas 
osteomusculares; 

 Identificar incômodos, desconfortos 
e dores no corpo. 

 Questionário 
identificando com um 
desenho as partes do 
corpo humano; 

 Aplicar de forma 
impressa (Duração: 4 a 5 
minutos) 

 
 
 
Entrevistas 
semiestruturadas 

 Entender a representação do ponto 
de vista do trabalhador em relação 
ao assunto abordado; 

 levantar as dificuldades (CHT) 
percebidas pelos carregadores na 
realização de seu trabalho 

 identificar aspectos relacionados à 
OT, CT e RS; 

 Entrevistas gravadas por 
meio de aparelho 
eletrônico digital 
(Duração: de 25 a 45 
minutos cada 
entrevistado). 

 Aplicação do formulário. 
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esquelético e este formulário encontram-se no final deste trabalho (Apêndice A, 

Anexos A e B, p.95, 96 e 97, respectivamente). 

Quanto às observações, destaca-se que ocorreram de certa forma, durante 

todo o período em que esta autora realizou um estágio na organização. Foram 

observações livres, consideradas não-estruturadas (LAVILLE; DIONNE, 1999), 

podendo, assim, ser caracterizada como observação participante. Nessa forma de 

observação o pesquisador não encontra-se distante da situação e das pessoas que 

ele investiga, mas estabelece uma relação direta e pessoal. Importante ressaltar 

ainda, que os trabalhadores investigados tinham ciência do trabalho de investigação 

que estava sendo realizado. 

Para análise dos dados o caráter descritivo prevaleceu em função dos objetivos 

da pesquisa e do tipo de informação levantada. Para alguns dados utilizou-se a análise 

categorial temática, conforme descrito por Franco (2012). 

Ressalta-se a presença desta autora como estagiária na organização o que 

possibilitou uma observação constante dos diferentes elementos ligados à atividade 

de trabalho dos investigados.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Os resultados obtidos a partir da coleta de dados realizada permitiram a 

compreensão do contexto produtivo de distribuição de hortifrútis. Foi possível 

descrever as atividades de trabalho desenvolvidas no referido contexto bem como as 

exigências destas em termos de Custo Humano do Trabalho. Além disso, foram 

levantados os pontos de vista dos carregadores organizacionais sobre as Condições 

do Trabalho, Organização do Trabalho e Relações Socioprofissionais. 

 
 
4.1 Processo Produtivo na Distribuição de Hortaliças e Frutas e as Atividades 

de Trabalho dos Carregadores de Carga 

 
 
Os trabalhos realizados pelos trabalhadores na organização são quase sempre 

padronizados, porém, a tarefa diária é definida a partir da demanda cotidiana ou pelo 

planejamento dos supervisores. Os principais produtos manipulados pelas 

carregadores são o coco, a abóbora, o alho, a cebola e a batata. A maneira como eles 

são manipulados é detalhado no sub-tópico seguinte. 

 
 

4.1.1 Manipulação e Distribuição do Coco 

 
 

O coco seco já vem empacotado direto de duas empresas parceiras, 

ensacados com peso de 17kg ou 20kg em sacas brancas fechadas com linha. Assim 

que os cocos secos ensacados chegam ao box, estes sacos são empilhados em 

paletes de madeira, em cada palete são armazenados 50 sacos de coco seco. 

A reposição desse coco é feita de acordo com a demanda diária, semanal ou 

até mesmo quando ocorre algum imprevisto. Os cocos são trazidos da região Norte e 

Nordeste do País. Para cada entrega, o coco passa por uma pesagem para 

conferência de peso. Assim, são destinados para entregas, feitas pelo carrinho, 

quando a entrega é dentro do CEASA/DF, e feita pelo caminhão, quando a entrega é 

fora do CEASA/DF. Em sua maior parte, essa carga vai para os supermercados. Na 

Figura 4 seguinte é demonstrado como é feita a armazenagem do coco seco na 
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distribuidora. Eles são postos empilhados para economizar espaço. Dos produtos 

trabalhados, o coco seco é o que exige um maior cuidado, pois, dependendo da forma 

que os sacos são manipulados, podem trincar, rachar ou quebrar o produto. 

 
 

Figura 4 – Estoque de Coco Seco 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Na Figura 5 pode-se visualizar como são manipulados os sacos de coco seco, 

em termos de passo a passo. É possível ver, assim, as posturas adotadas pelos 

carregadores durante essa manipulação.  

 
 

Figura 5 – Coco sendo Armazenado Pelos Carregadores 

 
Fonte: A autora. 
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Essa descrição inicial já possibilita visualizar a demanda em termos de Custo 

Humano do Trabalho. Sendo uma atividade considerada “braçal” requer dos 

trabalhadores o carregamento de peso bem como a adoção de posturas que podem 

ser lesivas ao trabalhador. 

 
 

4.1.2 Manipulação e Distribuição do Alho 

 
 

As embalagens que armazenam o alho são de papelão, contém o peso de 10kg 

de alho em cada embalagem, sendo que cada embalagem tem 600g de peso. Essas 

embalagens podem ser caixas fechadas ou sem tampa alguma. O alho vem avulso e, 

em outras, além da caixa de papelão, o alho também é empacotado em uma rede de 

nylon. 

O alho é trazido geralmente da região de Minas e do Pad-DF, importados da 

Argentina e China em algumas épocas do ano. As caixas de alho são trazidas em 

caminhões e deixadas em um local chamado de “Máquina”. Essa Máquina é o local 

usado para armazenagem maior de produtos, pois seu espaço é maior do que o 

espaço do galpão da CEASA/DF. Assim, quando surge a necessidade de remanejar 

alho da máquina para o centro de distribuição, caminhões fazem o transporte. As 

caixas de alho são organizadas em paletes com 100 caixas de alho cada, onde cada 

fileira contém 10 caixas. 

Para a distribuição, é sempre necessário que seja pesado o produto, pois, com 

o passar do tempo, o alho perde seu peso de origem. Alguns clientes pedem a limpeza 

do alho e essa limpeza é feita na Máquina, onde o alho é selecionado e é retirada 

parte da casca. A distribuição acontece de acordo com local e peso, sendo que pelo 

carrinho, são feitas as entregas dentro da CEASA/DF, pelo caminhão são entregues 

as mercadorias para fora da CEASA/DF. 

O alho é separado por tipo e tamanho sendo ele: Alho Argentino Tipo 5, 6 e 7; 

Alho Chinês Tipo 6 e 7; e o Alho Nacional Tipo 5, 6 e 7. Na Figura 6 as caixas de alho 

podem ser vistas dentro do estoque, em suas unidades de armazenamento, 

separadas pelos tipos e origem, dessa forma, quando solicitados, os carregadores de 

cargas retiram o pedido do cliente.  

Durante a manipulação do alho, os carregadores são responsáveis por, retirar 

as caixas de alho do caminhão e empilhar em paletes, para que sejam levadas para 
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o estoque, também retiram do estoque para levarem para as entregas e efetuar as 

pesagens.  

 
 

Figura 6 - Caixas de Alho Empilhadas no Estoque 

 

 

Fonte: A autora. 

 
 

Na Figura 7 pode-se analisar como são manipuladas as caixas de alho do 

caminhão, sendo armazenadas em paletes para serem levadas para o estoque.  

 
 

Figura 7 - Retirada de Carga do Caminhão para o Estoque 

 
 Fonte: A autora.  

 
 
Novamente, é possível visualizar as posturas adotadas pelos trabalhadores 

durante a realização da atividade. 

No tópico seguinte, destaca-se a manipulação da abóbora.  
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4.1.3 Manipulação e Distribuição da Abóbora 

 
 

As abóboras são ensacadas com peso de 20kg em sacas de nylon verdes. São 

trazidas do Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas e Goiás. Chegam em 

caminhões soltas, despejadas na Máquina (local onde são descarregadas as 

abóboras), nesse local são separadas, pesadas e ensacadas.  

De acordo com a demanda são trazidas para a distribuidora, armazenadas em 

um paletes maiores onde são empilhadas uma média de 200 sacos.  A reposição é 

feita sempre que necessário. A distribuição ocorre da seguinte forma: entregas dentro 

da CEASA/DF são distribuídas com os carrinhos e as entregas maiores fora da 

CEASA/DF são entregues nos caminhões. A abóbora distribuída é apenas de um tipo, 

TETSUK/JAPONESA. 

Na Figura 8 pode-se observar a maneira de como as sacas de abóbora chegam 

aos caminhões para serem levadas para o estoque ou direto para outros caminhões 

de entrega. A carga chega à central de abastecimento, em caminhões baú, já 

ensacadas e pesadas. 

 
 

Figura 8 - Chegada de Carga no Caminhão 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 
 

Na Figuras 9 é demonstrada como as sacas são empilhadas em carrinhos de 

madeira, para serem levadas para o estoque. Cada carrinho tem o peso entre 70kg e 

80kg. Para serem levados para dentro do estoque os carregadores de carga empilham 

no carrinho uma média de 20 sacos cada um com 20kg. 
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Figura 9 - Sacas com Abóbora Empilhadas no Carrinho 
   

 
 

Fonte: A autora. 

 
 

Como visto na Figura 9, as sacas de abóbora são empilhadas em carrinhos de 

madeira para serem levadas até os caminhões ou para entregas dentro da 

CEASA/DF, sendo em outros box ou em carros que ficam nos estacionamentos da 

CEASA/DF.  

Na Figura 10 é possível ver como o carregador manuseia o carrinho com as 

sacas de abóboras empilhadas, até chegar ao destino, seja ele o estoque, o caminhão 

ou para uma entrega local. 

 
 

Figura 10 - Carregador Manipulando Carrinho de Madeira Carregado 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Na Figura 11 a seguir, pode-se verificar como as sacas de abóbora são 

empilhadas e armazenadas no estoque. Essa quantidade pode ser maior ou menor 

dependendo da demanda.  
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Figura 11 - Sacas Empilhadas no Estoque 
 

 

Fonte: A autora. 

 
 

4.1.4 Manipulação e Distribuição da Batata 

 
 
As batatas são armazenadas em sacas transparentes de nylon ou sacos de 

estopa (um tipo de tecido escuro, com peso de 50kg), caixas plásticas de 20kg ou 

saquinhos de tecido de 1kg ou 2kg. As batatas são produzidas em uma fazenda da 

empresa, localizada em São Gabriel – Goiás. Nesse local são produzidas a maior 

parte das batatas. Em períodos que não são colhidas na fazenda da empresa, as 

batatas vêm de outras regiões, bem como os tipos não produzidos na mesma. As 

demais regiões localizam-se em Santa Catarina, Minas, Goiás e Bahia. 

As sacas são empilhadas em paletes com 30 sacas por paletes. As batatas já 

são descarregadas dos caminhões pelos trabalhadores em sacas de 50kg para 

distribuir. Quando as batatas chegam com tamanhos diferentes ou ficam algum tempo 

em estoque, os carregadores manipulam as batatas para que sejam passadas em 

uma máquina. Essa máquina é usada para separação da batata, onde são ensacadas 

novamente ou redistribuídas em caixas plásticas.  

Dependendo da demanda, são descarregados em média de 2 a 5 caminhões 

de batata diariamente, esse número já foi maior visto que a empresa abastece cerca 

de 90% dos supermercados de Brasília, chegando a no mínimo 8 caminhões por dia, 

porém, com a crise que o País enfrenta, esse número caiu devido à redução nas 

vendas. 

As batatas são separadas por tipos, sendo elas: Batata Especial; Batata 

Primeirinha; Batata Diversa; Batata Asterix; Batata Flocão; Batata Primeira X; Batata 
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Bolinha e a Batata Segundinha. Na Figura 12 retrata-se o momento em que os 

caminhões chegam para a descarga das batatas. Os caminhões chegam antes da 

abertura da loja, ainda pela madrugada ou à noite, no período de até 5h30 da manhã. 

Sempre ficam posicionados no estacionamento da loja localizado na parte da frente. 

 
 

Figura 12 - Posicionamento de Caminhões e Mercadoria 

 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

A Figura 13 seguinte mostra a forma que os trabalhadores executam o 

descarregamento de carga do caminhão para serem postos no estoque ou serem 

levados para as entrega.  

 
 

Figura 13 - Descarregamento de Carga 

 
 

Fonte: A autora. 
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Quando a carga é em grande quantidade os trabalhadores, usam empilhadeiras 

para movê-la. Um funcionário treinado manuseia a máquina para melhor eficiência no 

trabalho, assim como na Figura 14 seguinte. O funcionário treinado para manusear a 

empilhadeira, faz apenas essa função, somente quando necessário o mesmo ajuda 

os carregadores de carga, o que acontece em pequena escala. 

 
 

Figura 14 - Carga sendo Levada por Empilhadeira 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Depois que os trabalhadores descarregam os sacos de batatas dos caminhões, 

eles são destinados para o estoque ou, em seguida, são levados para seus próximos 

destinos, como visto na Figura 15.   

 
 

Figura 15 - Carga em Estoque 

  

 
 

Fonte: A autora. 

 



                                                                                                                                                                           49 

 

   

 

Os carregadores de carga, em cada entrega, verificam se as batatas estão em 

sacos apropriados, quantidades certas, tamanhos patronizados ou desgastadas pelo 

tempo. Os funcionários usam a máquina para seleção de batatas e ensacamento das 

batatas, assim, de forma ordenada é mostrado nas Figuras seguintes, começando 

pela Figura 16 onde as batatas são retiradas dos sacos de 50kg e “jogadas” na 

máquina. 

 
 

Figura 16 – Retirada das Batatas de Sacos para Jogar na Máquina 

 

 

 
 

Fonte: A autora. 

 
 

Depois de jogadas na máquina, as batatas são separadas pelos carregadores, 

como na Figura 17, então são separadas por tamanhos e por estado de maturação, 

assim, são destinadas pra venda, promoção ou doação.  
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Figura 17 - Separação e Limpeza 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Logo após a separação, as batatas já caem em uma esteira que as levam até 

sacos ou caixas plásticas, onde o funcionário faz a pesagem manualmente. Na Figura 

18 é demonstrado as batatas caindo em sacos de estopa ou de nylon, com 50kg, à 

frente na Figura 20 será mostrado esse mesmo processo, porém, em caixas plásticas 

com peso inferior sendo de 20kg.  

 
 

Figura 18 - Recebimento do Produto em Sacas Diversas 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Os sacos de batatas são fechados manualmente de duas formas, a primeira é 

com um barbante em que o funcionário faz uma amarração entrelaçando o barbante 

na saca até obter um resultado satisfatório para que as batatas não saiam pelas 

costuras, como mostrado na Figura 19 a seguir. A segunda forma de fechar as sacas 

é com uma máquina manual. Essa máquina, possui o peso aproximado de 5kg, é 
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ligada na eletricidade e é abastecida com uma linha branca, que fechará o saco. Com 

um comando em um botão o carregador de carga efetua a costura da saca.  

 
 

Figura 19 - Fechamento das Sacas 

 

 

 
 

Fonte: A autora 
 
 

O recebimento de batatas em sacas, dependendo do pedido do cliente, podem 

ser armazenadas para entrega em caixas plásticas de 20kg. Essas caixas são 

higienizadas a cada entrega e está higienização é feita por terceiros, onde são lavadas 

com sabão e água sanitária. Na Figura 20 é demonstrado como acontece o 

recebimento do produto nas caixas plásticas.  
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Figura 20 – Recebimento de Batatas em Caixas de 20kg 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Depois de serem encaixotadas, as batatas recebem uma etiqueta de 

identificação em que é mostrado o tipo, peso, origem, código do fornecedor, data, 

empresa e seus dados, bem como o código de rastreamento do produto, na Figura 

21, a seguir, pode-se identificar essas informações. Essas etiquetas são postas pelos 

carregadores de cargas ou são levadas pelo caminhoneiro, para serem postas no local 

de entrega.  

 
 

Figura 21 - Etiquetas para Caixas de Plástico com 20kg 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Após as batatas serem selecionadas, encaixotadas e etiquetadas elas são 

armazenadas em paletes para serem levadas até o caminhão. Movidas por um ou 

dois carregadores com a ajuda de uma Burrinha (transportador de carga manual 
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hidráulico), os carregadores levam as caixas até o caminhão que fará o destino das 

batatas, como ilustrado na Figura 22. 

 
 

Figura 22 - Carga sendo Levada para Caminhão 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 
O lançamento das caixas postas nos paletes é feito geralmente por quatro 

carregadores, em que dois funcionário lançam as caixas em uma chapa de ferro 

adaptada no centro do caminhão. Os carregadores jogam uma mistura de água com 

sabão para que a caixa deslize mais fácil, na outra extremidade, outros dois 

carregadores recebem as caixas lançadas e empilham de forma ordenada, como é 

mostrado na Figura 23.  

 
 

Figura 23 – As Caixas sendo Armazenadas no Caminhão 

 

     

 
 

Fonte: A autora. 
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 Outra forma de comercialização da batata é em pacotes de 1kg ou 2kg. À 

medida que o cliente faz o pedido dos saquinhos, um carregador3 capacitado recebe 

o tamanho do pedido e dá início ao empacotamento de batata bolinha em sacos de 

tecido que serão lacrados por uma fita de cobre e etiquetado. Há uma sala destinada 

apenas para que seja feita, essa atividade.  

Na Figura 24 seguinte é demonstrado como o funcionário carrega o saco de 

batatas bolinha com 50kg, em seguida, o saco é despejado em uma mesa com 

espaçamentos para selecionar as batatas já estragadas, machucadas, por tamanho 

ou pela necessidade do cliente. Os próprios carregadores se revezam nessa tarefa de 

seleção. 

 
 

Figura 24- Sacos sendo Postos na Mesa de Seleção 

 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Em uma balança, as batatas são pesadas com o peso esperado, sendo de 1kg 

ou 2kg, depois de pesadas as batatas são lançadas em um tubo onde recebem um 

tecido para serem embaladas por igual, assim como na Figura 25. 

 
 

 

                                                 
3  Esse carregador de cargas, destinado e treinado para fazer os pacotes de 1kg ou 2kg, tem uma idade 

mais elevada e para evitar tanto esforço foi designado para essa função. Quando não tem pacotes para 
serem feitos, o mesmo executa as mesmas funções dos outros carregadores. 
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Figura 25 – Pesagem 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 
 Depois de lançadas em um tubo, as batatas caem em um tecido em que o 

funcionário (um dos carregadores), faz o lacre do pacotinho. Ele utiliza uma máquina 

que efetiva o lacre com um fio de cobre e, em seguida, etiqueta de acordo com a 

classificação do produto como demonstrado na Figura 26.   

 
 

Figura 26 - Lacre e Etiquetamento 
 

 

 
 
Fonte: A autora. 

 
 

As etiquetas para saquinhos de 1kg e 2kg são produzidas por terceiros. Os 

pedidos das etiquetas são feitos de acordo com a necessidade e são de cores 
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diferentes para facilitar a identificação do peso. Essas etiquetas possuem identificação 

da empresa, peso do produto, validade e código de barra, como mostrada na Figura 

27.  

 
 

Figura 27 - Etiquetas 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 
Depois das batatas embaladas, os saquinhos são postos em um saco de 50kg 

com 40 pacotes pequenos, um funcionário segura uma saca enquanto outro coloca e 

conta os sacos postos dentro da saca maior, como ilustrado na Figura 28 seguinte.  

 
 

Figura 28 - Ensacamento de Saquinhos 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 
Pelas imagens das tarefas realizadas pelos carregadores, até aqui 

demostradas, é possível visualizar as diferentes posturas adotadas bem como inferir 

tratar-se de uma atividade de trabalho cansativa e desgastante e, conforme destaca 

Wisner (1987) pode contribuir para o envelhecimento do trabalhador. 
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4.1.5 Manipulação e Distribuição da Cebola 
 
 

As cebolas são armazenadas em sacas de cor alaranjadas de 20kg, caixas 

plásticas de 20kg ou saquinhos de 1kg ou 2kg. Alguns tipos de cebolas são trazidas 

de uma fazenda localizada em Águas Frias no Estado do Goiás, á pouco tempo a 

organização fez uma parceria com essa fazenda se associando. As demais são 

trazidas dos Estados de Minas, Bahia, Goiás, Santa Catarina. Também são 

importadas do Chile, Argentina, Espanha e Nova Zelândia. 

No estoque, os sacos de cebolas são empilhados em paletes contendo 55 

sacos de cebola com 20kg cada. Dependendo da demanda, são descarregados em 

média de 1 a 4 caminhões de cebola por dia. Esse número pode ser maior ou menor 

dependendo dos pedidos feitos, preço e mercado. 

As cebolas são separadas pelos tipos: Cebola Roxa; Cebola Nacional Tipo 2, 

3 e 4; Cebola Importada Tipo 3. 

Os caminhões com as cebolas sempre chegam antes do expediente, durante a 

noite, de madrugada ou até as 5h30 da manhã. Os caminhões de cebolas são 

posicionados sempre na parte de trás do box. Os carregadores desamarram a lona e, 

na medida em que são solicitados pelos supervisores, fazem o descarregamento da 

mercadoria, como mostrada na Figura 29, podendo ser passada direta para outros 

caminhões, para carrinhos ou paletes. 

 
 

Figura 29 – Descarregamento de Cebola 
 

 
 

Fonte: A autora. 
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Após serem descarregadas do caminhão, as sacas de cebolas são empilhadas 

em carrinhos de madeira ou em paletes que são movidos por uma transportadora de 

carga manual hidráulico ou por empilhadeira como na Figura 30. 

 
 

Figura 30 - Formas de Empilhamento de Cebolas 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 
As cebolas são estocadas no box para serem redistribuídas futuramente para 

os caminhões, entregas dentro do CEASA/DF e passadas na máquina.  As cebolas 

são empilhadas em paletes no estoque onde cada palete contém 50 ou 55 sacos como 

na Figura 31. 

 
 

Figura 31 – Carga de Cebola no Estocada em Paletes 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Assim como as batatas, as cebolas podem passar pela mesma máquina para 

seleção e ensacamento. Quando as cebolas passam do ponto ou precisam ser 

transferidas das sacas para as caixas plásticas, elas são levadas para a máquina a 
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fim de separá-las para melhor aproveitamento, o processo é efetuado da mesma 

maneira que o da batata anteriormente explicado. 

Após a passagem das cebolas na máquina, algumas são ensacadas em sacas 

de nylon ou em as caixas plásticas, porém, elas ainda recebem uma etiqueta de 

rastreamento que identifica os dados da empresa, tipo de cebola, peso e código de 

barra como na Figura 32. Essas etiquetas, podem ser postas pelos carregadores ou 

serem levadas com o caminhoneiro e colocada no local de entrega.   

 
 

Figura 32- Etiquetas para Caixas de Plástico com 20kg 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 
 

Outra forma de comercialização da cebola é em pacotes de 1kg ou 2kg, da 

mesma maneira que a batata, mostrada anteriormente.  

À medida que o cliente faz o pedido dos saquinhos, um funcionário capacitado 

recebe o tamanho do pedido e dá início ao empacotamento das cebolas em sacos de 

tecido que serão lacrados por uma fita de cobre e etiquetados em uma sala destinada 

apenas para que seja feito essa atividade.  

Os sacos de cebolas são despejados em uma mesa com espaçamentos para 

selecionar as cebolas estragadas, machucadas, por tamanho ou pela necessidade do 

cliente. Em uma balança, as cebolas são pesadas com o peso esperado, sendo de 

1kg ou 2kg. Depois de pesadas as cebolas são lançadas em um tubo onde recebem 

um tecido para serem embaladas por igual. Em seguida, são lacradas no pacotinho 

com um auxílio de uma máquina que efetiva o lacre com um fio de cobre, recebem 

ainda etiquetas. As etiquetas para saquinhos de 1kg e 2kg são produzidas por 

terceiros e os pedidos das etiquetas são feitos de acordo com a necessidade diária. 

São de cores diferentes para facilitar a identificação do peso. Essas etiquetas 
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possuem identificação da empresa, peso do produto, validade e código de barra, como 

mostrada na Figura 33.  

 
 

Figura 33 - Etiquetas para Saquinhos de 1kg e 2kg 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 
Depois das cebolas embaladas, como na Figura 34, os saquinhos são postos 

em um saco de 50kg com 40 pacotes pequenos. 

 
 

Figura 34 - Embalagens Prontas 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 
 

4. 2 Descrição de Uma Rotina Diária de Trabalho de um Carregador 

 
 

Depois de acompanhar os carregadores de carga por cinco meses, foi possível 

identificar cada atividade e como todas são efetuadas pelos trabalhadores. Dessa 
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forma, são demonstradas suas atividades e a quantidade de peso que um carregador 

de carga, em média, suporta em um dia típico de trabalho. 

O trabalhador analisado acordou às 5h, em 20 minutos esse funcionário se 

arruma e segue para o ponto de ônibus onde pega uma carona às 5h20. Porém, 

alguns funcionários acordam 3h da amanhã, ou por terem que se deslocar por mais 

tempo ou até mesmo para acordar antes e organizar suas marmitas e realizar 

obrigações domésticas. Na Figura 35 (a), a seguir, pode-se notar que no momento de 

partida do funcionário as luzes dos postes de iluminação pública ainda estão acesas 

e o céu escuro.  

Após se deslocar de casa para a empresa, o carregador chega e já bate o ponto 

às 5h50, a empresa disponibiliza um leitor biométrico digital que reconhece o 

funcionário pela sua digital, assim, registra o horário de chegada, saída e pausas para 

almoço, como será mostrado na Figura 35 (b). Alguns carregadores possuem o 

horário fixo para começar as atividades as 6h da manhã, outros funcionários, em dias 

de feira, que são os dias que possuem maior movimento, chegam entre 5h20 e 5h45 

que são os dias de segunda-feira e quinta-feira. 

Após bater o ponto, o carregador se dirige para um armário, esse armário é 

dividido por igual, onde cada funcionário guarda seus pertences para começar sua 

rotina de atividades, como na Figura 35 (c). 

Na segunda-feira é disponibilizada uma planilha orientando como será a rotina 

da semana de cada carregador, se suas atividades serão externas levando 

mercadorias no caminhão ou internas com entregas com carrinho na própria 

CEASA/DF e com descarregamento dos caminhões, bem como selecionar hortaliças 

na máquina e o que for proposto pelos supervisores no momento. Cada carregador 

se responsabiliza de verificar o que foi proposto para semana, como na Figura 35 (d). 

Verifica-se assim, elementos de prescrição característicos da Organização do 

Trabalho. 
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                                 Figura 35 – Rotina Inicial 
 

 
 
 
 

                                             

 
 

 
 

 

 

 
                                                                                                         a         b 

 
                                                                          d         c 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora. 

 
 

Todos os dias chegam em média de dois a quatro caminhões de cebolas, esse 

número pode variar de acordo com a demanda, podendo ser maior ou menor. Os 

caminhões de cebola se posicionam na parte de trás do box da empresa e os de batata 

que são de dois a cinco caminhões por dia, se posicionam na parte da frente do box. 

Esses caminhões chegam amarrados com várias cordas que leva um tempo de 

aproximadamente 20 minutos para ser desamarrado por dois carregadores, como 

mostrado na Figura 36 (a). 

Os caminhões de entregas em supermercados, todos os dias encostam atrás 

do box, para carregar os caminhões com a mercadoria e sair para as entregas 

externas, a maioria são carregados na parte de trás do box, porém, quando 

necessário, os caminhões são realocados na parte da frente do box para melhor 

gestão de tempo nas entregas. Os carregadores sempre que possível ajudam os 

 



                                                                                                                                                                           63 

 

   

 

motoristas a encostar na plataforma, ajudando a evitar acidentes ou batidas no entre 

o caminhão e a plataforma, como na Figura 36 (b), onde o carregador ajuda o 

caminhoneiro que pelo retrovisor do caminhão, ver o carregador acenando. 

Depois de desamarrar as cordas dos caminhões de cebola, elas são guardadas 

em sacos para serem utilizadas depois. Como na Figura 36 (c) onde um carregador 

segura uma saca, e outro carregador guarda as cordas, para serem reutilizadas nas 

próximas cargas.  

Alguns dias da semana, chegam abóboras da máquina (local que fica 

armazenado as abóboras em granel), para o box, então os carregadores passam 

essas abóboras para caminhões que vão para entregas ou para dentro do box, assim 

como na Figura 36 (d). 

Verificado pelos supervisores a quantidade de cada produto que tem que sair 

para os seus respectivos destinos, notas são entregues para os motoristas, que por 

sua vez, repassam para os carregadores de carga os produtos necessários para cada 

entrega, assim começam o carregamento dos caminhões, como na Figura 36 (e), 

onde os carregadores levam sacas de batatas para o caminhão, como repassada pelo 

motorista. 

Às 6h18 o funcionário “bateu” mais sacos de batatas. Dependendo do 

movimento, os carregadores vão se organizando para retirar os sacos de batatas do 

caminhão para paletes ou para outros caminhões. Pouco tempo depois, às 06h20 

mais abóboras são solicitadas para descarregar do caminhão. Em seguida, como na 

Figura 36 (f) os funcionários começam a organizar sacos de cebolas que saíram para 

entregas externas. 

As atividades se repetem várias vezes ao dia como na Figura 36 (g), onde 

ocorre mais descarregamento de abóboras. São 14 caminhões que saem para as 

entregas, então, o carregamento dos caminhões concentra em grande parte da rotina 

dos trabalhadores e a outra parte em entregas e atividades no box. 

Toda mercadoria que é direcionada para o caminhão, precisa ser pesada, como 

na Figura 36 (h). Em uma balança menor os carregadores efetuam pesagem dos 

produtos em poucas quantidades. Quando é exigida uma quantidade maior, os 

trabalhadores utilizam uma balança que suporta grandes cargas, essa balança é 

acoplada ao chão que mede 1,5m por 1,5m, suporta até 1,200kg. A pesagem é feita 

tanto por norma da empresa, como por exemplo dos clientes que recebem a 



                                                                                                                                                                           64 

 

   

 

mercadoria, pois, a maioria dos clientes possui balanças de grande ou pequeno porte, 

para também verificarem o produto recebido. Os carregadores pesam e os 

supervisores verificam os pesos. Aqui já é possível identificar demandas cognitivas da 

atividade dos carregadores. 

As abóboras que chegam pela manhã e que não serão mais utilizadas nos 

caminhões, são retiradas dos caminhões como na Figura 36 (i), para serem guardadas 

no box, onde são estocadas e, assim, que precisam ser reutilizadas, são realocadas 

para os clientes. 

Sempre que solicitado pelo supervisou ou pelo motorista, o carregador de 

carga, de forma ágil, se dirige ao estoque para complementar os produtos da entrega, 

como na Figura 36 (j) anterior, onde o carregador busca no estoque mais sacas de 

abóbora.  

Na Figura 40 (k), o carregador acaba de ir à sala de empacotamento de 

saquinhos, pega a quantidade desejada do pedido, amarra em uma saca maior para 

posteriormente colocar no caminhão. 

A rotina de carregador se estende no carregamento de cargas por várias horas. 

Dessa forma os funcionários destinados para esta atividade exaltam um trabalho 

repetitivo como na Figura 36 (l), onde se repete o carregamento de cebolas. 

Das mercadorias que sobram nos paletes ou carrinhos de madeira, onde não 

serão mais encaminhadas para os caminhões, os funcionários levam novamente para 

o estoque como na Figura 36 (m), onde o carregador de cargas leva de carrinho as 

sacas que sobrarão. 

Somente um supermercado, solicita sua mercadoria em grande parte nas 

caixas plásticas com 20kg. Na Figura 36 (n) os carregadores e um supervisor, abrem 

as caixas já higienizadas para serem levadas à máquina que seleciona os produtos e 

efetuam a pesagem. 

O Carregador é o solicitado todo momento, principalmente nos horários iniciais, 

onde se concentra a maior quantidade de tarefas, assim, o carregador que abria as 

caixas plásticas como mostrado anteriormente na Figura 36 (n), momentos depois já 

passou dessa atividade para outra de carregar sacos de batatas como na Figura 36 

(o), e voltará para suas atividades de abrir caixas plásticas na Figura 36 (p). 

No período da manhã a partir das 7h00 a organização fornece um café da 

manhã para seus funcionários, composto com pão de sal ou pão de doce amanteigado 
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e um café puro. Cada carregador sobe até a cozinha, pega seu café da manhã come 

no local ou desce para comer em algum outro lugar do box, como na Figura 36 (q) 

onde o funcionário pegou o seu café e desceu para comer no box. 

Para os trabalhadores que necessitam sair antes das 7h00 para fazer entregas 

fora da CEASA/DF, a cozinheira disponibiliza o café da manhã antes dos demais, para 

que o carregador não saia sem se alimentar. 

 
 

Figura 36 – Tarefas Desempenhadas até a Pausa para o Café da Manhã 

                     

          

        

                

                         
Fonte: A autora. 
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Os carregadores que da rota vão direto para casa, sem ir à organização para 

bater o ponto eletrônico, no dia seguinte, marcam no cartão de ponto os seus horários 

e a chefia confirma e atualiza seus dados. Na Figura 37 (a) o carregador confere e 

atualiza seu cartão de horas, no dia anterior o carregador fazia entregas próximo de 

casa, quando acabou as entregas o mesmo ligou para o seu supervisor onde foi 

autorizado para ir embora, sem precisar ir à organização. 

Após tomar café e atualizar o cartão de horas, o carregador dá continuidade às 

suas atividades, continua abrindo as caixas plásticas, como na Figura 37 (b). 

Depois de solicitado, o carregador de cargas se dispõe a agilizar o 

carregamento de um caminhão, com o horário limitado, para sair na hora certa os 

funcionários vão dando prioridades às atividades mais necessitadas no momento. Na 

Figura 37 (c) de maneira informal, apenas jogando os sacos à distância os 

carregadores executam a atividade. 

Alguns períodos do dia dependendo da demanda, os carregadores precisam 

selecionar e manipular as batatas e cebolas na máquina. Na Figura 37 (d) o 

carregador ajuda na abertura de sacas de batata para serem despejadas na máquina.  

Após o trabalho na máquina, segue as atividades de carregamento. A Figura 

37 (e) ilustra o carregador efetuando a pesagem de sacas com coco e novamente 

voltando para os carrinhos, após a conferência do supervisor, são levados para as 

entregas.  

Como no período da manhã é mais corrido, os carregadores saem de uma 

atividade e já vão para outras de maneira ágil. Na Figura 37 (f) o carregador pega 

mais sacas de cebola no estoque para levar ao caminhão desejado que sairá para 

entregas externas. A rotina segue com o carregamento de paletes, carregados com 

sacas de batatas, com a ajuda de um transportador de carga manual hidráulico como 

na Figura 37 (g). 

Quando o caminhão que sairá para entregas externas está próximo do 

caminhão carregado de mercadoria, um encosta perto do outro para passar a 

mercadoria, sem necessidade de ocupar uma vaga ou perder tempo estacionando, 

como na Figura 37 (h), onde os carregadores passam sacas de cebola de um 

caminhão para o outro pela porta traseira do mesmo. 

O dia de trabalho segue com o carregamento dos caminhões para as entregas. 

Como na Figura 37 (i) onde os carregadores pegam mais batatas. 
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Após carregar todos os caminhões e o caminhão que sairá para a entrega, o 

carregador relatado pega seus pertences no armário e segue com o motorista para os 

locais de entregas, como mostrado na Figura 37 (j). 

 
 

Figura 37 – Tarefas após a Pausa para o Café da Manhã 

                                       

            

                       

                                 
 
Fonte: A autora. 

 
 

Ás 08h33 o carregador chega ao seu 1° destino, um supermercado onde será 

descarregado 12 sacas de batatas e 30 sacas de cebolas. No destino, o carregador 
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se dirige a equipe do supermercado e entrega a nota fiscal, enquanto o motorista 

estaciona o caminhão. Na Figura 38 (a) o carregador retira o produto do caminhão, 

colocam em um carrinho de ferro, em seguida esses produtos são levados para uma 

balança onde são pesados e levados para o estoque do supermercado.  

Às 08h59 os funcionários finalizam a primeira entrega e às 09h00 se preparam 

para seguir até o próximo destino. Por volta das 09h09 os funcionários chegam ao 2° 

destino, uma empresa de batatas recheadas em um shopping. No local são retiradas 

10 sacas de batatas flocão. Na Figura 38 (b) os funcionários retiram a mercadoria e 

se direcionam ao estabelecimento. Após subir o elevador, e carregar a mercadoria 

com o carrinho de ferro por um percurso, os funcionários chegam ao estabelecimento 

e o carregador despeja as batatas em um ambiente pedido pelas cozinheiras do local 

como na Figura 38 (c). 

Às 09h48 os funcionários finalizam a segunda entrega, e às 09h53 os mesmos 

seguem para o próximo destino. A 3° entrega em um supermercado, são 

descarregadas 4 sacas de batatas e 10 sacas de cebolas. Na Figura 38 (d), os 

funcionários retiram do caminhão a mercadoria e pesam para em seguida levar para 

o estoque do supermercado. 

Às 10h36 é finalizada mais uma entrega, e às 10h41 os funcionários se dirigem 

a 4° entrega do dia, onde o carregador deixa da nota no supermercado e aguarda o 

fiscal do local liberar, após liberado o carregador descarrega 6 sacas de batatas como 

na Figura 38 (e). 

Às 11h14 a quarta entrega e finalizada e os funcionários se dirigem ao próximo 

destino. A 5° entrega se inicia às 11h26 onde o carregador de carga deixa a nota no 

supermercado, e em seguida é feito o descarregamento de 4 sacas de batatas, 10 

sacas de cebolas e 60kg de coco. Na Figura 38 (f) o carregador com o auxílio do 

motorista acumula sacas nos ombros e leva toda mercadoria para dentro do 

supermercado, para ser feito a pesagem e levada para o estoque do supermercado. 

Às 12h06 mais uma entrega é finalizada. Na Figura 38 (g) os funcionários 

estacionam o caminhão e param para almoçar. Geralmente, os funcionários param 

uma hora para o almoço, porém, para os funcionários que fazem a entrega em 

supermercados, esse horário pode ser maior devido ao horário de funcionamento de 

alguns supermercados, onde em sua maioria fecham às 12h e voltam ao 

funcionamento às 14h, logo, essa pausa é variada pela situação diária. 
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Após almoçar e descansar, às 13h50 os funcionários saem para a próxima 

entrega. Por volta das 14h03 a 6° entrega e última do dia, em um supermercado, se 

inicia, o carregador de cargas deixa a nota fiscal e começa descarregar no 

supermercado, são retirados 5 sacas de batatas e 10 sacas de cebolas como 

mostrado na Figura 38 (h). 

Às 14h37 só funcionários executam o fim da entrega, pegam as notas e se 

dirigem para empresa, o carregador de carga após ligar para o supervisor e receber 

autorização, fica no meio do caminho, pois é mais próximo de sua casa, já o motorista 

segue para empresa onde deixa o caminhão estacionado, bate o ponto e às 15h25 

encerra o expediente.  

No final do expediente foram totalizados 19 mil quilos carregados pelo 

carregador de cargas no decorrer do dia, entre sacos de produtos, carrinhos de 

madeira e de ferro, além de paletes, transportadora de carga manual hidráulico 

(burrinhas) e caixas plásticas.  
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Figura 38 – Tarefas Desempenhadas em Entregas Externas 

 

     
 

           
 

           
 

 
 

   
 

Fonte: A autora. 
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4.3 Características das Condições do Trabalho 
 
 

Nesse subtópico são descritos todos os itens relacionados às condições do 

trabalho presentes na organização estudada, conforme o Quadro 2 (p. 25). 

 
 

4.3.1 Equipamentos e Instrumentos 
 
 

Os instrumentos e equipamentos utilizados pelos carregadores são: a burrinha 

(transportador de carga manual hidráulico); o carrinho de madeira; a máquina de 

seleção de batatas e cebolas; a máquina de costura para sacas; os paletes; a balança; 

a máquina de lacre e armários. 

As burrinhas são essenciais para auxiliar o deslocamento manual de paletes. 

Em depoimentos, os carregadores se queixam de falta de manutenção e troca de tais 

equipamentos, como no relato do carregador T1: "As burrinhas estão muito pesadas, 

tem que ter manutenção direto”.  

Em observação, percebeu-se que um carregador era alocado para a função de 

limpar e trocar as peças das burrinhas e com a promoção do mesmo para o cargo de 

motorista, as burrinhas passaram a não ter manutenção, dessa forma, o acúmulo de 

linhas nos rolamentos e falta de graxa tornava difícil a utilização dos instrumentos. 

Sendo assim, os carregadores tinham que se esforçar ainda mais para mover paletes 

com mercadorias. 

Os carrinhos de madeira, utilizados para mover mercadoria dos caminhões 

para o estoque, do estoque para as entregas dentro e fora da CEASA/DF, são um dos 

equipamentos mais utilizados pelos carregadores. Alguns carregadores personalizam 

seus carrinhos, com nomes/apelidos, e com uma cor padrão. Segundo eles, como 

relato do carregador T6: "Acho que nota 10 porque é uma mão na roda pra gente, a 

produção vai mais rápido".  

Os carrinhos são de muito ajuda na rotina dos carregadores, porém, de acordo 

com alguns relatos, são necessárias mudanças na manutenção, como diz o 

carregador T15:  "Tem que dar manutenção nos carrinhos", pois com o passar do 

tempo as peças vão enferrujando, as rodas empenam e as madeiras se soltam. Dentro 

do próprio CEASA/DF existe um local onde os carregadores arrumam suas burrinhas, 
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porém, com a falta de tempo e a rotina corrida, muitos deles não levam suas burrinhas 

para a manutenção. 

  A máquina de seleção de batatas e cebolas, no começo do estudo, foi alvo de 

muitas críticas pelos carregadores e supervisores, pois algumas peças já tinham 

perdido a rosca, o que fazia com que os supervisores e os próprios carregadores 

improvisassem uma sacola ou tiras de linhas ao redor dos parafusos, a fim de segurar 

a estrutura. Algumas partes da máquina estavam sem proteção, o que fazia com que, 

ao lançar as batatas e cebolas, algumas descascassem ou eram cortadas pela lâmina 

descoberta. Em conversas informais, com os carregadores, relatou-se que uma vez 

um deles sofreu um acidente na máquina de seleção, machucando parte de mão, em 

que o mesmo ficou um período de 3 dias de atestado e, após esse acidente, os demais 

ocorridos foram apenas machucados pequenos. 

Em um dos momentos de permanência desta pesquisadora na organização, 

observou-se a vinda de funcionários realocados da fazenda, para fazer a manutenção 

na máquina de seleção. Foram trocados os parafusos desgastados, as lâminas que 

cortavam sem a mercadoria, espumas, peças mecânicas e rolamentos. Durante dois 

dias, a manutenção foi efetuada. 

A máquina de costura para sacas, algumas vezes, parava de funcionar, o que 

mais tarde foi observado pelos próprios carregadores que era apenas um mau contato 

com a tomada, o que foi logo arrumado, tratando-se de uma máquina de pequeno 

porte, poucas são suas dificuldades de manuseio e seus defeitos. 

Os paletes ajudam no empilhamento de mercadoria, facilitando a locomoção 

de frutas e hortaliças. Em se tratando de um material de madeira, onde bastante peso 

é empilhado sobre ele, os paletes quebram com certa frequência, dessa forma, o 

supervisor verifica a quantidade de paletes e sempre que necessário é feito pedidos 

de novos paletes. 

As balanças, usadas constantemente, são bastantes resistentes, durante o 

período de investigação, não foi verificada a manutenção das mesmas, nem queixas 

sobre isso. 

Quanto à máquina de lacre, utilizada para o fechamento de saquinhos de 1kg 

ou 2kg, no período de permanência na organização, houve uma troca e uma única 

manutenção, efetuada pelos próprios carregadores. Apenas um carregador utiliza esta 
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máquina e ele não se queixa de casos onde a máquina esteve quebrada, ao ponto de 

deixar a tarefa sem fazer. 

 
 
4.3.2 Ambiente Físico  

 
 

O ambiente físico em que os carregadores de cargas se dispõem para 

realização de suas atividades é composto pelo box, a CEASA/DF onde são feitas 

as entregas internas, o caminho que o carregador realiza o trajeto para chegar nos 

destinos das entregas externas e os supermercados/estabelecimentos. 

O box, localizado na CEASA/DF, ocupa um espaço de aproximadamente 30 metros 

de comprimento por 15 de largura, dois andares, um espaço considerado grande, com 

capacidade de suportar grandes armazenamentos. O Ambiente é composto por uma 

sala de beneficiamento de pacotes, onde são feitos os pacotes de 1kg e 2kg de batata 

e cebola, espaço da máquina de seleção, depósito de mercadoria, os caixas, parte de 

vendas. No segundo andar estão os banheiros feminino e masculino, as salas de 

gerência 1 e 2, a sala de equipamentos e monitoramento, a sala de administrativo, a 

recepção, a cozinha, o refeitório e sala de arquivos. 

A temperatura no ambiente físico de trabalho varia de acordo com as estações 

do ano e turnos. Apesar das portas frontais e dianteiras em sua maior parte 

permanecerem abertas, com o acúmulo muito grande de estoques e funcionários, o 

ambiente se mantém arejado com o auxílio de dois grandes ventiladores. Alguns 

locais como as salas administrativas, salas de gerência, recepção, sala de caixa, são 

ventiladas com ar condicionados. No Quadro 7 a seguir é possível verificar algumas 

falas dos carregadores sobre a temperatura do box. 

  
 

Quadro 7 – Relato dos Carregadores Sobre Temperatura 

Carregadores Narração 

T1 "Tá normal, depende do clima." 

T2 "Depende do clima que tá em Brasília." 

T3 "Depende da estação, agora mesmo tá quente, não tem como mudar 
não é o clima mesmo." 

T4 "Ai é quente vei, quando esses ventiladores não tão ligados ai é 
quente.” 

Fonte: A autora. 
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Com o Quadro 7 anteriormente é possível identificar que a temperatura do box, 

segundo os carregadores de cargas depende do clima, ou seja, se está em período 

chuvoso, quente, frio, seco, todas essa variáveis são levadas em consideração. 

A iluminação dos box(es) são de tamanha importância, visto que a falta da 

mesma pode acarretar acidentes no trabalho. Para os carregadores, a adequação de 

mais luzes próximas à máquina de seleção e a manutenção das luminárias da sala de 

empacotamento são essenciais. Poucas são as queixas voltadas para a iluminação, 

alguns carregadores relatam a falta de iluminação fora do box, na CEASA/DF, visto 

que em horários de verão o sol demora para aparecer, as luzes no local não são 

suficientes para iluminar o ambiente externo, assim como relata o carregador T12: 

"Cedo quando a gente tá puxando carrinho, não é iluminado não, lá fora". 

O relatório elaborado por um especialista em segurança do trabalho relata que, 

a iluminação de alguns setores do box da organização, deverão ser corrigidas. No 

Quadro 8 a seguir, os valores marcados em vermelho deverão ser corrigidos segundo 

a NBR 5431/1992 (iluminância de interiores), com isso será necessário que a 

organização procure aumentar a potência das lâmpadas ou aumente a quantidade de 

lâmpadas existentes (GOULART, 2016). 

 
 

Quadro 8 – Medições Quantitativas da Iluminação 

   Valores 

Setores Locais 
Recomendação Encontrados 

(LUX) (LUX)   
   Luz Artificial = A 

Depósito Máquina de Seleção 100 150 

 Ensaque 100 150 

 Máquina Empacotamento 100 250 

 Depósito em Geral 100 95 

Fonte: Goulart (2016, p. 111) 

 
 

 Observa-se que, apesar dos questionamentos dos carregadores sobre 

melhorar a iluminação da máquina de seleção e da sala de ensaque, o aparelho 

mostrou que a iluminação do espaço estava apropriada. 

No que se refere aos ruídos e aos sons emitidos no ambiente físico estudado, 

segundo os relatos dos carregadores é um ruído suportável. Muitas vezes, acontece 

pela própria interação, em momentos de descontração, não chegando a ser um 
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incômodo. Porém, o aparelho detector de ruídos sonoros, detectou um nível um pouco 

elevado do que se é permitido (conforme o mesmo relatório), o que é mostrado no 

Quadro 9, a seguir. 

 
 

Quadro 9 - Medições Quantitativas de Ruídos 

Setor Ponto de Nível Pressão LT 

 Medição Sonora Média  

Máquina Seleção Geral 77,2 dB 85 dB 

Máquina 
Geral 70,0 dB 85 dB 

Empacotadora    

Fonte: Goulart (2016, p. 111) 

 
 
4.3.3 Suporte Organizacional e Política de Gestão de Pessoas 
 
 

O suporte organizacional abrange informações, suprimentos e tecnologias. A 

organização estudada, fornece aos seus funcionários, informações sobre como 

executar suas tarefas, geralmente passadas de um funcionário da mesma função, ou 

de uma função a cima. Muitos de seus funcionários já ocupam os cargos há bastante 

tempo, o que faz com que cada um saiba as suas atividades, evitando, assim, perda 

de tempo, já que as hortaliças e frutas têm uma vida útil menor.  

No Quadro 10, é possível verificar os relatos dos carregadores de cargas sobre 

como as informações, relativas à execução das atividade, são passadas.  Para sua 

elaboração, utilizou-se de categorização temática. Essas informações foram colhidas 

por meio do formulário onde pedia-se aos trabalhadores uma avaliação de 0 a 10 a 

diferentes aspectos do Contexto de Produção. Neste caso, eles atribuíram uma 

avaliação “Para as orientações e instruções fornecidas para realização de suas 

atividades”. 
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  Quadro 10 - Relato dos Carregadores Sobre Orientações, Separado por Categoria 

Fonte: A autora. 
 
 
Observa-se, portanto, que os trabalhadores, em sua maioria. Consideram que 

a organização não dá muito suporte em termos de treinamento e de orientações 

relativas a realização das atividades. Tais orientações são importantes para evitar 

acidentes na manipulação de máquinas e equipamentos de trabalho. 

Os suprimentos, fornecidos pela organização, no caso destes trabalhadores, 

se relacionam os uniformes, as botas, as luvas e as cintas. Os uniformes são 

padronizados, cada funcionário recebe uma camiseta azul, com gola, maga curta e 

logomarca da organização, sempre que necessário, a empresa confere os tamanhos 

e faz o pedido de novas camisas para os carregadores de cargas. As botas de 

borracha, também são dadas pela empresa. A secretária organiza a numeração de 

cada carregador e faz o pedido. Segundo os carregadores de carga, as botas são de 

boa qualidade e de longa duração, porém, as últimas botas vieram com uma qualidade 

baixa e em pouco tempo de uso apresentou rachaduras no solado e buracos próximos 

aos dedos.  

As luvas disponibilizadas pela empresa são de uso opcional, cada carregador 

utiliza quando necessário, alguns não conseguem manusear os produtos com a luva, 

Categoria Verbalização Frequência 

Há orientação por parte da 

empresa 

- "O pessoal orienta". 
- "É de boa! Isso ai os caras já falam, o que 
tem que fazer, o que é pra fazer" 
- “Bota uma nota 8 ai, tá bom”. 
- "Eles orientam, desde quando eu cheguei". 

4 

Não há orientação - "Zero ai! Toda hora muda, você ta no meio 
do caminho vai e muda". 
- "É normal, eles não tem atitudes pra isso, 
não". 
- "[..]eles não orientam muito não". 

3 

Aprende-se com colegas - "Mais ou menos, não é tão, né? Um vai 
ajudando o outro". 
- "Orientam, quando eu entrei fui orientado, 
pelos colaboradores, os funcionários, porque 
os outros fazem é mandar. Eu aprendo 
rápido, olho aí, vejo a pessoa fazendo e 
pronto! Vou embora, sou bem desenrolado". 
- "Nois dá a dica pra quem tá iniciando. Cada 
um vai se ajudando". 

3 

Aprende-se com o tempo - "Acho que vai aprendendo com o decorrer 
do tempo". 
- "A gente vai aprendendo com o tempo, tem 
dificuldade não". 
- "A gente que vai aprendendo[...].”  

3 

  Total13 
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assim, preferem não utilizar. A higienização dessas luvas deve ser feita 

constantemente, visto que as hortaliças e frutas possuem poeiras, fungos e bactérias.  

Outro suprimento que a empresa disponibiliza para os carregadores de carga, 

são as cintas, um material importante para o uso dos carregadores, visto que com o 

peso que cada um carrega diariamente, as queixas de dores lombares são constantes. 

Essas cintas não são entregues para todos os funcionários, o que acarreta críticas, 

como relatou um dos carregadores: "A cinta não veio pra todo mundo". 

Outro ponto a ser destacado são as Políticas de Gestão de Pessoas, que estão 

ligadas às remunerações, ao desenvolvimentos e os benefícios concedidos pela 

organização estudada. 

No que se trata de remunerações, os funcionários elogiam a organização, 

dizendo ser a empresa que melhor paga na CEASA/DF, sem atrasos e com os direitos 

devidamente registrados. As queixas maiores são apenas pelos gastos pessoais, 

como aluguel o que faz com que o salário fique comprometido e com os gastos menos 

dinheiro em reservas. A maioria dos carregadores, quando questionados sobre 

aumento de salário, brinca afirmando querer aumento, porém, a maioria disse que 

esta satisfeita, pois, pelo cargo que ocupam, consideram a remuneração satisfatória, 

como mostrado no Quadro 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                           78 

 

   

 

Quadro 11 -  Verbalização sobre Salário 

Categoria Verbalização N° de Trabalhadores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfeitos 

"O salário depende, porque não é todo dia que a gente 
faz hora extra, então, na carteira a gente tira R$ 1,242 
reais, mais a cesta básica e o transporte a gente vem 
no transporte, da empresa. A ADF é uma das que paga 
mais bem aqui". T1 
"Nem sei direito, mais eu faço uma base de R$1.600 
uns R$1.500, ás vezes, dá pra tirar mais. Fora o 
almoço, né?, Às vezes, dá pra tirar mais. Em questão 
de salário é sempre bom receber mais, né? Mas eu 
acho que não merece nota baixa não. Cesta, almoço...". 
T2 
"Depende da hora extra, né? Esse mês mesmo, só deu 
pra pagar o aluguel e a pensão. Mais falar que é baixo, 
não é, não. Daqui, a ADF é a melhor! Tá bom mesmo! 
Pode ver aqui, tem nenhuma empresa que paga o 
salário como aqui, não tem não, isso eu sei!". T3 
"Na carteira é R$ 1240,00, se não me engano. Ai tipo, 
vem as horas extras, vem uns R$1500,00 ai, 
dependendo do que a gente fez no mês, mas é essa 
faixa mesmo de R4 1500,00 pra cima, tá bom". T4 
"Depende das horas extras né? tem mês que eu não 
faço. Geralmente R$1200,00. Tô satisfeito, se desse 
pra melhorar, mais tenho o que reclamar não, em vista 
do que eu ganhava antes. Pra mim a melhor empresa 
que paga aqui é essa mesmo!". T5 
"Tá bem, eu recebo R$1500,00 ou R$1600,00. Ai com 
as horas extras pode até ser mais, adiantamento eu 
pego R$379,00, aí recebo R$1200,00 ou R$1300,00. 
Pra mim tá ótimo!". T6 
"Bote pra pelo menos uns 2mil contos. Aí, a gente que 
paga aluguel, não dá pra nada, é caro. Só dá pra pagar 
aluguel água e luz já dá pra lá de mil, e porque aqui é a 
melhor que tem. Eles pagam e ainda pagam adiantado, 
e das melhores mesmo, não existe não, como essa 
daqui. Tem o que se queixar não". T8 
"Rapaz, o salário normal aqui é R$1.200, um salário 
normal mesmo. Tá bom, tem umas horinhas extras 
ainda". T9 
"Tá bom, razoável". T10 
"Tá bom, tá dando pra pagar as contas. Se aumentar é 
bom também". T12 
"Tá bom!". T13 
"Eu gosto, tá dando pra pagar as dívidas". T14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     Não  
Satisfeitos 

“Seria bom aumentar. Depende das horas extras, o 
salário é R$1200,00 e pouco depende" T7 

"Podia aumentar um pouquinho, as contas tô pagando 
mais ou menos, né? Com criança então!"T11 

 
 
2 

Fonte: A autora. 
 

Percebe-se pelas verbalizações dos trabalhadores que, apesar de não se 

queixarem abertamente de sua remuneração, há um esforço por parte deles em fazer 

horas extras. 

Os benefícios fornecidos pela organização são cestas básicas, que os 

carregadores recebem uma por mês e, algumas vezes, uma “mistura” que são sacolas 
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com as hortaliças da organização como batata, cebola e abóbora. Para alguns 

carregadores, a empresa disponibiliza ainda um ônibus que busca os trabalhadores 

em locais próximos de suas residências. O ônibus não beneficia todos os 

empregados, porém, os que não se deslocam no transporte oferecido pela empresa, 

recebem um auxílio-transporte para utilizarem os transportes públicos ou abastecerem 

seus veículos. A maioria dos trabalhadores avaliou positivamente este aspecto. A fala 

de um deles sintetiza essa percepção: “nota 10! Isso aí eles dão direitinho!”. 

O tópico seguinte apresenta as características da organização do trabalho da 

forma que foi especificada no presente estudo.   

 
 

4.4 Características da Organização do Trabalho 
 
 

A organização do trabalho é dividida em elementos formais e informais, tais 

como a produtividade esperada, divisão do trabalho, regras, ritmos, tempo e controle. 

No que se refere à produtividade esperada, relacionada com as metas, 

qualidade e quantidade, a organização procura atender todos os clientes envolvidos 

cabendo, assim, ao carregador de cargas juntamente com os demais da equipe, 

desempenhar suas funções, a fim de atingir os objetivos da empresa. Para os 

carregadores, esta produtividade depende também da agilidade dos supervisores, 

para conferir e, posteriormente, liberarem os carregadores para suas entregas.  

Com a crise que o Brasil tem enfrentando desde o ano de 2016, os 

trabalhadores relatam que a demanda, reduziu, fazendo com que agora tenham 

menos entregas. Assim, as atividades encerram mais cedo, podendo ser feitas com 

maior qualidade. A alta demanda fazia com que os carregadores não produzissem 

com a qualidade esperada, já que eram muitas atividades para um número reduzido 

de funcionários, hoje, com a redução dos pedidos, geralmente os carregadores 

executam suas funções em um período menor de tempo. 

A hierarquia da empresa, mostrada na Figura 3 (p. 32), onde o organograma 

apresenta suas divisões por cargos. Os carregadores de carga são subordinados dos 

supervisores, toda atividade que é proposta para o carregador, o supervisor verifica. 

Eles fazem aquilo que são solicitados a fazer e, se modificarem algo, são orientados 

a avisarem. Outro tipo de fiscalização e supervisão sobre o trabalho dos carregadores 
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são feitas a partir de notas fiscais, onde cada produto que sai é pesado e verificado 

nas notas pelos supervisores. 

Para as regras formais a organização apenas repassa o que deve ser feito, a 

legislação é de pouco conhecimento do trabalhador e os procedimentos são 

repassados com as necessidades diárias. Nesse sentido, as regras informais 

prevalecem neste contexto produtivo. 

Sobre o tempo de trabalho, os carregadores não reclamam de ficar um pouco 

a mais de tempo, pois para eles a empresa pagando a hora extra, está certo. Os 

carregadores relatam que em véspera de feriado e datas festivas, às vezes, as 

entregas se estendem até às 19 horas, como diz o T2: "Bom, a gente faz, dá tempo, 

tá tranquilo. Tem dia que a gente sai daqui sete da noite, porque tinha que 

descarregar, mas a gente faz isso vendo nosso lado e o lado da empresa, então, tudo 

que a gente puder fazer pela empresa a gente faz! A gente reconhece a empresa e 

jamais a gente vai deixar a empresa na mão porque deu o horário! A gente não vai 

fazer, não tem isso não! Nós fica, nós espera, o que tiver pra fazer a gente faz. De 

boa! Só se não tiver mesmo alguma coisa pra fazer, mas se tiver a gente faz". É valido 

lembrar que para muitos carregadores a jornada de trabalho se inicia ao levantar, logo 

alguns acordam às 3h20 da madrugada, o que foi questionamento apenas de quatro 

carregadores, os demais já se disseram acostumados com a rotina.  

A maioria avaliou positivamente a jornada de trabalho, contudo, quatro dos 10 

carregadores se queixaram, pois consideram ser uma jornada de trabalho “puxada”, 

não sobrando tempo para outras coisas. A fala de um dos trabalhadores sintetiza bem 

esta queixa "Tipo, quando eu entrei tinha uma folga no mês, aí a gente já tinha um 

tempo pra resolver as coisas que a gente tinha que resolver. Agora não tem tempo 

pra resolver nada, de resolver alguma coisa, só no sábado à tarde" T4. 

As pausas ocorridas para o café da manhã, almoço e uso de banheiros, são 

parte de um bom senso de cada carregador, no entanto, a pausa para o café é de 

7h30 às 8h, cada carregador tem direito a um café puro e pão amanteigado, podendo 

ser de sal ou doce. A pausa para o almoço é de 1 (uma) hora, podendo variar nas 

entregas externas, visto que alguns supermercados têm horários para o recebimento 

dos produtos. 

No tópico seguinte são abordadas questões voltadas para relações 

socioprofissionais. 
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4.5 Relações Socioprofissionais  
 
 

No tipo de organização estudada, a relação entre os setores é indispensável. 

Em relação aos colegas de outras equipes, é unânime como todos os carregadores 

se relacionam bem, se ajudam e se respeitam. Assim, também ocorre com os demais 

carregadores de carga dentro da própria equipe; todos preferem trabalhar em 

conjunto, desde que cada um se ajude e não “carregue os companheiros nas costas”. 

Algumas desavenças foram encontradas entre motoristas e carregadores, não 

chegando a atrapalhar os serviços mas, de certa forma, gerando um clima negativo. 

Nas relações hierárquicas entre os carregadores, chefes e supervisores, tem-

se respeito, mas ao mesmo tempo descontração. No formulário aplicado, junto à 

entrevista, todos os carregadores elogiaram as posturas de chefes e supervisores, 

porém, notou-se que alguns são mais preferidos que outros. 

As médias das notas atribuídas aos diferentes relacionamentos estabelecidos 

foram elevadas. As relações externas, entre os consumidores, são bastante 

respeitosas, alguns consumidores criam vínculos com os carregadores de carga. 

Dessa forma, quando o cliente faz o pedido, já deixa anotado o nome do carregador 

que prefere para a entrega. Em alguns casos deixando uma quantia a mais em 

dinheiro. Pouco são os contatos entre fornecedores, sendo que o contato mais 

próximo que os carregadores de cargas têm com os fornecedores é através dos 

caminhoneiros, por isso, a média das notas atribuídas a este relacionamento foi baixa. 

 
 

4.6 Custo Humano do Trabalho  
 
 

O Custo Humano do Trabalho relatado na referência teórica deste estudo, está 

focado em três vertentes, sendo elas: física, cognitiva e afetiva. Como demostrado em 

Figuras e descrições anteriores, a atividade de carregamento de carga requer uma 

demanda física elevada. Há um maior desgaste dos trabalhadores pelos pesos, 

formas e quantidades de carregamentos das frutas e verduras, que por sua vez, 

possuem pesos elevados, como mostrado na Tabela 2. Nela são detalhados os pesos 

dos alimentos, bem como os instrumentos que ajudam no transporte dos mesmos. 
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Tabela 2 – Peso de alimentos e instrumentos 

Objeto Peso 

Saco de coco seco  17kg e 20kg 

Caixa de alho 10kg 

Saco de abóbora  20kg 

Saco de batata 50 kg e 25 

Saquinhos menores de batata De 1kg e 2kg 

Saco de cebola 20 kg 

Saquinhos menores de cebola  De 1kg e 2kg 

Carrinho de madeira  De 70kg a 80kg 

Transportador de carga manual hidráulico – “Burrinha” 80kg 

Carrinho de aço  26 kg 

Paletes 15 kg 

Caixa plástica  2,400kg 

 Fonte: A autora. 
 
 
No seção 4.2, em que é feita uma descrição da rotina de um funcionário, 

verificou-se que o mesmo, carrega em um dia de trabalho 19 mil quilos, sendo de 

produtos e de instrumentos que fazem a locomoção. Essa quantidade pode variar de 

acordo com o dia de movimentação, bem como as tarefas desempenhadas por cada 

um, assim podendo ser uma carga maior ou menor. 

Iida (2016) sugere que, em caso de tarefas repetitivas, deve-se definir a 

capacidade de cada trabalhador em termos de quantidade de peso. Há um cálculo 

específico para essa definição que deve ser estabelecido individualmente. Contudo, 

na organização investigada isso não é feito, demostrando que alguns trabalhadores 

podem estar carregando carga com peso além de sua capacidade física. Isso é 

corroborado quando se analisa o peso carregado pelos trabalhadores nos carrinhos 

de madeiras. Conforme destacado por Iida (2016) as normas preveem um peso 

máximo de 60 kg por trabalhador. Contudo, verificou-se que no carregamento da 

abóbora, por exemplo, um trabalhador chegar mais de 500 kg. Ou seja, muito, mas 

muito além do que a norma define. A Figura 39 demostra um trabalhador carregando 

uma carga de abóboras. Considerando o peso do carrinho, ele carrega uma carga de 

575 kg. 
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Figura 39 – Peso Excessivo de Carga 

 

Fonte: A autora. 

 

 
Ressalta-se que o trabalhador desloca-se com o carrinho e para movimentar-

se (sair e parar) adota uma postura encurvada, dobrando a coluna dorsal e lombar. 

Sendo assim, o trabalho destes carregadores se enquadram nas características de 

um trabalho lesivo e fadigante, conforme destacado por Iida (2016). 

Conforme também pôde ser percebido nas páginas anteriores, os carregadores 

adotam diferentes posturas para a realização do trabalho. Dentre as posturas 

adotadas estão as identificadas na Figura 40. 

 
 

Figura 40 – Tipos de Posturas Inadequadas 

 
 
 

 
                                                                       

                                                         Em pé com coluna dorsal envergada 
 

                                                    
 
 

 
                       Em pé carregando peso nas costas envergando o pescoço    

                                                                                                                      
 

 
 
 

 
 
      Em pé com os braços levantados carregando peso 

 

 
 
 

Fonte: A autora. 
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Além das descritas, muitas outras posturas lesivas são adotadas no transcorrer 

de um dia de trabalho. A maioria destas posturas envolvem ainda o carregamento de 

peso, o que pode elevar o Custo Humano do Trabalho Físico. Neste caso, assemelha-

se ao estudo feito por Guimarães (2010) com os trabalhadores rurais. Contudo na 

situação aqui investigada, há maior variabilidade em termos posturais. 

Em função destes aspectos os trabalhadores relataram dores e cansaços 

quando na aplicação do Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-esquelético. 

Dos 14 trabalhadores que responderam ao questionário, somente dois 

disseram não sentir nenhum tipo de dor, desconforto ou incômodo e apenas um 

revelou sentir “Só cansaço”. Na Tabela 3, a seguir, é destacada as partes do corpo 

que apresentaram maiores queixas por parte dos carregadores. Considerou-se todas 

as partes do corpo verbalizadas e identificadas no Questionário.  

 
 
Tabela 3 – Análise do Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-esquelético 

Locais Frequência   

Tornozelo ou pés     7   

Coluna Lombar     6   

Joelhos     6   

Ombros     5   

Coluna Dorsal     4   

Pescoço     3   

Punhos e Mãos 3  

Cotovelos 1  

Quadril ou coxas     0   

Fonte: A autora. 
 

 

Além das queixas feitas sobre dores e desconforto no corpo, dos 14 

carregadores entrevistados, seis já se afastaram por algum motivo de saúde. Alguns 

por problemas/acidentes mais sérios e outros por poucos dias, sem muito risco. No 

Quadro 12, é possível verificar os motivos que cada um teve. Cinco dos entrevistados 

relataram acidentes ocorridos no trabalho. 
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Quadro 12 - Afastamento por Motivos de Saúde 

Carregador Verbalização 

T2 "Aqui na empresa já, mais ou menos há um mês atrás, eu torci o tornozelo. Fui 
passar em uma escada lá no Andorinha, aí, fiquei três dias em casa, mas foi coisa 
leve". 

T3 "Eu peguei uma vez que eu torci o pé em um mercado lá no Gama, torci o tornozelo. 
Ai peguei 5 dias de atestado. Até que eu fiquei só um dia em casa, aí era 5, eu 
pensei que só um, vim pra cá e o Josemar me mandou ir pra casa. Eu fui descer a 
escada, aí peguei errado e quase cai lá em baixo, ai me segurei, naquele negócio 
do lado até o encarregado foi me segurar, ai era um saco de batata, quase cae em 
cima de mim. Aí foi na hora que torci o pé. Foi só dessa vez mesmo, nunca passei 
o dedo na máquina. Aqui todo mundo já passou, eu mesmo não, que eu tomo 
cuidado. Essa máquina é perigosa, até Fubica, e ele tem muitos anos aqui já, nem 
é a dificuldade, né? É o descuido mesmo". 

T7 "Uma vez, 5 dias eu acho, mas acho que voltei até antes. Torci o pé no Supercei, 
a gente saiu pra fazer a entrega e o motorista levou o caminhão pra outro lugar, aí 
quando eu fui passar na faixa, eu pisei em uma pedra e ela tava solta, aí torci o 
pé". 

T9 "Eu já passei por pressão alta, fígado. Eu bebia muito, ai o médico até proibiu. Já 
tenho 3 anos sem beber, minha pressão era alta demais". 

T11 "Só 3 dias, foi rápido, por coluna". 

T13 "Aqui já, no olho, olha aqui meu olho, eu tenho a marca, eu tava "lonando" a 
carreta, passando a lona, aí não tem aqueles arames que a gente passa por baixo 
e engancha? Aí ele ficou enganchado em cima da carreta. Aí eu subi pra tirar, 
quando eu fui subindo eu desenganchei, só que na hora eu cai pra trás, aí quando 
eu cai ele veio pra cima de mim e garrou no meu olho. Deu bem aqui, no canto do 
olho, pegou, aqui, nessa carne do olho, ai eu fiquei quase um mês enxergando 
ruim, ai comprei remédio, tudo que o médico do particular passou pra mim. 
Aconteceu na quinta, ai me deram atestado de um dia, aí eu fiquei a sexta em 
casa, ai no sábado eu vim, mas não vim com a roupa de serviço não, com o tampão 
no olho, mas eu vim pra eles ver né, eu sabia que eles não iam deixar eu trabalhar, 
mas tinha que vim, [...] Fiquei com medo de perder o olho, mas graças a Deus não 
aconteceu nada não, mas ficou um defeito, de vez em quando eu tenho que ficar 
tirando esses cabelinhos, que ele vai nascendo pra dentro agora, tá vendo? [...] Ao 
invés de crescer pra fora eles crescem pra dentro, porque a carne quando sarou 
ficou assim pra dentro [...]" 

Fonte: A autora. 

 
Destaca-se que durante as observações, verificou-se algumas situações que 

também poderiam ser causadoras de graves acidentes, como por exemplo, na Figura 

41 (a), onde são demostrados os trabalhadores efetuando uma troca de lâmpada. 

Constatou-se que a organização não possui uma escada adequada para tal troca, 

sendo assim, os trabalhadores realizam-na subindo em uma empilhadeira, o que 

poderia ocasionar um acidente no trabalho, visto que os trabalhadores não utilizavam 

nenhum tipo de proteção.  

Na Figura 41 (b), o carregador leva de uma só vez, três sacas com cebolas, 

onde posteriormente o mesmo subiria rampas e teria que abaixar na altura da porta. 

Já na Figura 41 (c), enquanto um funcionário efetua a movimentação de paletes com 

a empilhadeira, um carregador se apoia sobre a carga em movimentação.    
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Figura 41 – Riscos de Acidentes 

 

Fonte: A autora. 

 
 
De uma maneira geral, pode-se caracterizar as atividades destes 

trabalhadores, como de elevado Custo Humano do Trabalho. O cumprimento das 

tarefas exige a manutenção de posturas lesivas aos trabalhadores, bem como o 

carregamento de cargas com elevado peso. As tarefas exigem um trabalho muscular 

dinâmico e estático. O Dinâmico se caracteriza por contrações e relaxamentos 

alternados da musculatura corporal (IIDA, 2016), (por exemplo, o descarregamento 

dos caminhões e a colocação das mercadorias nos paletes e a seleção de batatas e 

cebolas). Já, o estático, exige contração continua de alguns músculos do corpo para 

a manutenção de uma determinada postura (por exemplo, o carregamento de frutas e 

verduras, utilizando os carrinhos de madeira). 

Conforme destaca Iida (2016) tanto um tipo de trabalho quanto outro pode gerar 

fadiga. Desta forma, o relato de dores e cansaço pelos trabalhadores são justificáveis. 

Quanto à dimensão cognitiva, as atividades desempenhadas pelos 

carregadores, são de fácil entendimento, porém, as queixas sobre falta de orientações 
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são vistas frequentemente, mesmo com os carregadores afirmando que aprendem 

rápido. A organização implementou um sistema contra riscos de acidentes no 

trabalho, no entanto, não atingiu todos os carregadores, mas os que fizeram o curso 

orientam os demais no dia a dia. 

Destaca-se como tarefas de maior exigências cognitiva entre os carregadores 

e a pesagem de mercadoria das diferentes balanças. Além disso, algumas tarefas 

exigem um savoir-faire para a sua execução. Neste sentido, a experiência e 

aprendizagem adquiridas no contexto de trabalho auxiliam em tomadas de decisão, 

conforme destacado por Guimarães (2010). No caso destes trabalhadores, a seleção 

de batatas é também um bom exemplo de tarefa que exige esse savoir-faire para a 

seleção de batatas em função de tamanho e de maturação. 

O domínio do espaço é também algo que caracteriza estes elementos 

cognitivos. Os trabalhadores mais inexperientes e jovens apresentam dificuldades de 

localização de locais de entrega quando esta se realiza na própria CEASA/DF. Muitas 

vezes esta entrega é feita em carros estacionados na CEASA/DF, mas a inexperiência 

dificulta o entendimento do lugar em que o mesmo se localiza. 

As tarefas desempenhadas pelos carregadores, são de grande esforço físico, 

contudo alguns se preocupam em dormir cedo, ter uma alimentação adequada, como 

relata o T1: “Eu costumo dormir 10h da noite, porque tem que dormir pelo menos 5h, 

tem que tá bem descansado, aí 10h to dormindo". Porém, essa é a prática de apenas 

dois carregadores, os demais, dormem tarde, e relatam assistir novelas, jogos de 

futebol, bem como realizar atividades rotineiras como lavar uniforme e fazer marmita, 

como diz o T14: “Aí chega em casa, as crianças quer brincar, fazer os dever da escola, 

jogar vídeo game, quando a mulher não ta em casa faço a janta, e já arrumo a marmita. 

Durmo umas 11h ou 11h30, assisto a novela". Assim também diz o T4: “Em casa só 

descansar, só toma um banho, as vezes nem janta, vai logo dormir, quando chega 

muito cansado, tipo durmo umas 9h ou 8h30, quando não tem jogo do flamengo, ai é 

mal, só dorme umas 3 horinhas”. 

As dimensões afetivas notadas no ambiente de trabalho como conversas 

informais e brincadeiras, estão presentes em quase todo momento, a começar pelos 

nomes dos carregadores, onde grande parte deles, são chamados por apelidos. 

Quando perguntados se eles se sentem ofendidos ou se “apelam” com as 

brincadeiras, nenhum diz se irritar com isso. E, assim, os carregadores passam os 



                                                                                                                                                                           88 

 

   

 

dias, para tornar a atividade mais leve. É possível inferir, que buscar este “bom humor” 

se torna essencial para lidar com a elevada exigência física no trabalho, como também 

apontado por Guimarães (2010). Apenas um carregador se mostrou irritado quando 

se trata de brincadeiras, T9: “Estressar a gente se estressa que não é todo dia que a 

gente tá bem, até em casa a gente se estressa, né?". 

Não foram identificados no estudo exigências afetivas especificas às tarefas 

dos carregadores. Contudo, identificou-se que, apesar da alta demanda física, o bom 

humor é característica deste grupo. As Relações Socioprofissionais positivas 

aparecem como importantes neste sentido. Assim, é comum no grupo as brincadeiras 

e conversas informais. Os carregadores são chamados a todo momento por apelidos 

e não se sentem ofendidos por isso. Questionado sobre isso, um dos carregadores 

relatou, T3 “Não, de estressar assim, eu nunca tive estresse não, eles brincam muito 

comigo, né? Mais eu não apelo não, às vezes eles pensam, mais se apelar é pior". 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
Diante do que foi apresentado neste estudo, observou-se que o Contexto 

Produtivo de distribuição de hortaliças e frutas possui uma variedade de atividades. 

Contudo, a partir da inserção desta estudante-pesquisadora no campo, verificou-se 

que a atividade de trabalho de carregadores apresentava características e exigências 

merecedoras de investigação. Sendo assim, buscou-se caracterizar o Contexto 

Produtivo e esta atividade de trabalho. 

Analisando as Condições do Trabalho da organização estudada, foi possível 

verificar que poucos são os instrumentos e equipamentos utilizados por estes 

trabalhadores para se executarem suas tarefas. Estes encontram-se, em sua maioria, 

com a manutenção em dia o que contribui para evitar perda de tempo e o desgaste 

físico dos carregadores. Os instrumentos e equipamentos são de fácil manuseio e de 

longa vida útil. 

Enumerar-se-á a seguir quanto à observação de alguns pontos específicos, 

pontos positivos e negativos identificados no estudo. 

1. As atividades executadas na organização as mesmas durante anos, sendo feitas 

algumas mudanças são pelos supervisores e pela chefia. Tendo em vista que os 

trabalhadores estão na atividade há anos, poucas são as queixas por falta de 

informação e dificuldades na execução das atividades de trabalho, contudo, em 

função das características da atividade, torna-se importante a orientação pela 

organização, já que se trata de uma atividade de trabalho que há uma demanda 

física elevada exigindo a adoção de posturas que podem ser lesivas aos 

trabalhadores. 

2. O ambiente físico é bastante espaçoso e pouco são os incômodos relativos à 

ruídos, clima e ar. Os fatos se alteram no decorrer das estações do ano, porém 

os carregadores são maleáveis para tratar com essas mudanças. 

3. Um dos problemas identificados são as informações trocadas a falta de 

comunicação entre os supervisores para melhor delegar tarefas para os 

carregadores. Com isso, alguns carregadores se queixam de começar uma 

atividade e no meio do caminho um outro supervisor o requisita para uma outra 

atividade. 
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4. Os suprimentos (Equipamentos de Proteção Individual) oferecidos pela empresa 

como bota, luvas e cintas, são questionados por suas qualidades e falta de 

reposição. 

5. As tecnologias disponibilizadas pela empresa são de fácil acesso e entendimento 

de todos os carregadores. O número de carregadores analfabetos é pequeno e 

mesmo os não alfabetizados, conseguem “ler” as notas e identificar a quantidade 

de pedido para entrega. 

Quanto às características da Organização do Trabalho não foram observadas 

muitas queixas por parte dos trabalhadores. Contudo, os relatos de horas extras são 

comuns entre os trabalhadores. Se dizem satisfeitos com a remuneração, mas quando 

falam dela incluem a realização de horas extras elevando a jornada de trabalho. 

Observa-se que com uma demanda física elevada, como a verificada no estudo, tal 

extensão da jornada pode ter repercussões negativas sobre os trabalhadores. Apesar 

da naturalização deste aspecto pelo trabalhador, o prejuízo ao seu corpo, no longo 

prazo, deve ser considerado pelo gestor da organização. 

Foi possível observar que as Relações Socioprofissionais entre os 

carregadores e os demais membros da equipe são bastante respeitosas. Há 

momentos de descontração no ambiente de trabalho, porém todos se respeitam e são 

poucos os casos de intrigas entre os carregadores e entre os carregadores e as 

equipes externas. Essa relação se estende também para fora da organização, em que 

trabalhadores se juntam e em alguns dias da semana jogam futebol juntos. 

No que se refere ao Custo Humano do Trabalho verificou-se que a atividade de 

trabalho é de alta demanda, principalmente se se considera os aspectos físicos desta 

dimensão. Nesse sentido, os trabalhadores apresentaram queixas de cansaço e 

dores. As queixas centraram-se principalmente nos ombros, na coluna e nos joelhos. 

Por meio do estudo foi possível identificar que a rotina de trabalho destes 

trabalhadores é muito cansativa. Adotam diferentes posturas que podem ser lesivas à 

sua saúde e algumas das cargas que carregam encontram-se acima do peso 

considerado adequado. Sendo assim, melhorias e modificações serão necessárias 

visando o bem-estar destes trabalhadores e a preservação de sua condição produtiva 

no longo prazo. 

Considera-se que as organizações, independente do setor em que atue, devam 

primar pelo bem estar das pessoas que ali trabalham. O setor do Agronegócio, muitas 
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vezes criticado no que se refere às condições de trabalho dos trabalhadores, deve 

atentar-se a estes aspectos para, inclusive, transformar a imagem do setor diante da 

sociedade. 

Acredita-se que os objetivos propostos neste estudo foram alcançados. 

Contudo, com a lacuna de investigações científicas em contextos produtivos 

semelhantes, fica quase que impossível uma comparação dos resultados aqui 

encontrados com os de outros estudos. Sendo assim, como recomendações para 

novos estudos, verifica-se a necessidade de que investigações em contextos 

semelhantes sejam realizadas.  

Quando se pensa nos Agronegócios e seus diferentes elos, sua coordenação 

e gestão será cada vez mais eficaz se se conhecer também as atividades de trabalho 

dos que ali atuam bem como as suas exigências. Transformar tais situações 

conciliando produtividade com o bem-estar das pessoas é princípio central que deve 

orientar as ações dos gestores de Agronegócios.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS CARREGADORES 

 
 

I – Informações Preliminares ao Entrevistado 
 
 

 Apresentação 

 Objetivo da entrevista 

 Forma de tratamento e de divulgação dos dados 

 Sigilo das informações  

 Autorização de gravação 

 Há dúvidas, questões? 

 Agradecimento  

 

 
     II – Dados de Identificação do Entrevistado 

 
Idade:  
Escolaridade:  
Estado Civil:  
Tempo de trabalho na empresa:  
 

 
     III - Questões  

 

a) Gostaria que você me contasse como é um dia típico de seu trabalho, desde o momento 
em que levanta até quando retorna para casa. 

b) Quantas horas por dia você trabalha?  

c) Há quanto tempo você trabalha com este tipo de trabalho?  

d) Em que seu trabalho te exige mais? (O que acha mais difícil, que exige mais esforço?)  

e) Já se afastou do trabalho por algum problema de saúde? (    )Sim (    )Não  

Qual (ais)? 

f) Qual (ou quais) a maior dificuldade na realização de suas tarefas?  

g) Das tarefas que você faz, quais ou qual você menos gosta? Por quê?  

h) Das tarefas que você faz, quais ou qual você mais gosta? Por quê?  

i) Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Por quê? 

j) O que te deixa irritado no trabalho?  

k) Costuma sentir algum tipo de desconforto ou dor durante ou após um dia de trabalho? 

l) Se você pudesse mudar algo no seu trabalho, o que mudaria em primeiro lugar?  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO NÓRTICO DOS SINTOMAS MÚSCULO-
ESQUELÉTICO 

 
 

IV - Gostaria de saber mais detalhadamente se sente algum tipo de incômodo ou dor 
física e, por isso, vou fazer-lhe algumas questões mais específicas sobre este assunto. 

 

 
 

Fonte: Iida (2016, p.88) 
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ANEXO B – AVALIAÇÃO COM NOTAS 
V - Agora, gostaria que avaliasse alguns aspectos do relacionamento entre você e os 
demais de organizações ligadas à empresa. Sendo que 1 significa que é ‘’muito ruim ou 
péssimo’’ e 10 ‘’excelente’’. Caso algo não esteja presente no seu trabalho você poderá 
atribuir a nota 0. 
 
 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

 

Itens Avaliação 

Qual a nota você dá... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Para as ferramentas e instrumentos fornecidos para realização do seu 
trabalho. 

           

2.Para a iluminação presente no seu ambiente de trabalho.            

3.Para a temperatura presente no seu ambiente de trabalho.            

4.Para a circulação de ar dentro da central de distribuição.             

5.Para o nível de barulho presente no seu espaço de trabalh.            

6.Para os equipamentos de segurança fornecidos pela empresa.            

7.Para as orientações e instruções fornecidas para realização de suas 
atividades. 

           

8.Para o salário recebido.             

9.Para os benefícios oferecidos pela empresa.            

10.Para o apoio dado pela empresa para a realização de suas atividades.             

11.Para o treinamento recebido com o objetivo de melhorar o seu 
trabalho. 

           

12.Para a possibilidade de desenvolver-se profissionalmente nesta 
empresa. 

           

13.Para as orientações e intruções recebidas sobre o cuidado com a sua 
saúde e segurança no trabalho.   

           

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
O

 T
R

A
B

A
L

H
O

 

1.Para as metas de produção definidas pela empresa.            

2.Para a maneira como as tarefas são divididas entre os funcionários.              

3.Para a quantidade de tarefas que você deve realizar diariamente.            

4.Para o tempo definido para a realização de suas tarefas.             

5.Para o ritimo de trabalho exigido para a realização de suas tarefas.            

6.Para a sua jornada de trabalho.             

7.Para o tempo definido para as suas pausas durante o trabalho.            

8.Para o tipo de controle e supervisão do seu trabalho.            

9.Para as normas  exigidas para a realização de suas atividades.            

10.Para a possibilidade de definir seu próprio ritmo de trabalho.             

11.Para a possibilidade de escolher as tarefas que irá realizar.            

12.Para a possibilidade de definir a quantidade de tarefas que irá realizar 
diariamente. 

           

  
  
  
  

  
 R

E
L

A
Ç

Õ
E

S
 S

O
C

IO
P

R
O

F
IS

S
IO

N
A

IS
 

1.Para relações com colegas de equipe da empresa            

2.Para relações com colegas de equipe de empresas externas             

3.Para relações com motoristas             

4.Para relações com carregadores de carga             

5.Para relações com vendedores            

6.Para relações com caixas             

7.Para relações com seus chefes            

8.Para relações com seus supervisores            

9.Para relações com integrantes  administrativo            

10.Para relações com secretaria             

11.Para relações com cozinheira            

12.Para relações com compradores            

13.Para relações com fornecedores             

14.Para relações com caminhoneiros             

Observações:  
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ANEXO C – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

 
 

 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 
 

 
 
 
 

ESTE PROGRAMA TEM VALIDADE 
ATÉ JUNHO  

DE 2017 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS 
AMBIENTAIS - PPRA 
 
 
 
 
 
 
 

Este Programa foi elaborado e redigido de forma a expressar a 
verdade, na situação em que os levantamentos foram efetuados e 
apresenta-se assinado e com todas as páginas rubricadas pelo 
relator. 

 
Responsável pela elaboração do PPRA: 
 
 
 
 
 

 

Formosa - GO, 14 de Junho de 2016.



 

                                                                                                                          99 

 

   

 

 
 

 
 1 – Apresentação: 
 
 

A elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, atende 

a Norma Regulamentadora – NR-09 da Portaria 3.214 de 08.06.78 do Ministério do Trabalho - MTb, 

alterada pela Portaria n
o
. 25, de 29 de dezembro de 1994 e o disposto nos artigos 155 e 200, item 

IV da CLT, com redação dada pela Lei n
o
. 6.514 de 22 de dezembro de 1977. 

 
Esta Norma Regulamentadora estabelece parâmetros e diretrizes gerais a serem 

observadas na elaboração e execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante 
negociação coletiva de trabalho.  

O PPRA deve integrar o conjunto de ações desenvolvidas pela empresa no 

campo da preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, devendo estar articulado com 

o disposto nas demais Normas Regulamentadoras previstas na legislação vigente, em particular com 

o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO NR-07. 
 
 
 
 
2 - Das Responsabilidades: 
 
 
Do Empregador  
- Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da 

empresa. 

 
Dos Trabalhadores 

7.1.2. Colaborar e participar na implantação do PPRA.  
7.1.3. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA.  
7.1.4. Informar aos responsáveis pelo setor de trabalho, quaisquer ocorrências que possam vir 
a implicar em agravos à saúde dos trabalhadores ou a provocar acidentes. 
 
 
 
 
3 - Do Objetivo e Campo de Aplicação: 
 
 

O objetivo do PROGRAMA de PREVENÇÃO de RISCOS AMBIENTAIS é 

a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, através do reconhecimento, avaliação 

e controle dos riscos ambientais existentes nos postos de trabalho e suas conseqüências para o meio 

ambiente.  
A eficiência e a eficácia das recomendações inseridas no Programa dependem 

do compromisso da empresa e da efetiva participação dos trabalhadores na sua implementação, bem 

como das alterações possíveis, identificadas a partir do acompanhamento.  
Todos os níveis hierárquicos da empresa devem estar comprometidos com os 

procedimentos de implementação do programa, orientados através de normas ou regimento interno, 

produzido pela direção da empresa. 
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4 – Dados da Empresa Inspecionada: 

 
 
 
4.1. Classificação Nacional de Atividade Econômica 

 

CNAE Principal: 

 

46.33-8-01 – Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças 
e legumes frescos. 

 

- Grau de risco: 02. 
 
 

 

4.2. Atividade desenvolvida. 

 
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes 
frescos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                          101 

 

   

 

 
 
 
5. Introdução 

 

A NR 09 e a nona norma regulamentadora do trabalho urbano, cujo título é Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte dos empregadores do PPRA, visando à prevenção da saúde e 
integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação 
e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho. 
 
 
 

 
6. NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

6.1 Referência Jurídica (Artigos 176 a 178 da CLT) 

 

Art.176 Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço 
realizado. 

 

Parágrafo único – A ventilação artificial será obrigatório sempre que a natural não 
preencha as condições de conforto térmico. 

 

Art.177 Se as condições de ambiente se tornam desconfortáveis, em virtude de 
instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada 
para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento 
térmico ou recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as 
radiações térmicas. 

 

Art.178 As condições de conforto térmicos dos locais de trabalho devem ser mantidas 
dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho. 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 7
o
 inciso XXII, garante ao trabalhador urbano 

e rural o exercício do trabalho dentro de condições mínimas de segurança e higiene 
conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 7
o
 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:  
XXII redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança; 
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7. Objetivo e Campo de Aplicação 

 

Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitem 
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em condições a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da 
empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, 
sendo a sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e 
das necessidades de controle. 

 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo 
da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado 
com o disposto nas demais NR, em especial com o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional – PCMSO previsto na NR-7. 

 

Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na 
execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletivas 
de trabalho. 
 

 

 COMENTÁRIOS 

 

 O Art. 2 da CLT considera empregador as empresas, individuais ou coletivas, que 
assumindo os riscos da atividade econômica, admitem, pagam salários e dirige a 
prestação de serviços. Equipara-se ao empregador para efeitos legais: profissionais 
liberais, instituições beneficentes, associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. 

 

 Esta NR se aplica a todas as empresas regidas pela CLT (micro, pequena, média e grande, 
seja de qualquer setor, da área urbana ou rural), não importando o tipo de atividade, riscos ou 
número de funcionários. 

 

 O PPRA deve ser elaborado, tanto para um escritório de contabilidade com 40 
funcionários, quanto para um posto e gasolina com 4 funcionários. A diferença entre um e 
outro é a forma de elaboração, para cada escritório de contabilidade, basta realizar o 
trabalho de reconhecimento, registro e divulgação de dados. 

 

 Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à 
saúde do trabalhador. 
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 Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som. 
 

 

 Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostas ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 
névoas, neblina, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, 
posam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

 

 Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fumos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre outros. 

 

 Os agentes ambientais físicos, químicos, e biológicos estão relacionados nos anexos da 
NR 15.  
O PPRA não deve ser confundido com o mapa de risco, já que o primeiro é um programa de 
higiene ocupacional e o segundo um estudo qualitativo realizado pelo próprio trabalhador, 
através da CIPA, levando-se em consideração, também os riscos ergonômicos e os riscos de 
acidentes. 

 

 A NR 9 estabelece que o empregador deva elaborar cronograma definindo metas e 
prioridades, para controlar os riscos. 
 

 

8. Estrutura do PPRA 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte 
estrutura: 

 

7.2.1. Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e 
cronogramas;  

7.2.2. Estratégia e metodologia de ação;  
7.2.3. Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados;  
7.2.4. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

 

Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano, uma análise 
global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes 
necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.  
O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e 
discutidos na CIPA, quando existe na empresa, de acordo com a NR-5, sendo sua cópia 
anexada ao livro de atas desta Comissão.  
O documento-base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar 
o imediato acesso às autoridades competentes.  
O cronograma previsto deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das 
etapas e cumprimento das metas do PPRA. 
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O documento-base deve conter todos os dados relativos à identificação da empresa, 
desde a razão social, endereço, ramo de atividade e grau de risco de acordo com a NR-
4, número de trabalhadores, além do planejamento anual com estabelecimento de metas, 
prioridades e cronogramas. 
 
 
 
 
9. Desenvolvimento do PPRA 

 
9.1 Etapas do PPRA 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas:  
a) antecipação e reconhecimento dos riscos;  
b) estabelecimento de prioridade e metas de avaliação e controle;  
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;  
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;  
e) monitoramento da exposição aos riscos;  
f) registro e divulgação dos dados. 

 

A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas 
pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam 
capazes de desenvolver o disposto nesta NR. 
 
 
 
 

 COMENTÁRIOS 

 

 O desenvolvimento do PPRA baseia-se no objetivo de um programa de higiene 
ocupacional, que consiste no reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos 
ambientais existentes no ambiente de trabalho. 

 
Segundo o item 9.3.11, da NR 9, o PPRA pode ser elaborado por qualquer profissional do 

SESMT ou a critério do empregador. Apesar deste disposto, sugere que na inexistência do 
SESMT, este documento, de fundamental importância para a elaboração do PCMSO, seja 
executado por um profissional de segurança (NR4) contratado, sob o risco de ter um 
documento de qualidade técnica duvidosa, que poderá comprometer a empresa no caso de 
aparecimento de doenças ocupacionais. 

 

 A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou 
processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos 
potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. 
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9. 2 Reconhecimento de Riscos 

 

O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando 
aplicáveis:  
a) a sua identificação;  
b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;  
c) a identificação das possíveis trajetórias e os meios de propagação dos agentes no 
ambiente de trabalho;  
d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;  
e) a caracterização das atividades e do tipo de exposição;  
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possíveis 
comprometimentos da saúde decorrente do trabalho;  
g) os possíveis danos à saúde relacionada aos riscos identificados, disponíveis na 
literatura técnica;  
h) a descrição das medidas de controle já existentes. 
 

 

9. 3 Avaliação de Riscos 

 

É a fase em que se realiza a avaliação quantitativa e/ou qualitativa dos agentes físicos, 
químicos e biológicos existentes nos postos de trabalho, e outros que causam danos à 
saúde do trabalhador, a serem avaliados.  
A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para:  
7.4.1. comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na 
etapa de reconhecimento;  
7.4.2. dimensionar a exposição dos trabalhadores;  
7.4.3. subsidiar o equipamento das medidas de controle. 
 

 

9.3.1 – ILUMINAÇÃO 

 

A iluminação de um ambiente pode ser natural (luz solar), artificial (lâmpadas 
elétricas fluorescentes ou incandescentes, ou ainda de mercúrio, entre outras) ou uma 
mesma associação dos dois.  

Uma iluminação adequada proporciona um ambiente de trabalho agradável, 
melhorando as condições de supervisão e diminuindo as possibilidades de acidentes. As 
conseqüências da iluminação inadequada são:  

 Na segurança – maior número de acidentes
 Na produtividade – maior desperdício de material piora na qualidade do 

produto final
 No bem-estar – maior fadiga visual e geral dores de cabeça. 

Obs.: Medições em Anexo no final do documento. 
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9.3.2 – RUÍDO 

 

Queremos lembrar que o ruído pode causar doenças ocupacionais.  
Os efeitos dos ruídos acima dos limites de tolerância vão desde uma ou mais alterações 
passageiras até graves defeitos irreversíveis, a saber: 

 

 Causas bruscas – causas por deslocamento muito grandes de ar, como em explosões. 

 

 Causas constantes – caso do interessado, ou seja, este funcionário esteve durante 
muito tempo exposto de modo habitual ao ruído. Esta é o que nos interessam no caso em 
questão, estas causam:  

Perda auditiva;  
Zumbido constante e irritante; 
Fadiga;  
Nervosismo;  
Vertigem;  
Problemas intestinais; 
Problemas psicológicos;  
Atrofias no órgão de Corti e muitos outros.  

Obs.: Medições em Anexo no final do documento. 
 
 
 
 
9.3.3 – CALOR 

 

Na medida em que há um aumento de calor ambiental, ocorre uma reação no 
organismo humano no sentido de promover um aumento da perda de calor. Inicialmente 
ocorrem reações fisiológicas para promover a perda de calor, mas estas reações, por sua 
vez, provocam outras alterações que, somadas, resultam num distúrbio fisiológico. 
 
 
 
 

As principais doenças do calor são: 
 

 Exaustão do calor;
 Desidratação;
 Câimbras do calor;
 Choque térmico.
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS  
DE ACORDO COM A SUA NATUREZA 

 
 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Verde Vermelho Marrom Amarelo Azul 
RISCOS RISCOS RISCOS RISCOS RISCOS DE 

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÔMICOS ACIDENTES 
 
 
 

 
Ruídos Poeiras Vírus Esforço físico Arranjo físico 

   intenso inadequado 

Vibrações Fumos Bactérias Levantamento Máquinas e 

   e transporte equipamentos 

   manual de peso sem proteção 

Radiações Névoas  
Exigência de Ferramentas Ionizantes   

  
Protozoários postura inadequada inadequadas ou 

Radiações 
  

defeituosas    
  

Controle rígido 
 

não ionizantes    

 
Neblinas 

 de produtividade Iluminação 
   

inadequada     

  
Fungos 

Imposição de  

Frio 
 ritmos excessivos Eletricidade   
    

 Gases  
Trabalho em turno Probabilidade    

   e noturno de incêndio 

Calor Vapores Parasitas 
 ou explosão 

Jornadas de trabalho  
    

   prolongadas Armazenagem 

    inadequada 

Pressões 
  Monotonia e  
  repetitividade Animais 

anormais Substâncias, 
 

  peçonhentos    

 compostos ou Bacilos Outras situações  

 produtos  causadoras de Situações de 

 químicos em  stress físico riscos que 

Umidade geral  e/ou psíquico poderão 

    contribuir 

    para acidentes 
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 COMENTÁRIOS 
 

 Entende-se por avaliação quantitativa, o levantamento ambiental com registro de dados 
medidos com equipamentos específicos. Nem todos os agentes ambientais podem ser 
avaliados quantitativamente. 

 

 Para a realização da fase de avaliação quantitativa exige-se conhecimento básico das 
diversas técnicas de medição instrumental, fundamentada nas normas expedidas pela 
FUNDACENTRO ou NIOSH – National Institut for Ocupational Safety and Health. 

 

 Na avaliação qualitativa, analisa-se o tipo de agente contaminante, fazendo um estudo 

de campo da situação e recomendar medida de controle para reduzir a intensidade dos 
agentes. Esta deverá ser feita por profissional de segurança, que conheça os tipos de 
riscos existentes. 

 

9.4 Medidas de Controle 

 

A NR-9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverão ser 

adotadas na seguinte ordem de prioridade:  
7.4.3.1. medidas coletivas;  
7.4.3.2. medidas de controle na fonte geradora do risco, e de caráter administrativo;  
7.4.3.3. equipamento de proteção individual. 

 

As medidas de controle deverão ser adotadas sempre que forem verificadas uma ou 
mais das seguintes situações: 

 

7.4.3.3. identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;  
7.4.3.4. constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente à saúde;  
7.4.3.5. quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 
trabalhadores excedem os valores dos limites de tolerância previsto na NR-15 ou, na 
ausência deste, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH – 
American Conference of Governmental Industrial Hygyenists, ou aqueles quem venham a 
ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que 
os critérios técnico-legais estabelecidos;  
7.4.3.6. quando, através de controle médico da saúde, ficar caracterizado o anexo 
causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a 
que eles ficam expostos. 

 

O estudo, desenvolvimento e implementação de medidas de proteção coletiva deverão 
obedecer à seguinte hierarquia: 

 

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais 
à saúde; 
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7.4.4.1. medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no 
ambiente de trabalho;  
7.4.4.2. medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 
ambiente de trabalho. 

 

 COMENTÁRIOS 

 

 A NR-15 no anexo 11 apresenta uma lista de produtos químicos com índices de LT. A 
ACGIH publica anualmente uma lista atualizada destes parâmetros, alterando e incluindo 
novos produtos. 

 

 O item 9.3.5.1, ao permitir a utilização dos parâmetros da ACGIH, estabelece uma 
coerência técnica e permite uma complementação da listagem apresentada no anexo 11. só 
será permitido o uso destes parâmetros, caso da inexistência do produto química na listagem 
da NR-15. 

 

 O item 9.3.5.1, permite que valores mais restritivos de LT sejam determinados através de 
acordos ou convenções coletivas de trabalho. 

 

 A implementação das medidas de controle deve ser acompanhada de treinamento sobre 
medidas preventivas. 

 

 As medidas de caráter coletivo são aquelas relacionadas à proteção do meio ambiente de 
trabalho e de todos os trabalhadores existentes na área de risco, são elas:  
1. Substituição de agentes químicos agressivos;  
2. Adequação de ventilação industrial;  
3. Implantar sistema de exaustão localizada;  
4. Enclausuramento de atividades com produtos tóxicos entre outros. 

 
 Medidas de caráter administrativo são, por exemplo:  

• Redução do tempo de exposição;  
• Adequação do ritmo de trabalho;  
• Ordem e limpeza. 

 
 Medidas de caráter individual são aquelas em que:  

Utilizam equipamento individual ao trabalhador, de acordo com o risco inerente da função, 
observando todas as recomendações na NR-6. Os EPI também devem levar em 
consideração sua eficácia e conforto quando utilizados para a atenuação dos riscos 
ambientais. Caso seja constatado, alguma evidência que indique o aparecimento de 
doenças ocupacionais proveniente da exposição aos riscos ambientais, com o uso dos 
EPI, terá que avaliar dois aspectos; 

 

a) O funcionário não utiliza forma habitual e permanente o EPI, o que caracteriza uma 
falha de inspeção diária dos supervisores e um descaso do trabalhador com medidas 
preventivas da empresa, estando o mesmo sujeito às punições previstas na lei; 
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b) O EPI não é adequado para minimizar os riscos ambientais na intensidade e 
concentração existente no ambiente de trabalho, mesmo tendo o CA (Certificado de 
Aprovação). 

 

OBS.: Deve-se estabelecer um programa de treinamento dos trabalhadores quanto à 
utilização correta dos EPI’s e a orientação sobre as limitações de proteção que eles 
oferecem, e normas de procedimentos para o fornecimento, o  
uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, 
visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas. 
 
 
 
10. Treinamentos  
Todos os empregados deverão ser treinados sobre os riscos ambientais a que estão 
expostos e a importância de sua prevenção. 
 

 

11. Nível de Ação  
Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas 
de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais 
ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico 
da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. 

 
Deverão ser objetos de controle sistemático as situações que apresentem exposição 
ocupacional acima dos níveis de ação, visando à introdução ou modificação das medidas 
de controle, sempre que necessário. 
 

 

12. Registro de Dados  
Registro de dados refere-se ao documento-base composto de relatórios de antecipação 
ou reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes 
ambientais, registro de treinamento, entre outros.  
O registro de dados deverá ser mantido por um período de 20 anos, prazo determinado 
conforme o Art. 177 do Código de Processo Civil – CPC. 
 

 

13. Responsabilidades 

 

  Do empregador  
I – estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade 
permanente da empresa ou instituição.  
- Dos trabalhadores  
I – colaborar e participar na implementação e execução do PPRA;  
II – seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA;  
III – informar ao seu superior hierárquico direto, ocorrência que, a seu julgamento, 
possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. 
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14. Divulgação dos Resultados 

 

De acordo com a NR-9, itens:  
9.5.1. Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar proposta e receber 
informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais 
identificados na execução do PPRA.  
9.5.2. Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e 
suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e 
sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos 
mesmos.  
O PPRA não é um documento sigiloso e deverá estar disponível para os funcionários e 
para a fiscalização. 

 

 

14. Disposições Finais 

 

As empreiteiras prestadoras de serviços deverão desenvolver seu próprio PPRA no 
ambiente interno de suas oficinas, canteiros e nos casos de utilização de produtos 
químicos ou equipamentos específicos para sua atividade, devendo participar das ações 
previstas nos programas de segurança da contratante. 

 

 

 Modelo Ficha de Controle de EPI 

   
 CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE EPI 

Empregado:  Cargo: 

 
Declaro que recebi da Empresa, os equipamentos de proteção individual – EPI – discriminados abaixo, para uso 

constante e obrigatório durante o horário de trabalho, assumindo integral responsabilidade por sua conservação e 
apresentação em ótimas condições de higiene e limpeza. Declaro ainda que no(s) caso(s) de perda(s) e ou estrago(s), 
provenientes de minha culpa ou dolo, ficarei obrigado (a) a ressarcir a essa empresa o valor respectivo apurado na 
ocasião. 

 
Local e Data:_______________________________________________ 

 
Assinatura do Empregado: _______________________________________ 

 
   Data da Data da Assinatura 

Descrição do EPI Nº C.A Quantidade Entrega Devolução Empregado 
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Avaliação qualitativa. 

 

   

 Cargo: Carregador  Data da realização: 14/06/2016  
     

 Função: Carregador.  Grau de Risco: 02  
     

 Local de trabalho: Depósito  Carga horária: 44 horas semanal  
      
Descrição das atividades: Carrega os produtos vendidos e adquiridos da empresa em depósito 
para veículos e ou caminhões, realizando carga manual e com paletizadoras, realiza seleção de 
mercadoria em máquina de seleção e empacotamento em geral. 

Agentes Fontes geradoras: Efeitos a Saúde: 
Ambientais:   

Químicos: Poeiras. Intoxicações. 

Substâncias,   

compostos ou   

produtos químicos   

em geral.   

Ergonômicos: Trabalhos realizados em pé. Dores lombares e Fadiga muscular. 
Postura incomoda.   

Acidentes:   
Situações de riscos que Material no chão e Desequilíbrio Ferimentos, escoriações e fraturas. 
Poderão contribuir para do corpo, queda.  

acidentes   
    
Conclusão Técnica: A função não está exposta aos riscos caracterizados nos anexos da NR 15 
da portaria 3214/78. 

 
Medidas de Controle:  
Exames médicos a critério do médico coordenador do PCMSO da empresa. 
Treinamentos voltados aos riscos ocupacionais  
Utilização dos EPI`s.  
Cumprimento de normas e padrões da empresa 

 

Matriz de EPI`s Por Função 
 
Botina com Biqueira de Aço;  
Luvas de algodão com revestimento. 
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16. Cronograma Anual de Ações 

 
 
 

 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS  

CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES 
 
 
4.1. Classificação Nacional de Atividade Econômica 

 

CNAE Principal: 

 

46.33-8-01 – Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 
legumes frescos. 

 

- Grau de risco: 02.  

 Ano de Referencia: 2016/2017.  

AÇÕES DO PROGRAMA J J A S O N D J F M A M Responsáveis 
 U U G E U O E A E A B A Conclusões: 

 N L O T T V Z N V R R I Nomes /Assinaturas 

Antecipação dos Riscos Ambientais              
             

              

Reconhecimento dos Riscos Ambientais              
              

Avaliação dos Riscos Ambientais              
             

              

Seguir as normas de segurança do              

trabalho da contratada e contratante 
 

             
              

Fazer inspeção em todos os equipamentos              

e veículos antes das atividades de              

trabalho.              

Revisar Plugs das extensões elétricas              

periodicamente 
 

             
              

Realização de exames conforme PCMSO              
              

Orientação sobre prevenção de Acidentes              
              

Treinamento da NR-23 – Brigada de              

Emergência e Combate a Incêndios. 
            

             
              

Treinamento da NR-05 – CIPA – Comissão              

Interna de Prevenção de Acidentes. 
            

             
              

Treinamento, fornecimento e reposição de              

EPI’s              

Reavaliação do documento base.              
              

OBSERVAÇÃO:              
 
Data de implantação do programa Junho de 2016.  
Data de vencimento deste programa Junho de 2017
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ANEXO MEDIÇÕES QUANTITATIVAS 
 
9.3.1 – ILUMINAÇÃO (Pág. 08) 

 
   Valores 

Setores Locais 
Recomendação Encontrados 

(LUX) (LUX)   

   Luz Artificial = A 

Escritório Sala Gerência 01 300 360 

 Sala Gerência 02 300 250 

 Sala CPD 150 425 

 Sala de Apoio Administrativo 300 335 

 Setor Financeiro Mesa 01 300 530 

 Setor Financeiro Mesa 02 300 320 

 Setor Financeiro Mesa 03 300 420 

 Recepção 100 340 

 Cozinha 100 50 

 Refeitório de Lanches 100 130 

Depósito Máquina de Seleção 100 150 

 Ensaque 100 150 

 Máquina Empacotamento 100 250 

 Depósito em Geral 100 95 

Caixa de recebimento Mesa Josimar 300 345 

 Mesa Flávio 300 420 

 Mesa Helen 300 110 

 Mesa Meire 300 270 

Vendas Mesa 01 300 130 

 Mesa 02 300 165 

 Mesa 03 300 185 

 Mesa 04 300 180 

 

Obs.: Os valores marcados em vermelho deverão ser corrigidos as iluminações de 
acordo com as recomendações da NBR 5413/1992 (Iluminância de Interiores) 
substituindo a potência ou aumentando a quantidade de lâmpadas no setor. 

 
 
 
9.3.2 – RUÍDO (Pág. 09) 

 

Setor Ponto de Nível Pressão LT 

 Medição Sonora Média  

Máquina Seleção Geral 77,2 dB 85 dB 
Máquina 

Geral 70,0 dB 85 dB 
Empacotadora    

 
 


