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RESUMO 
 
NÖRNBERG, Lucas Schwartz. Desafios ergonômicos no manuseio de cargas no 
setor de distribuição de bebidas. 82f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de 
Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de Engenharias, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
O ramo de bebidas tem um papel importante na economia brasileira, empregando 
milhões de trabalhadores ao longo de todos processos deste produto, desde a 
matéria-prima, até o produto pronto disposto ao consumidor. Em alguns pontos 
desta rede, existem trabalhadores que fazem a distribuição manual deste produto, 
seja entre centros de distribuição, ou destes centros até os centros atacadistas, e 
então para os consumidores finais. O manuseio destes produtos pode apresentar 
riscos físicos para a saúde do trabalhador que movimenta manualmente estas 
cargas. Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo investigar quais são os 
principais desafios ergonômicos presentes na rotina laboral dos trabalhadores que 
atuam no setor de distribuição de bebidas. Para investigar estes desafios 
ergonômicos, será desenvolvido um marco teórico sobre os métodos mais 
disseminados de análise das posturas dos trabalhadores, durante a execução das 
tarefas pertinentes ao seu trabalho. Dentre as técnicas abordadas está o diagrama 
de áreas dolorosas, o qual possibilita estabelecer as dores em várias áreas do corpo 
após a jornada de trabalho. Este trabalho traz ainda uma proposta metodológica, 
que consiste em uma pesquisa quantitativa, realizada através de um Survey, com 
perguntas e respostas de múltipla escolha, onde foi utilizado uma escala likert, 
sendo possível identificar os pontos estudados. Com base nos dados obtidos, 
conseguiu-se atingir todos os objetivos propostos por esse trabalho sendo possível 
identificar que a presente classe de trabalhadores necessita de estudos 
aprofundados que possam melhorar suas condições de trabalho visto que os 
resultados indicaram problemas que foram encontrados, tais como a extensa carga 
de trabalho diária, vista a jornada que em muitos casos excede as oito horas 
previstas em lei. Ainda, as dores relatadas pelos trabalhadores em áreas 
preocupantes, através do diagrama de áreas dolorosas, como a região das costas, 
nas alturas do tórax e rins, região do pescoço e cervical, ombros, que podem levar a 
lesões sérias devido a reincidência. Identificou-se ainda relatos sobre a necessidade 
de movimentar manualmente cargas pesadas, de precisar levantar cargas com peso 
maior que 23 kg, peso máximo estipulado pela OIT. Há ainda manifestações sobreo 
não recebimento de equipamentos de proteção individual, conforme necessário. 
Enfim, o cenário parece expor os trabalhadores deste setor a condições de 
precariedade nas condições laborais. 
 
Palavras-chave: ergonomia; distribuição de bebidas; movimentação manual de 
bebidas, diagrama de áreas dolorosas. 
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ABSTRACT 
 
NÖRNBERG, Lucas Schwartz. Desafios ergonômicos no manuseio de cargas no 
setor de distribuição de bebidas. 82f. Undergraduate conclusion work – 
Undergraduate Program, Industrial Engineering, CEng – Engineering Center, Federal 
University of Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
The beverage branch have an important role in the Brazilian economy, employing 
millions of workers over all the manufacture process of this product, since the 
feedstock to the ready product disposed to the consumer. In some points of this 
network, there are workers who made the manual distribution, being between 
distribution centers, or, from this center to the wholesalers centers, and then to the 
final consumers. The handling of this products may present physical risks to the 
workers healthy who manually moves these loads. Therefore, the present study has 
as aim, to investigate which are the main ergonomic challenges present in the labor 
routine of the workers that act in distribution beverage sector. In order to investigate 
these ergonomics challenges, it will be developed a theoretical mark over the most 
disseminated methods of workers posture analysis. Diagram of painful areas is 
among the approach techniques, which enable to establish levels of posture risks 
within of the work routine. This work also includes a methodological proposal, which 
consists of a quantitative study, done by a Survey, with questions and answers of 
multiple choice, where a likert scale was used, and it was possible to identify the 
points studied. Based on the informations obtained, it was possible to achieve all the 
objectives proposed by this work, and it is possible to identify that the present class 
of workers needs deepened studies, to improve their working conditions since the 
results indicated problems that were found, such as the extensive daily workload, 
because the journey that many cases exceeds the eight hours according by law. Still, 
the pains reported by workers in areas of concern, through the diagram of painful 
areas such as the back region, at the heights of the chest and kidneys, neck region, 
shoulders, which canlead to serious injuries due to recurrence. Reports of the need 
lifting heavy products, need to lift products weighing more than 23 kg, maximum 
weight stipulated by ILO. Reports about not receive personal protective equipment as 
needed. That they expose conditions of precariousness in the working conditions of 
these workers. 
 
Keywords: ergonomics; beverage distribution; manual beverage handling; diagram of 
painful areas. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O ramo de distribuição de bebidas apresenta características importantes, 

tanto para economia quanto para fatores acerca da possibilidade de conseguir 

alcançar toda população de um país. Sendo um ramo de alto volume e participação 

de mercado, com milhões de trabalhadores envolvidos, direta e indiretamente, no 

país, tem o compromisso de fazer a distribuição de produtos e garantir que ele 

chegue no momento certo e com qualidade em seu destino (GUEDIN; VERGARA, 

2015). 

Dificuldade de locomoção com caminhões em grandes cidades ou em 

localidades que não comportam a circulação destes meios de transportes, acabam 

dificultando as tarefas dos trabalhadores deste setor, que acabam tendo que 

transportar manualmente estas cargas, pesadas, muitas vezes por longas distâncias. 

Dados do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho publicado em 2015 (AEAT, 

2015) por exemplo, trazem consigo informações que apontam o número de 

ocorrências nos anos de 2013, 2014 e 2015 no setor identificado como comércio 

atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. Os números 

encontrados são expressivos, e a subclasse do CNAE de 46.35-4, que se refere ao 

comércio atacadista de bebidas, apresenta, dentro de sua classe, o maior percentual 

de acidentes do trabalho com diversos casos de acidentes registrados. As 

quantidades de acidentes registrados em 2015 no Brasil para a totalidade desta 

extenas classe de comércio atacadista de alimentícios, bebidas e fumo, chegaram 

em 6.190 casos, tendo 2.667 registros somente na subclasse correspondente ao 

ramo de bebidas. Ou seja, a cada 100 acidentes de trabalho registrados em para a 

classe de comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 

aproximadamente 43 casos aconteceram na subclasse de bebidas. Estes número 

são parecidos se estiverem sendo abordados em termos de região sul do país ou 

estado do Rio Grande do Sul. 

Ainda de acordo com dados do AEAT (2015), na região sul do país, de um 

total de 1100 casos de acidentes do trabalho registrados em 2015 para comércios 

atacadistas de alimentos, bebidas e fumo, 408 estão no ramo de bebidas, ou seja, 

37,09% do total registrado. No estado do Rio Grande do Sul, o setor de bebidas 

continua apresentando a maioria dos casos de acidentes com aproximadamente 
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38% de toda classe, mesmo percentual existente no ano de 2013. Os números totais 

de acidentes para a classe de comércio atacadista de alimentos, fumo e bebidas 

neste ano de 2015 fecharam em 376 casos, quando destes, 140 foram na subclasse 

de bebidas. Estes dados apontam que o setor de bebidas continua com problemas 

no que concerne à escassez de estudos capazes de tornarem a probabilidade de 

acidentes do trabalho ocorrerem com menor frequência neste meio. Os estudos 

devem ser norteados por estes números acima citados e pela importância deste 

setor e destes trabalhadores para a economia.  

Apesar do crescimento do mercado no setor de bebidas, que se enquadra no 

setor terciário da economia brasileira conforme a Classificação Nacional de Atividade 

Econômica - CNAE, o ramo deste que se dedica a distribuição de produtos não 

acompanhou o aumento de demanda com técnicas, procedimentos, ou mesmo 

tecnologias que permitam a melhor manipulação destes produtos, logo, de acordo 

com Guedin e Vergara (2015), este setor de distribuição de bebidas se mostra 

carente de um estudo que possa analisar as formas de trabalho exercidas pelos 

trabalhadores, visto que muitas das atividades praticadas necessitam de alta 

capacidade física, além de existir alta repetitividade. 

Dadas tais informações percebeu-se a necessidade de realizar um estudo a 

fim de identificar e compreender todos esses desafios enfrentados pelos 

trabalhadores deste ramo. Para a efetivação deste estudo, optou-se pela realização 

de uma pesquisa quantitativa, com a aplicação de um questionário fechado (Survey), 

com perguntas e respostas de múltipla escolha através de uma escala Likert, onde 

foi possível mensurar os resultados presentes neste trabalho. 

 

 

1.1 Objetivos Geral e Específicos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar quais são os principais 

desafios ergonômicos presentes na rotina laboral dos trabalhadores que atuam ao 

setor de distribuição de bebidas. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a. Pesquisar e desenvolver um marco teórico quanto ao setor de distribuição 

de bebidas e os desafios presentes nele no que se refere às condições de 

trabalho; 

b. Investigar quais os tipos de desafios presentes durante o trabalho de 

distribuição de bebidas no que se refere ao ritmo de trabalho e posturas; 

c. Compreender quais as características e desafios enfrentados pelos 

trabalhadores do setor de bebidas no que se refere à Ergonomia; 

d. Analisar e discutir quais os desafios ergonômicos presentes na rotina 

laboral da distribuição de bebidas. 

 

1.2 Justificativa 

 

O Brasil é a terceira força mundial no que tange à produção e consumo total 

de cervejas e também de refrigerantes, e, assim o setor que abrange o mercado 

destes produtos mostra sua importância para a geração de postos de trabalho e 

tributos repassados ao país (CERVIERI JÚNIOR, 2014). 

O setor de distribuição de bebidas, embora empregue uma quantidade 

considerável de trabalhadores, é um setor que necessita de maiores cuidados, da 

CNAE, CBO e MTE, visto que ambos não dão a devida importância mesmo 

percebendo que este é um elo da cadeia, já que classificam apenas entregador de 

bebidas, não distinguindo motorista de ajudante. Logo, esta falta de identidade traz 

uma série de dificuldades, visto que inexistem cursos específicos profissionalizantes 

de órgãos como SESC/SENAT e até mesmo o reconhecimento da Justiça do 

Trabalho no que tange ao enquadramento de transportadora apenas de bebidas 

sendo similarizada às transportadoras de cargas em geral, ocasionando dificuldades 

na aplicação de convenções coletivas do trabalho específicas e um tanto diferentes 

dos setores (O SETOR, 2016). 

De acordo com Anuário Estatístico de Acidentes no Trabalho de 2015 (AEAT, 

2015), o número total de acidentes de trabalho na região sul do país para esta 

classe, em 2015 foi de 408 casos. Apenas no estado do Rio Grande do Sul, a 

quantidade total de acidentes para este ano foi de 140 ocorrências. Dos casos 
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registrados, 111 foram considerado acidentes típicos, 29 registrados como acidentes 

de trajeto e nenhum como doença do trabalho, dados que provam que o setor 

precisa se desenvolver no que concerne à segurança do trabalhador. Embasado nos 

dados acima apresentados, pode-se observar que o ramo do comércio atacadista de 

bebidas necessita de novos procedimentos que permitam o melhor manuseio dos 

produtos comercializados por este setor. 

De acordo com os dados apresentados, percebe-se a necessidade do 

desenvolvimento de um estudo que possa identificar e compreender todos esses 

desafios enfrentados pelos trabalhadores deste ramo. 

 

1.3 Limitações 

 

O estudo dos desafios ergonômicos encontrados no manuseio de cargas na 

distribuição de bebidas, será realizado somente na região sul do estado do Rio 

Grande do Sul, nas cidades de Canguçu, Pelotas e São Lourenço do Sul, com 

trabalhadores de algumas empresas deste setor, as quais serão definidas de acordo 

com a facilidade na acessibilidade a estes locais. Portanto, extrapolações deste 

estudo para outros padrões de amostra podem exigir adequações. 

Serão realizadas entrevistas aos trabalhadores além da análise das tarefas 

realizadas por estes profissionais. Contudo, não serão propostas implementações de 

melhorias às tarefas depois da análise do trabalho por eles executado e das 

respostas dadas por eles ao questionário realizado. Tendo esta pesquisa somente o 

intuito de investigar os tipos de desafios presentes, quanto ao ritmo de trabalho e 

posturas e analisar e discutir os desafios ergonômicos existente na rotina laboral dos 

trabalhadores do ramo da distribuição de bebidas. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. 

 No Capítulo 1 são realizadas a introdução com apresentação e 

contextualização do estudo, apresentando-se juntamente os objetivos, geral e 

específicos, bem como a justificativa da pesquisa, as limitações e também a 

estrutura do trabalho. 
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No capítulo 2, será apresentada uma revisão teórica que abordará questões 

acerca do setor de bebidas, bem como fatores ligados a distribuição destes produtos 

e também tópicos de com definições da ergonomia e como esta ciência pode ser 

importante no que diz respeito à saúde dos trabalhadores, na distribuição de 

bebidas. O primeiro tópico irá tratar de temas para que possa ser compreendido este 

ramo, e após isso será abordada a importância do setor de bebidas. Posteriormente, 

serão colocadas curiosidades acerca de bebidas em tempos antigos, aproveitando 

para contar um pouco da história. Na sequência, serão colocados números e 

informações do setor de bebidas no Brasil e no mundo. Por conseguinte, o trabalho 

apresentará aspectos logísticos importantes neste ramo e a importância destes 

aspectos para este tipo de mercado. Subsequentemente, será mostrada a 

importância da ergonomia para este setor, abordando alguns conceitos desta 

ciência, bem como tratando dos desafios da distribuição de bebidas no que 

concerne à saúde e satisfação do trabalhador desta área. Derradeiramente neste 

capítulo, será abordado sobre algumas metodologias que são conhecidas através da 

ergonomia e que que podem ser muito úteis para analisar as tarefas deste setor de 

distribuição de bebidas. 

No Capítulo 3 apresentam-se os procedimentos metodológicos, os quais 

estão divididos de forma a apresentar a construção de uma base teórica norteadora, 

relacionando-a ao estudo a ser aplicado. 

No capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos nas pesquisas 

realizadas, conforme citado nos procedimentos metodológicos. 

O capítulo 5 apresenta uma análise de todos resultados obtidos com as 

entrevistas e com as análises do trabalho destes profissionais, estando esta 

embasada em conceitos ergonômicos abordados durante o referencial teórico. 

O capítulo 6 aponta todas ideias conclusivas obtidas com a realização deste 

trabalho, no que tange ao manuseio de cargas no ramo de distribuição de bebidas, 

com enfoque voltado ao aspecto ergonômico das atividades realizadas pelos 

trabalhadores e praticadas neste importante setor econômico. 
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2  REVISÃO TEÓRICA 

 

A partir da década de 1970, começaram a ser aprovadas as normas 

regulamentadoras (NR) no Brasil. A partir de então o país possui, em sua legislação, 

diversas delas em vigor com o objetivo de diminuir e banir riscos de acidentes e 

doenças do trabalho ou ocupacionais, procurando garantir desta forma, os requisitos 

no que se refere à saúde e também segurança ocupacional. Assim sendo, existe a 

NR-17 que é a norma regulamentadora que aborda exclusivamente a Ergonomia. 

Esta norma foi publicada pelo Ministério do Trabalho no Brasil, depois da articulação 

entre sindicatos e ergonomistas preocupados com a falta de legislação para 

trabalhadores que executavam tarefas que ofereciam riscos de lesões por esforços 

repetitivos ou distúrbios relacionados ao trabalho, tendo como finalidade estabelecer 

padrões para a melhor adequação dos postos de trabalho às características 

individuais de cada trabalhador. 

Sendo o Brasil um grande país, este possui uma vasta cadeia de distribuição 

de bebidas ao longo de toda sua extensão, tendo a Ambev como uma das principais 

empresas deste setor. Assim sendo, conforme dados da Classificação Nacional de 

Atividade Econômica – CNAE-, as revendas de bebidas fazem parte do setor 

terciário da economia brasileira, e, segundo a Comissão Nacional de Classificação – 

CONCLA-, este ramo está classificado como Comércio Atacadista de Bebidas, com 

a suclasse 4635-4. Esta classe possui muitos casos de acidentes de trabalho, e no 

ano de 2013, somente na região sul do país, o número total de acidentes de trabalho 

deste setor chegou a 599, reforçando assim a importância de ser aplicado uma 

pesquisa neste meio, buscando considerar os princípios ergonômicos, analisando-os 

de forma a almejar o melhor para o trabalhador desta área (GUEDIN; VERGARA, 

2015). 

Para que se possa compreender melhor o âmbito que a pesquisa está 

inserida, será abordado nos tópicos seguintes assuntos acerca do setor de bebidas 

no que tange à sua importância, números que abordam a participação deste tipo de 

produto no mercado, bem como suas formas de distribuição. Será versado ainda 

sobre a dimensão da ergonomia neste setor, no que concerne a preocupação 

existente na tentativa de manter a integridade do trabalhador, e também serão 

levantados conceitos e relevância da ergonomia de um modo amplo. 
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2.1 Mercado de bebidas: compreendendo o setor e sua importância 

 

2.1.1 História e curiosidades do ramo de bebidas 

 

Segundo pode-se encontrar em um relato bastante detalhado em ABRABE 

(2017), a história da bebida traz algumas peculiaridades, conforme apresentado nos 

parágrafos seguintes desta seção. 

A bebida fabricada através de um preparo de insumos, tem um longo tempo 

de existência. Em milhares de anos antes de Cristo, já eram conhecidos registros da 

existência de bebidas alcoólicas, tanto que cientistas e arqueólogos, ainda tentam 

descobrir se foi o vinho ou a cerveja que foi inventado primeiro. Sendo um ou outro, 

qualquer um deles teve e têm sua importância na história e foram ganhando novas 

ramificações no que tange ao tipo ou maneira de ser fabricado, que modifica o 

produto final. Além destes, o mercado de bebidas foi se expandindo e atualmente 

existem diversas bebidas diferentes destas tradicionais, que ainda conseguem se 

manter com boa presença de mercado, conforme veremos mais adiante. 

Há registros que durante a Guerra Fria, soldados americanos e soviéticos 

foram claros comediantes, pois, ao enviarem seus espiões para o campo, estes, em 

busca de informações importantes sobre os adversários, ofereciam bebidas 

alcoólicas aos seus inimigos, tentando facilitar a conquista de informações 

importantes. Foi quando os soviéticos realizaram a invenção de uma pílula com o 

intuito, sem sucesso, de diminuir os efeitos do álcool no organismo. Antes deste 

acontecimento, na década de 1970, houve nos Estados Unidos, a conhecida 

Rebelião do Whisky, depois do governante George Washington decidir aumentar os 

tributos de bebidas, sendo esta decisão, a causadora de um grande atrito do 

governo com o povo. 

O homem, no decorrer da história, começou a aumentar a produção deste 

produto e o levar ao conhecimento de novos povoados, inclusive, vinculando ao 

comércio entre povos. A história da bebida aborda a importância deste item também, 

no que tange à importância dele para povos que necessitavam de líquidos para 

tratar de epidemias, o que se conseguia pela presença do álcool e o calor de seu 

preparo preterir a água, conseguindo assim a cura de bactérias provenientes de 

doenças. Além disso, diferentes bebidas poderiam ser uteis no que se discorre à 



21 
 

forma com que estas aqueciam as pessoas em localidades geladas no inverno, ou 

até mesmo, servir como moeda de troca ou pagamento de trabalhadores da época, 

exaltando sua relevância. Na época da revolução industrial, bebidas como cerveja e 

vinho foram responsáveis por dar oportunidade a milhares de trabalhadores em 

novos postos de trabalho que se abriram em novas fábricas, bem como, assim 

como, por causa das bebidas foram estudadas novas tecnologias de processamento 

e fabricação, e inventadas técnicas como a pasteurização que até os dias de hoje é 

usada e também utilizada em diversos produtos. 

Existem no Brasil, festividades do início ao fim do ano com presença de 

bebidas alcoólicas ou sem álcool, pois estes produtos aparecem no país, como 

figuras de presença necessária em festividades. Tendo tipos de bebidas com 

consumo bastante largo, existem também consumidores com maior acesso ao 

conhecimento, que começam a exigir melhor qualidade para o produto, ou então que 

procura por produtos de diferentes tipos, mesmo que para isso precisem despender 

maior valor para aquisição. A indústria então, precisa entregar maiores estudos em 

novas tecnologias buscando manter seus produtos demandados pelo consumidor. A 

inovação aparece em novos produtos, ou somente novas embalagens com a 

mensagem de que a fórmula foi modificada para atender a expectativa dos 

consumidores. Isto, torna o Brasil um importante mercado de bebidas, impulsionado 

pelo consumo de sua população exigente em produtos de qualidade, tanto em 

produção quanto em consumo. 

 

2.1.2 Números e dados do setor 

 

O setor cervejeiro é um dos mais poderosos do Brasil e está ramificado em 

todos lugares no Brasil. Sua importância é tamanha, que a cadeia que envolve este 

ramo vai desde o campo, com o plantio dos cereais necessários para fabricação 

deste produto, até o pequeno comércio, tendo importância ainda no setor de 

embalagens, sejam estas de vidro ou lata, setor de logística que é o responsável 

pela ampla tarefa de fazer a distribuição do produto em um país de acentuadas 

dimensões, com mais de um milhão e 200 mil postos de venda. Este setor ainda 

contempla de alguma forma o comércio de implementos de fabricação, como 

maquinários diversos, bem como o setor de construção civil, considerados os 
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números de fábricas e centros de distribuição que necessitam destes setores 

supracitados. Com mais de dois milhões de pessoas trabalhando em toda rede, este 

setor é um dos que envole maior carga de postos de trabalho, consideradas todas 

suas capilaridades. Possuindo efeito exponencial na economia, movimenta uma 

vasta cadeia de produção, sendo agente de 1,6% do PIB e cerca de 14% dos 

números que abrangem a indústria de transformação no país (CERVBRASIL, 2016). 

Os fabricantes investem em largas escalas nos seus parques de produção e 

também em inovações, buscando além de manter este ramo forte, conseguir manter 

a crescente de oportunidade de trabalho e também alcançar um desenvolvimento 

sustentável, segundo a CervBrasil (2016). 

O mercado de cerveja, a nível mundial, vende em torno de um bilhão e meio 

de hectolitros por ano, o que equivale a quantia de cinquenta e quatro bilhões de 

dólares. No Brasil, a população que consome cerveja, é composta na sua maioria, 

por jovens e pessoas de baixa renda e o público de mulheres que consomem 

cerveja já chega a cerca de 30% do consumo total do país. As classes de C até E, 

são responsáveis pelo consumo da sétima parte de toda cerveja consumida no país. 

A importância deste setor no que tange a tributos arrecadados também é importante, 

visto que foram instalados medidores de vazão nas máquinas das fábricas, e com 

isso, diminuíram as chances de existirem evasões fiscais, e, o aumento na 

arrecadação de impostos depois da instalação destes dispositivos foi 

consideravelmente alto, mostrando sua importância para a economia brasileira, além 

da quantidade de empregos gerados ao longo de toda sua cadeia (ROSA et. al., 

2006). 

De acordo com Cervieri Junior (2014) o Brasil é o país que têm o terceiro 

maior número de vendas do mundo quando se trata de mercado de refrigerantes. A 

Coca-Cola e a Ambev detêm a maior parte do mercado neste segmento, chegando 

juntas, à participação de cerca de 78% do mercado, restando apenas 22% de 

participação para as marcas regionais, que no Brasil ainda são chamadas de marcas 

b. Estas marcas regionais, como bem diz o nome, se limitam muitas vezes a 

comercializarem seus produtos a um único estado ou a um raio de distância não 

muito longínquo de sua fábrica. 

O sabor de refrigerante preferido no Brasil é o Cola, chegando a mais de 

metade do total de vendas de refrigerantes no páis, seguido do guaraná com cerca 



23 
 

de 25% do total de vendas. Todos os demais sabores representam também em 

torno de 25%. Destes totais, cerca de 8% são refrigerantes cujas propriedades 

possuem menores quantidades de gorduras ou açúcares, os conhecidos diets e 

lights. Os insumos utilizados na produção dos refrigerantes, são movimentadores do 

mercado local, sendo todos eles oriundos do Brasil. Extrato da fruta, água, gás 

carbônico e açúcares são alguns exemplos. O Brasil faturou em 2014 a quantia de 

123 milhões de hectolitros de refrigerantes, o que correspondeu à cifra de 14 bilhões 

de reais. O consumo por pessoa ficou bem abaixo de outros países, tendo a média 

de 69 litros de refrigerantes consumidos per capita (ROSA et. al., 2006). 

 

Tabela 1 - Volume de produção de bebidas não-alcoólicas no Brasil 

Ano Volume (em 1.000 litros) Variação Anual (em %) 

2010 30.208.029 N/A 

2011 31.236.036 3,40% 

2012 32.240.194 3,20% 

2013 35.156.688 9,00% 

2014 36.567.992 4,00% 

2015 35.976.117 – 1,6% 
Fonte: adaptado de ABIR (2017). 

 

A tabela acima mostra que a produção de refrigerantes aumentou cerca de 

19% de 2010 a 2015, tendo aumentado mais até 2014, e caindo 1,6% de 2014 para 

2015, quando fechou o ano em aproximadamente 36 blhões de litros de refrigerante 

produzido. 

 

Tabela 2 - Consumo per-capita de bebidas não-alcoólicas no Brasil 

Ano Litros/Habitante/Ano Variação Anual (em %) 
2010 158,3 N/A 
2011 162,4 2,50% 
2012 166,2 2,40% 
2013 174,9 5,20% 
2014 180,3 3,10% 
2015 176 – 2,4% 

Fonte: adaptado de ABIR (2017). 

 

Nesta tabela, é mostrada as quantidades de refrigerante consumidos por 

habitante, entre os anos de 2010 e 2015, tendo o consumo por pessoa aumentado 
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cerca de 11% neste período. E, da mesma forma que foi visto na produção, o 

consumo por pessoa também caiu no de 2014 para 2015, à uma taxa de 2,4%, que 

representou em 2015 a média de 176 litros de refrigerantes consumidos por pessoa 

em um ano. 

 

2.2 Aspectos relevantes na distribuição de bebidas 

 

Segundo Leandro (2008), desde os tempos de guerras, quando as tropas 

necessitavam ter suas armas e artigos a disposição no lugar que estavam para 

poder ir para as batalhas, já existia a logística. Pessoas eram encarregadas de fazer 

o manuseio destes utensílios colocando-os a estarem aptos para serem utilizados 

pelos combatentes.  

Leite (2003), diz que a logística nada mais é, que o planejamento e execução 

das tarefas, controlando a circulação dos bens desde a origem até o ponto de 

consumo. Logo, segundo o mesmo autor, o processo logístico precisa atender as 

necessidades dos interessados, sejam eles fornecedores ou clientes, e para isso, 

deve fazer o manuseio destes materiais de forma a oferecer o menor custo possível 

para o processo, conseguindo cumprir o papel de entregar no prazo adequado e 

integridade e condições esperadas pelos consumidores. 

Para Ballou (2010) a logística empresarial aborda a totalidade de práticas de 

manuseio, desde o manuseio dos insumos até o produto acabado colocado ao 

consumidor, assim como compete à logística empresarial, realizar as trocas de 

dados, buscando obter precisão nos processos de movimentação e 

consequentemente, garantir satisfação aos consumidores por valores adequados. 

Segundo Cunha, Guimarães e Tannus (2013), o transporte é a atividade 

logística que gera maiores gastos no Brasil e, por isso, as organizações trabalham 

na busca de alternativas que possam diminuir o custo deste tipo de operação, 

mantendo a eficácia existente. Uma maneira de se conseguir isto, segundo Ballou 

(2010), é a armazenagem. Segundo ele (BALLOU, 2010), se for bem planejada a 

localização dos armazéns, esta pode ser um diferencial na conquista de maior 

proximidade junto ao consumidores, além de reduzir custos de transportes e gerar 

maior satisfação ao cliente, que vai receber seus pedidos com maior brevidade. 
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Para Rodrigues e Pizzolato (2003) a decisão de como montar os meios de 

distribuição, de forma que estes sejam aptos a satisfazer as diligências dos 

consumidores mais longínquos, é um passo relevante que deve ser bem analisado e 

estruturado de modo a oferecer um ganho muito considerável no que tange às 

quantidades que precisam estar estocadas, bem como ao prazo de resposta ao 

consumidor. De acordo com ela, o enfoque volta à importância que instalações 

intermediárias podem ter, centralizando a distribuição e estando assim apto a 

angariar ganhos econômicos, mas que, todavia, depende do ramo e da ideologia da 

organização, visto que, dependendo do ramo de atuação da organização, talvez esta 

forma de colocação de um ponto intermediário de armazenagem e distribuição não 

seja viável economicamente. 

Conforme dados do Sebrae (2016), muitas fábricas não possuem condições 

de vender seus produtos em todos lugares de um país de largas dimensões como o 

Brasil. Estes dados são reforçados pela informação de Omirante (2006), quando 

apontaram uma possível renúncia de um sócio de uma cervejaria no Brasil, que dizia 

ser muito complicado conseguir aumentar a participação de mercado, vendas e 

popularidade de sua marca, num ambiente de muitas dificuldades como os canais de 

distribuição brasileiros, que necessitam muitos centros de distribuição espalhados ao 

longo do território nacional, apenas como tentativa, e nenhuma garantia, de 

aumentar a quantidade de vendas de sua gama de produtos.  

 Para o Sebrae (2016), uma empresa pequena não teria vida continuada 

abrindo filiais em todo país. Assim nascem os canais de distribuição, para que com 

centros de distribuição consigam suprir em parcialidade, as funções da fábrica. Os 

centros intermediários surgem com a finalidade de atender ao cliente com maior 

agilidade e proximidade. Eles distribuem e podem realizar vendas, podendo 

conquistar novos consumidores na região que, outrora não compravam por 

necessitar maior agilidade na entrega, ou um relacionamento mais próximo com o 

seu fornecedor. Alguns exemplos de intermediários que agem na cadeia de 

distribuição são os: varejistas, os atacadistas, os distribuidores e os agentes de 

vendas. Os varejistas são aqueles que vendem o produto diretamente ao 

consumidor, sejam mercados, livrarias, ou quaisquer lojas que atendam, dentro da 

regularidade, o último elo da rede. Os atacadistas são os que vendem aos varejistas 

ou algum tipo de instituição ou indústria de menor porte. Não estando apto a 
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comercializar seus produtos diretamente ao consumidor. Os distribuidores vendem o 

que compram e armazenam e ainda podem oferecer assistência em sua área a 

outros meios de comércio. Os distribuidores focam em atender também aos 

varejistas e outras áreas que não sejam atendidas diretamente por seus 

fornecedores. E também existem as pessoas que realizam vendas para empresas, 

tais como os representantes comerciais, os corretores de imóveis e de seguros 

(SEBRAE, 2016). 

As cervejarias atendem o mercado através de CDDs, centros de distribuição 

direta, e também realizam acordos com empresas afim de ter instrumentos 

satisfatórios para atender as demandas dos clientes. Na maioria dos casos, os 

centros de distribuição direta, visam atender os clientes com maior força de compra, 

sejam estes distribuidores ou atacados. Assim sendo, elimina a necessidade deste 

centro de distribuição atender pequenos e afastados comércios, e assim, melhorar o 

funcionamento da cadeia. As empresas, cujos centros de distribuição fazem 

acordos, se contatam diretamente coma fábrica, visto o porte de sua atuação, e 

depois de retirar as cargas na fábrica vão ao objetivo final de realizar de entregar 

onde os centros de entrega direta não chegam. Os produtos oriundos das fábricas 

das grandes companhias como Ambev e Coca-cola, percorrem estes canais 

aludidos, porém, fábricas de produtos regionais, normalmente procuram atender 

diretamente todos varejistas, além de distribuidores interessados em escoar seus 

produtos em outras localidades que possuem roteiros de vendas (CERVIERI 

JÚNIOR, 2014). 

A distribuição é um obstáculo para novos competidores no Brasil. A disputa 

por vendas deste elo da rede é grande, e as distribuidoras procuram realizar acordos 

de fidelização com os clientes para garantir vendas, e em contrapartida, oferecem 

alguma vantagem a eles. Companhias internacionais que tentam abrir mercado no 

Brasil, sofrem pois não conseguem chegar em todos lugares, e assim, atendem 

somente as regiões metropolitanas, tentando fazer campanhas publicitárias e afins, 

mas esbarram na efetividade das grandes empresas que aqui já se encontram e que 

fizeram acordos com distribuidores e atacados por todo o Brasil, visando minar todas 

regiões com seus produtos, necessidade esta que é satisfeita, visto que, conseguem 

ter suas marcas em comércios de todos lugares do Brasil, à disposição do 

consumidor final. Assim sendo, a única opção para os estrangeiros que tentam 
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crescer no Brasil é a realização de aquisições de fábricas regionais, ou parceria com 

estas, para assim, com o mercado já atendido por estes, conseguem alcançar 

alguma quantidade de mercado (CERVIERI JÚNIOR, 2014). 

 

2.3 Ergonomia: uma discussão voltada ao setor de distribuição de bebidas 

 

A forma com que o ser humano executa as atividades, segundo Iida (2005), é 

uma fonte de estudo da ergonomia. A ergonomia busca analisar também, a 

preparação para realização de uma atividade e também as consequências depois do 

término da execução. Segundo Iida (2005), a ergonomia é “o estudo da adaptação 

do trabalho ao homem [...]”, abrangendo não apenas aqueles executados com 

máquinas e equipamentos, utilizados para transformar os materiais, mas também 

toda a situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e uma atividade 

produtiva. 

No setor de distribuição de bebidas, muitas tarefas requisitam que o 

trabalhador empregue força para levantar cargas pesadas por tempos longos 

repetidas vezes. Assim sendo, os trabalhadores estão vulneráveis a diversos riscos 

quando fazem o manuseio destas cargas, mesmo que não estejam cientes no ato da 

execução das tarefas (GUEDIN; VERGARA, 2015). 

Vistos a importância do estudo da prática de atividades pelo homem, e por 

conseguinte, a complexidade das tarefas que precisam ser efetuadas no ramo de 

distribuição de bebidas e tendo em vista que a ergonomia desde sempre prima por 

procurar formas de adaptar o trabalho ao homem, e, assim garantir-lhe melhor 

satisfação na execução das tarefas que compõem suas funções em seu cotidiano de 

trabalho, serão colocados a seguir alguns conceitos relevantes desta ciência de 

suma importância para análise das atividades que é a ergonomia, bem como os 

desafios existentes na distribuição de cargas de produtos, através da ótica 

ergonômica.  

 

2.3.1 Compreendendo a Ergonomia e seu principais conceitos 

 

Devido a inúmeras más condições de trabalho existentes, por volta de 1900, 

em países europeus como Alemanha, começaram a surgir estudos ao redor da 
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fisiologia humana. As más condições de trabalho íam desde ruídos exagerados no 

chão de fábrica, até turnos de trabalho de dezesseis horas. Posteriormente, durante 

a Primeira Guerra Mundial, estudiosos das áreas de psicologia e fisiologia, foram 

convocados por seus países para analisarem formas de aumentar a produção de 

utensílios bélicos. Avançando um pouco mais, na Segunda Guerra, os 

conhecimentos de profissionais utilizados novamente, mas não para aumentar a 

produção de equipamentos bélicos, e sim, desta vez, para oferecer melhores 

condições de adaptação dos instrumentos bélicos aos soldados e operadores. 

Haviam chegado a conclusão que melhorando a qualidade do posto de trabalho dos 

batalhadores, talvez conseguissem chegar a um desempenho melhor. A partir de 

então, depois de chegarem a conclusão que adaptando o posto de trabalho ao 

trabalhador possivelmente se chegaria também a um desempenho melhor, os 

Estados Unidos, por parte de seu Departamento de Defesa, foi pioneiro, em termos 

de país, a apoiar estudos na área de Ergonomia. Porém, estes estudos só passaram 

a ser voltados para a indústria não-bélica há pouco tempo atrás (Iida, 2005). 

A Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2017), teve sua fundação 

no ano de 1983 e está filiada a Associação Internacional de Ergonomia , a ABERGO 

é “uma associação sem fins lucrativos cujo o objetivo é o estudo, a prática e a 

divulgação das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o 

ambiente, considerando as suas necessidades, habilidades e limitações”. No Brasil, 

a ergonomia está amparada pela Norma Regulamentadora 17 – NR 17. Esta NR tem 

o intuito de estabelecer padrões que facilitem e possibilitem a melhor adaptação das 

condições do posto de trabalho às necessidades de quem nele trabalha, buscando 

resultar em máximo conforto, segurança para saúde e desempenho possíveis 

(BRASIL, 2015). 

A definição de ergonomia pela IEA é “disciplina científica relacionada ao 

entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou 

sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de 

otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema” (ABERGO, 2017). 

Segundo a Associação Internacional de Ergonomia – IEA, quem aplica a ergonomia 

contribui de alguma forma na percepção do trabalho exercido nos locais de trabalho, 

bem como analisa-os de forma a adaptá-los ao trabalhador que ali exerce 

determinada função (ABERGO, 2017). 



29 
 

Os ergonomistas devem contar com uma visão sistêmica, conseguindo 

visualizar todos fatores relacionados às tarefas. O trabalho de conseguir avaliar a 

totalidade de funções que envolve o processo é complexo e por isso, o ergonomista 

deverá ter conhecimentos amplos, pois a análise a ser realizada pode gerar 

consequências em diversas áreas de uma organização. Por isso, de acordo com a 

ABERGO (2017), a ergonomia está dividida em ergonomia física, cognitiva e 

organizacional. A ergonomia física, como o nome já diz, procura focar na prática de 

movimentos físicos, analisando posturas e forma de carregamento. A cognitiva, 

aborda as ações mentais do indivíduo como a agilidade de reflexo e raciocínio, 

analisando fatores acerca de desempenho, esgotamento mental e a maneira com 

que estes podem estar ligados à atividade exercida. A ergonomia organizacional tem 

seu estudo focado na estrutura organizacional das empresas, e entre eles a forma 

de trabalho exercida por todos níveis hierárquicos. 

 

2.3.2 Desafios ergonômicos no setor de distribuição de produtos 

 

Segundo Iida (2005), a movimentação de cargas é causadora da maioria dos 

problemas e afastamentos por lesões musculares, tendo um percentual de 

aproximadamente 60% dos casos, evidenciando a complexidade desta tarefa. Iida 

(2005) classifica as ocasiões de levantamento de cargas pesadas em 2 tipos 

distintos, sendo um deles o esporádico e o outro o repetitivo. No levantamento 

esporádico de cargas este é relacionado à condição muscular do indivíduo que o 

executa, já no repetitivo, o fator principal é a continuidade ou tempo de execução da 

tarefa. A preocupação de analisar os esforços realizados no alceamento de produtos 

pesados, além dos casos de simples lesões, levam também ao fato de que, 

levantando o peso com as mãos, todo o peso levantado é transferido à coluna, 

passando pelas pernas e chegando ao solo. O problema é que a coluna é um tanto 

frágil para aguentar forças que venham a atuar em eixo oposto ao seu eixo, ou seja, 

perpendicular, logo Iida (2005) expõe que o ideal é que os indivíduos possam e 

consigam erguer objetos pesados com a coluna em orientação vertical, assim, tendo 

a origem da forças em suas pernas que possuem maior vigor para suportar forças 

maiores. 
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O transporte manual de produtos traz consequências graves para a saúde 

daqueles que o fazem. São pesos que por vezes são desproporcionais para a 

capacidade do indíviduo, como no ramo de bebidas onde se trabalham com caixas 

de cervejas e fardos de refrigerantes representando uma carga com peso 

considerável a ser carregada pelo trabalhador, e que, de acordo com Iida (2005), 

estas movimentações de cargas manuais são as causadora da maior parcela dos 

problemas musculares existentes, onde cerca de sessenta por cento dos casos 

acontecem por conta destes levantamento de cargas e cerca de vinte por cento 

também se dão por puxar ou empurrar estas cargas, seja em carrinhos, paleteiras ou 

outros dispositivos que permitam estes movimentos. 

De acordo com Grandjean (1998), toda manipulação de cargas precisa ser 

tratada como trabalho pesado. Segundo ele, mesmo que não exista grande 

quantidade de energia disposta pelo trabalhador ou que até mesmo sua pulsação 

esteja dentro da normalidade, a força exercida das costas é talvez muito elevada, e, 

logo, poderão surgir problemas como desgaste de discos ou outras disfunções 

patológicas que não são sentidas no ato de levantamento de cargas, mas no futuro. 

 

2.3.3 Ergonomia e distribuição de bebidas 

 

A distribuição de bebidas normalmente conta com profissionais que são 

motoristas e entregadores. Num caminhão que faz entregas no comércio, podem ser 

dois ajudantes de descarregamento e também o motorista que na maioria das vezes 

é o responsável pela carga, quando a mesma sai da empresa. Segundo Toti et. al. 

(2008), estes profissionais precisam executar diversas tarefas enquanto estão 

trabalhando, tais como, conferir as mercadorias que foram carregadas no 

caminhão,comparando com o mapa da carga que mostra as quantidades a serem 

carregadas, devem ainda auxiliar na montagem da carga antes do caminhão sair da 

distribuidora. Enquanto estão realizando as entregas, devem descarregar os 

produtos corretamente da carroceria do caminhão, sejam caixas de cerveja, fardos 

de refrigerantes, fardos de águas, vinhos e outras bebidas que estejam sendo 

comercializadas. E, quando retornam do roteiro de entregas, devem, juntamente 

com o conferente da distribuidora, conferir os vasilhames restantes na carga para 
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fazer o descarregamento e posterior liberação do caminhão paras carregar pedidos 

de outro roteiro.  

Assim sendo, Toti et. al., (2008), diz que as atividades realizadas por estes 

trabalhadores também exigem algum conhecimento, para poder fazer a conferência 

dos pedidos, mas que a exigência maior são as atividades físicas por eles 

praticadas, que demandam resistência e força destes profissionais para realizarem 

seu trabalho. Ele ainda afirma, que dentre outras dificuldades existentes, no verão 

as atividades por estes trabalhadores são ainda mais complicadas, pois requerem 

que executem suas tarefas sob forte calor e sol nas carrocerias de caminhões, e, 

muitas vezes ainda precisam lidar com desidratação, devido ao fato de estarem 

praticando atividades físicas a todo momento e não terem sempre acesso a líquidos 

para reposição energética.  

Conforme Toti et. al. (2008), quando os trabalhadores estão equipados com 

equipamentos de proteção individual (EPI), a dissipação de calor é ainda mais 

dificultada, aumentando a fadiga e a necessidade de reposição liquída. Os EPIs, são 

produtos de utilização particular para cada trabalhador e servem para proteger o 

mesmo, de riscos que este possa estar vulnerável. Dentre os equipamentos de 

proteção individual necessários para os trabalhadores do ramo de distribuição de 

bebidas, estão calçados, luvas e óculos, entre outros, que devem sempre estar 

regulamentados com Código de Aprovação (CA) que é deliberado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), sempre de acordo com o que o Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) julgar ser 

necessário para determinada função de atuação do trabalhador. 

No setor de distribuição de bebidas, os trabalhadores deste meio, seja no 

recebimento de produtos em um armazém, ou na movimentação interna destes 

produtos com a finalidade de organização do depósito ou até mesmo separação de 

produtos para posterior entrega, ou ainda os trabalhadores responsáveis pela 

entrega destes produtos nos clientes desta distribuidora, que são os auxiliares de 

entrega e também os motoristas dos caminhões, possuem dentre todas as tarefas 

laborais presentes no cotidiano de seus trabalhos, tarefas que necessitam que seja 

dispensado elevado vigor físico como em casos de carregamento manual de 

produtos em caixas ou fardos pesados, ou em casos de manuseio continuado por 

longo período de tempo de cargas que talvez nem tenham pesos altos, mas que 
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pela continuidade, necessitam resistência destes trabalhadores, por isso, conforme 

ressaltam Guedin e Vergara (2015), a ergonomia, através de métodos e técnicas 

existentes de análise do trabalho, se mostra como a ciência que pode analisar estas 

posturas e o trabalho exercido pelos trabalhadores deste setor, de forma a adequar 

da melhor maneira possível o trabalho aos trabalhadores.  

 

2.4 Metodologias e técnicas úteis em Ergonomia 

 

Anexados à ciência da Ergonomia, estão diversas metodologias e 

ferramentas utilizadas como forma de facilitar a identificação de casos em tarefas 

executadas por trabalhadores, que estejam prejudicando sua saúde ou barrando 

este trabalhador de oferecer um melhor desempenho para a empresa que presta 

serviço e estes métodos possibilitaram grandes ganhos para a concepção de 

melhores condições de trabalho. Em muitos casos, a observação do trabalho 

favorece a identificação e solução de problemas que tendem a afetar a saúde do 

trabalhador. Estas técnicas podem ser posturais oraganizacionais ou ambientais. 

Seguem nas próximas subseções, alguns métodos utilizados mundialmente para 

análise do trabalho através da visão ergonômica (SHIDA; BENTO, 2012). 

 

2.4.1 Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

 

Iida (2005), traz em sua bibliografia uma definição bastante completa para a 

análise ergonômica do trabalho (AET). Segundo ele (IIDA, 2005, p. 60), este método 

serve para “analisar, diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho” através 

dos conceitos ergonômicos. Ainda aponta que a análise ergonômica do trabalho está 

subdividida em cinco partes, as quais são: análise da demanda, da tarefa, atividade, 

diagnóstico e as recomendações finais. Estando as três primeiras partes analisando 

o trabalho, seguidas do diagnóstico e posteriores recomendações. 

Iida (2005), aborda com detalhes cada uma das partes que subdividem a 

AET. A análise da demanda procura conhecer onde se deu o princípio do problema 

e qual sua magnitude no ambiente, e, consiste em definir qual é o problema 

existente de forma que se confirme que é preciso realizar uma ação ergonômica 

para corrigir o problema. A análise da tarefa é uma especificação de trabalho que 
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deverá ser executado pelos trabalhadores, devendo estes cumprir estas 

especificações. Logo, a AET, aparece para analisar o que foi executado de maneira 

distinta do que havia sido planejado. A análise da atividade consiste em observar 

quais são os fatores que cercam o trabalhador no decorrer da execução das tarefas 

que lhe foram designadas e qual seu comportamento para conseguir executar as 

ordens recebidas de maneira correta. Posterior a estas fases de análise, é formulado 

o diagnóstico que consiste em encontrar alguma forma de conhecer o que causa o 

problema descrito para ser feita a análise. E a última etapa, de recomendações, são 

as atitudes que deverão ser modificadas, ou formas de trabalhar que deverão ser 

revistas, para que o problema que foi diagnosticado anteriormente, possa ser 

resolvido. As recomendações devem oferecer clareza e detalhamento para que 

possam ser seguidas sem sobressaltos, e ainda, precisam apontar quem serão os 

responsáveis por acompanhar estas modificações para avaliar se estas alterações 

realizadas estão oferecendo retorno positivo. 

A Análise Ergonômica do Trabalho está prevista na Norma Regulamentadora 

17, norma esta que visa ditar as principais orientações para a melhor adaptação do 

trabalhador ao seu posto de trabalho, quando aponta que é tarefa do empregador 

realizar a Análise Ergonômica do Trabalho em um posto, de forma a adaptar o 

mesmo às características psicofisiológicas do trabalhador (BRASIL, 2015). 

 

2.4.2 Método OWAS 

 

O método OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) foi criado por 

pesquisadores juntamente com um instituto de saúde ocupacional finlandês com o 

intuito de analisar as posições de trabalho em uma indústria de materiais pesados 

(IIDA, 2005). Para analisar e registrar as características de uma tarefa que está 

sendo executada, pode-se realizar a observação indireta, que é através de fotos e 

filmagens realizadas das operações realizadas, ou também, diretamente enquanto o 

trabalho é observado. O método OWAS consiste em setenta e duas posturas que se 

dividem em diferentes combinações para dorso, braços e pernas, conforme Figura 1 

a seguir. 
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Figura 1 – Pontuação para cada postura 
Fonte: Iida (2005) 

 

A análise da gravidade das posturas é realizada através das classificações de 

duração máxima de cada postura, conforme Figura 2, e também através da tabela 

de classificação das posturas pela combinação de variáveis, representada na Figura 

3 a seguir: 

 

 
Figura 2 –Classificação posturas com base na duração 
Fonte: Iida (2005). 
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Figura 3 – Classificação das posturas pela combinação das variáveis 
Fonte: Iida (2005). 

 

Conforme pode ser visto nas tabelas, os valores designados para as posições 

de trabalho vão de 1 a 4, dependendo, na figura da primeira tabela, do tempo que se 

realizam tarefas naquela posição durante a jornada de trabalho, e na figura da 

segunda tabela, relacionando o acontecimento das posições simultaneamente. As 

posições são classificadas de 1 a 4, sendo a classe 1 a que aponta uma postura 

normal que não necessita preocupações. A classe 2 representa uma postura que 

deve ser verificada, porém, não existe urgência de revisão, podendo ser feita 

quando terminar o trabalho. A terceira classe traz consigo um aviso para que 

medidas de providências sejam estudadas para implementação de melhoria em 

curto prazo, e, na classe 4, a forma de execução do trabalho está exigindo uma 

postura que pode comprometer a saúde dos trabalhadores e decisões de melhoria 

devem ser implantadas em caráter de urgência (IIDA, 2005). 

 

2.4.3 Método RULA 

 

O método Rapid Upper Limb Assessment (RULA) foi desenvolvido na 

Universidade de Nottingham em 1993 por Corlett e McAtammey. Este método é 

semelhante ao OWAS, porém com acréscimo de detalhamento para força exercida, 

repetição da postura e a amplitude do movimento articular e os valores para cada 

posição também são semelhantes aos conhecidos no método OWAS. Este método 
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utiliza a avaliação dos posturas para analisar o trabalho realizado na região do 

pescoço e membros superiores, bem como avalia o trabalho estático realizado pelo 

indivíduo, a força exercida e o alcance do mesmo. As classificações para as 

posturas dos trabalhadores por este método, vão de 1 a 7, onde as mais altas 

representam maiores possibilidades de danos a a saúde do trabalhador. Dentre o 

que não é compreendido pelo método estão: o tempo de realização das tarefas, 

características como idade, estatura, fatores ambientais ao posto de trabalho e 

fatores ambientais do local onde está sendo realizado o trabalho pelo indivíduo 

(FACCHIN; MOURA, 2016?). 

O método estuda o corpo dividindo-o em dois grupos, sendo estes o A e o B. 

O grupo A detém informações da observação de dos braços, antebraços e punhos, 

enquanto o grupo B, representa as classificações obtidas com a análise do pescoço, 

tronco, pernas e pés. A avaliação das posturas é realizada com base no ângulo de 

movimentação destas partes do corpo. Assim sendo, quanto maior for o ângulo de 

movimentação do membro, maior será o escore indicado para a posição daquele 

membro. As pontuações obtidas nas tabelas A e B, são transmitidas para uma 

terceira tabela que indicará os resultados obtidos para a postura estudada. Os níveis 

de ação do método RULA, vão de 1 a 4, assim como no método OWAS. Assim 

sendo, se a postura tiver pontuação 1 ou 2, estará encaixada no nível de ação 1. Se 

tiver escores 3 ou 4, o nível de ação será o segundo. O terceiro nível de ação, 

compreende as posturas com pontuações 5 ou 6, e, o último nível de ação, que 

indica que mudanças devem ser realizadas imediatamente corresponde a uma 

postura que obtiver pontuação 7 (CAPELETTI, 2013). 

 

2.4.4 Equação de NIOSH 

 

A equação de NIOSH, foi desenvolvida por um grupo de uma dezena de 

cientistas ligados ao NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, 

que procurava uma maneira de de diminuir a quantidade de problemas causados 

pelo alceamento manual de cargas. A equação consiste em calcular qual é o maior 

peso que poderá ser levantado pelo trabalhador, e, consiste em avaliar a posição do 

indivíduo quando ele pega a caixa, enquanto está transportando-a e quando larga a 

carga que está carregando (IIDA, 2005). 
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Segundo Iida (2005), a equação considera, 23 kg como referencial de carga a 

ser levantada de uma altura de 75 centímetros do solo, quando a carga será erguida 

verticalmente mais 25 centímetros, e, distante essa mesma distância de 25 cm do 

corpo, pois seria a carga máxima aceitável a ser alceada sem causar danos à saúde 

do trabalhador em casos de trabalhos repetitivos. Ainda argumenta que a equação 

de NIOSH apresenta limitações no que tange ao fato de cargas estáticas, e que 

estes valores pré-estabelecidos são utilizados na equação, juntamente com outras 6 

variáveis que serão conhecidas de acordo com as posições durante a realização das 

tarefas. A fórmula que indica o limite de peso recomendado, é dada através da 

equação (1). 

 

LPR = 23 x FDH x FAV x FDVP x FFL x FRLT x FQPC (1) 
 

Nesta equação: FDH representa o fator distância horizontal do indivíduo à 

carga; FAV é o fator altura vertical da carga; FDVP indica o fator distância vertical 

percorrida desde a origem até o destino; a variável FFL representa o fator freqüência 

de levantamento; FRLT é o fator rotação lateral do corpo; e, FQPC indica o fator 

qualidade da pega da carga (IIDA, 2005). 

 

2.4.5 Diagrama de áreas dolorosas 

 

O diagrama de áreas dolorosas, como o próprio nome indica, tem a finalidade 

de estudar as áreas dolorosas no corpo de um trabalhador depois da jornada de 

trabalho. O método consiste em uma divisão no papel, do corpo humano em 24 

frações. Assim sendo, de forma subjetiva, os trabalhadores deverão avaliar no fim do 

seu turno de trabalho, se estão com algum desconforto e onde, de maneira, que ele 

mesmo atribua, conforme seu julgamento de dor, o peso de dor para cada região, 

anteriormente dividida. A atribuição de valores vai do 0 ao 7, onde 0 significa 

nenhum desconforto e 7 significa desconforto muito alto na região (HENNIG et. al., 

2010). 

De acordo com Iida (2005), este diagrama de áreas dolorosas apresenta fácil 

aplicabilidade devido à sua simplicidade, sendo que não precisa um especialista 

observar a execução de tarefas e posteriormente preencher o diagrama, pois o 

próprio trabalhador pode fazer este procedimento sozinho, depois de finalizar sua 
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jornada de trabalho. Não quer dizer que o método vai resolver o problema, mas de 

acordo com ele, o diagrama servirá como um método norteador para encontrar em 

qual posto de trabalho estão ocorrendo situações que podem causar danos à saúde 

do trabalhador, e assim, indicar aos responsáveis que precisam analisar melhor o 

setor, com a finalidade de adaptar de maneira melhor o trabalho aos indíviduos. 

Segue abaixo, figura com o modelo de diagrama a ser preenchido para 

reconhecimento de possíveis regiões do corpo com desconfortos: 

 

 
Figura 4 – Diagrama de áreas dolorosas proposto por Corlett e Manenica (1980) 
Fonte: Iida (2005). 
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3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Pode-se afirmar que a pesquisa se caracteriza por ser um método sistemático 

que tem a finalidade de obter opiniões e respostas para questionamentos realizados 

(GIL, 2002). 

A escolha destes procedimentos sistemáticos, utilizados na abordagem para 

explanação dos fenômenos pesquisados, segundo Richardson (2007), é o 

significado para método. De acordo com ele ainda, os passos servem para delinear 

uma questão, e, com base nas teorias existentes para o assunto, as respostas dos 

questionamentos serão analisadas. Tais princípios nortearam a construção do 

presente trabalho, o qual tem sua metodologia expressa de forma sintética no Figura 

5, e é posteriormente, explanados nas seções subsequentes deste capítulo. 

 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Metodologias Propostas Como?

Será criado um instrumento de pesquisa (Survey), com 
base na bibliografia estudada, consulta às teorias e 
coordenação do orientador do trabalho. Survey este, 
composto por três constructos. O primeiro com dados 

pessoais, o segundo com manifestações de dor através de 
um diagrama de área dolorosas e o terceiro constructo 

com percepções sobre as condições de trabalho, através 
de opções oferecidas em uma escala likert.

Com o instrumento de pesquisa pronto, primeiramente este 
será aplicado em fase de teste a trabalhadores que se 

enquadrem no modelo de amostra que este questionário 
será aplicado. Logo após, o pesquisador e seu orientador 
realizam as análises destes questionários de teste para 

saberem se existe necessidade de melhorias no 
instrumento. Quando estiver adequado, é aplicado.

Será criada uma planilha no softw are computacional 
Microsoft Excel, onde o pesquisador fará a inserção de 

todos dados obtidos. Serão feitas análises com base nas 
respostas dos trabalhadores, que mostrarão a realidade 

que a classe vivencia em sua rotina de trabalho. Fazendo 
as combinações com a teoria estudada ao longo deste 

trabalho, será mostrado se a classe necessita que sejam 
realizados novos estudos, com base neste, que possam 

trazer melhorias em termos ergonômicos, que melhor 
adaptem o trabalho a estes trabalhadores.

Como não existe uma entidade de classe que represente 
os trabalhadores estudados por este trabalho, o passo 
será investigar textos acadêmico científ icos em bases 
indexadas apartir do Portal Periódicos Capes. Serão 

utilizadas para tanto, palavras-chave ligadas ao tema do 
presente trabalho como, por exemplo, "ergonomia", 

distribuição bebidas","movimentação manual de cargas".

Investigar quais 
são os 

principais 
desafios 

ergonômicos 
presentes na 
rotina laboral 

dos 
trabalhadores 
que atuam ao 

setor de 
distribuição de 

bebidas.
Com base na realidade que 

será visualizada através das 
respostas ao questionário, 

contrapôr esta realidade obtida 
através da pesquisa, com as 
teorias e técnicas abordadas 

no decorrer do trabalho. Assim, 
será possível entender se as 
atividades executadas, com 
base na opinião dos próprios 
trabalhadores deste ramo, 

devem ter estudo aprofundado 
futuramente para as melhorias 

esperadas pela classe.

Realizar um pré-teste do 
questionário para verif icar sua 

força e após isso, fazer 
adaptações, caso se façam 

necessárias, para poder 
aplicar os questionários aos 

trabalhadores estudados neste 
trabalho.

Desenvolver um intrumento de 
pesquisa (questionário) a ser 

aplicado em campo com 
trabalhadores da área em 
estudo pelo pesquisador

Pesquisa exploratória em 
bases acadêmico científ icas 
ligadas ao tema e objetivos 
abrangidos pelo presente 

trabalho.

* Analisar e discutir quais os 
desafios ergonômicos 

presentes na rotina laboral da 
distribuição de bebidas.

* Compreender quais as 
características e desafios 

enfrentados pelos 
trabalhadores  do setor de 
bebidas no que se refere à 

Ergonomia

* Investigar quais os tipos de 
desafios presentes durante o 

trabalho de distribuição de 
bebidas no que se refere ao 
ritmo de trabalho e posturas

* Pesquisar e desenvolver um 
marco teórico quanto ao setor 
de distribuição de bebidas e os 
desafios presentes nele no que 

se refere às condições de 
trabalho

 
Figura 5 – Síntese da metodologia proposta 
Fonte : Elaboração própria 
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3.1 Estabelecimento do marco teórico 

 

Com vistas a alcançar os objetivos do presente trabalho, o contexto de 

pesquisa a ser analisado consistiu em trabalhadores do ramo de distribuição de 

bebida do município de Canguçu e municípios vizinhos em um raio de 40 km. 

Para a elaboração do marco teórico, serão feitas pesquisas bibliográficas em 

periódicos, portais, principais bases de artigos científicos, como por exemplo o Portal 

CAPES e a ferramenta Scholar, do Google, e, ainda, livros virtuais e de acesso físico 

nas bibliotecas da universidade, ligados ao tema e objetivos do trabalho. 

Sendo assim, primeiramente será realizada uma pesquisa exploratória em 

bases acadêmico científicas ligadas ao tema proposto e objetivos abrangidos pelo 

presente trabalho. 

Para que a realização desta pesquisa seja possível, utilizaremos o método 

quantitativo que é discriminado na utilização de quantificações nos meios de 

coletagem de respostas para as perguntas e também quando se é abordado o 

resultado de acordo com teorias estatísticas (RICHARDSON, 2007). Em outras 

palavras, podemos dizer que o enfoque quantitativo se dá através da coleta da 

análise dos dados com o intuito de responder aos problemas de pesquisa bem como 

testar as hipóteses, a fim de identificar comportamento de uma população 

(SAMPIERI et al., 2006). 

Para o desenvolvimento deste método, será confeccionado um questionário 

que será utilizado como instrumento de coleta a ser aplicado em campo. Tal 

questionário será validado, para verificar sua força. 

Em relação à técnicas de coleta de dados do presente estudo, foram 

aplicados questionários presenciais para que fossem obtidos os dados presentes 

nos resultados. Abaixo será detalhado o instrumento de coleta utilizado. 

 

3.2 Instrumento de coleta 

 

Para chegar aos resultados desta pesquisa, optou-se como técnica de coleta 

de dados por um questionário fechado, o qual tem como característica um 

determinado número de perguntas que são apresentadas ao respondente por 

escrito, e este deve escolher uma das respostas (VERGARA, 1998). Este 
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questionário também é conhecido como Survey, que resume-se em uma pesquisa 

elaborada e aplicada a uma grande amostra com abordagem do tipo quantitativa, 

que por sua vez, tem finalidade de oferecer dados referentes ao pensamento das 

pessoas estudadas por meio de questionários ou entrevistas (BABBIE, 1999). 

De acordo com Hair Jr. et al. (2014), existem etapas que podem ser seguidas 

como auxílio a elaboração de questionários, que foram seguidos a fim de construir o 

questionário aplicado nesta pesquisa. 

No primeiro passo confirma-se os objetivos propostos da pesquisa, de modo 

que as perguntas estejam totalmente voltadas a eles. No segundo passo, é feita a 

definição do melhor método de coleta de dados. No terceiro passo desenvolve-se os 

questionamentos e o escalonamento. Neste passo seleciona-se a escala mais 

adequada. Para este estudo optou-se por uma Likert com cinco opções de resposta 

de concordo totalmente a discordo totalmente. Neste passo, também, elabora-se o 

formato dos questionamentos, como por exemplo a linguagem a ser utilizada nas 

perguntas (HAIR JR., et. al., 2014; GIL, 2002). 

O questionário aplicado neste estudo é dividido em três constructos. O 

primeiro constructo consiste no apanhado de dados acerca de informações pessoais 

do entrevistado, como por exemplo idade, peso, altura, entre outros. O segundo 

constructo baseia-se no diagrama de áreas dolorosas. Já o terceiro e último 

constructo refere-se a vinte questões com opções de escalonamento a qual jpa foi 

citada anteriormente, onde o entrevistado responde questões sobre o ambiente e 

rotina de trabalho. 

 

3.3 Caracterização da amostra 

 

A amostra estudada caracteriza-se por trabalhadores das mais variadas 

idades, que ocupam os cargos de motorista ou auxiliar de entrega, estes, 

colaboradores de distribuidoras de bebidas. 

Para a definição da amostra estudada, optou-se pela amostra não 

probabilística ou por conveniência que propõe a seleção dos indivíduos a serem 

entrevistados informalmente. Espera-se destes indivíduos que eles sejam uma 

representação total da população (SAMPIERI et. al., 2006). Entretanto, como 

aspectos positivos desta seleção de amostras pode-se citar a sua 
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“utilidade para determinado modelo de estudo que requer nem tanto uma 
‘representatividade’ de elementos de uma população, mas sim, uma 
cuidadosa e controlada escolha de indivídios com certas características já 
especificadas na colocação do problema” (SAMPIERI et. al., 2006, p. 271). 

 

Este tipo de seleção de amostra foi escolhido visto o não conhecimento do 

tamanho da população, uma vez que não existe uma classe representativa ou algum 

dado de censos que delimite o tamanho de tal população. Outro aspecto importante 

que foi considerado para a decisão de tal seleção de amostra foi o alto custo de 

mensurar esta população, e o escasso tempo disponível para a conclusão desta 

pesquisa. 
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4  RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão abordadas informações sobre o instrumento de pesquisa 

no que concerne ao pré-teste realizado, demonstração dos resultados que as 

respostas aos questionários puderam conceber a este estudo, seguidos de uma 

análise dos resultados que foram obtidos. 

 

4.1 A validação do instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de pesquisa passou por uma fase de pré-teste antes de ser 

aplicado em fase definitiva ao grupo de trabalhadores em estudo. A construção do 

documento utilizado para extrair informações junto à classe estudada teve seus 

passos descritos anteriormente, neste trabalho, no item 3.2. 

O pré-teste do questionário foi realizado com trabalhadores de distribuidoras 

de bebidas, com objetivo de validar o instrumento para poder ser aplicado à mesma 

classe de trabalhadores, porém com resultados que pudessem ser trabalhados neste 

estudo.  

Consistiu na entrega do modelo de questionamento a 9 trabalhadores, 

quantidade de aproximadamente 10% (dez pontos percentuais) do total de 

indivíduos que responderam o instrumento depois de o mesmo passar pelo processo 

de validação. 

As pessoas questionadas puderam perceber ao início da leitura do 

questionário que se tratava realmente de uma pesquisa científica, podendo 

sentirem-se acomodadas e seguras quanto a preservação de sua identidade e 

demais dados pessoais, visto que estes permaneceriam em sigilo, como pode ser 

visto no questionário constante no Apêndice A. 

Os resultados advindos das respostas dos trabalhadores ao questionário em 

fase de pré-teste ao qual foram submetidos, não serão analisados pelo pesquisador 

de maneira distinta à que foi proposto, que é a contribuição que teve para validação 

do modelo de instrumento de coleta, para que o mesmo tivesse valor e pudesse ser 

utilizado para obtenção de dados para este trabalho. 
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4.2 Resultados obtidos 

 

Após o período de resposta aos questionários, o passo seguinte foi a criação 

de uma planilha em software computacional para que pudesse ser feita a tabulação 

de todos dados provenientes dos questionários, que serão abordados neste capítulo. 

O programa computacional utilizado foi o Microsoft Office Excel 2016. 

Desta forma, serão apresentados a seguir os dados obtidos, com auxílio de 

recursos gráficos quando for o caso: 

Os dados oriundos dos relatórios mostram que a totalidade dos 

respondedores são do sexo masculino, ou seja, os 91 questionários foram 

respondidos por pessoas do mesmo sexo. Acerca da idade das pessoas que foram 

questionadas, é possível perceber que o número de pessoas de idade avançada, é 

pequeno, se comparado ao global, como o gráfico pode representar: 

 

 
Figura 6 – Gráfico da idade dos trabalhadores questionados 
Fonte: Elaboração própria 

 

Com este gráfico é possível perceber que 26,37% da amostra tem de 18 a 28 

anos, 28,57% da amostra tem de 28 a 37 anos, 18,68% de 37 a 47 anos, 17,58% de 

47 a 56 anos e ainda, que 8,79% tem idade entre 56 e 66 anos. A média de idade 

dos questionados foi de 37,5 anos de idade, onde o trabalhador a responder o 

questionário mais jovem tem 18 anos de idade, e o trabalhador com idade mais 

avançada respondeu ter 64 anos de idade. 
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Sobre a altura dos trabalhadores questionados do ramo de distribuição de 

bebidas, o gráfico abaixo mostra que os opostos, tanto de baixa, quanto alta estatura 

não possuem muitos casos, onde 6,59% deles tem altura entre 1,58m e 1,65m e 

5,49% entre 1,92m e 1,99m. Os grupos que mais tiveram representantes foi de 

1,72m a 1,78m e 1,78m a 1,85m com 28,57% e 26,37%. Os trabalhadores com 

alturas entre 1,65m a 1,72m representam grande fatia também com 19,78% e os que 

tem altura entre 1,85m a 1,92m representam 13,19% dos casos. A média de altura 

dos trabalhadores ficou em 1,77m. 

 

 
Figura 7 – Gráfico da altura dos trabalhadores 
Fonte: Elaboração própria 

 

No que tange ao peso dos respondentes dos questionários, pode ser 

percebido através do gráfico a seguir que poucos informaram ter mais de 100kg, seis 

trabalhadores ou 6,6% do total. O indivíduo com menor peso, relatou ter 63 kg, e 

quem teve o maior peso relatou estar com 144kg. O peso médio dos 91 

questionados ficou em 82,6kg. 
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Figura 8 – Gráfico do peso dos trabalhadores 
Fonte: Elaboração própria 

 

Acerca do grau de estudo das pessoas que participaram respondendo o 

questionário, os resultados mostram que 41,76% estudaram no máximo até a 8ª 

série, concluindo o ensino fundamental. Ainda, 29,67% chegaram a cursar o ensino 

médio mas não concluíram e 28,57% concluíram o ensino médio. Nenhuma das 

pessoas questionadas marcaram as opções referentes ao ensino superior, seja 

completo ou incompleto. 

 

 
Figura 9 – Gráfico do grau de escolaridade 
Fonte: Elaboração própria 
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Sobre o estado civil do pessoal questionado, o gráfico abaixo aponta que 

41,76% tem um casamento ativo no momento, 36,26% não tem nenhum tipo de 

relacionamento fixo, ou seja, são viúvos, separados ou solteiros, e que 18,61% tem 

uma união estável. 

 

 
Figura 10 – Gráfico do estado civil 
Fonte: Elaboração própria 

 

No que tange a função executada pela pessoa questionada na empresa que 

trabalha no momento que estava respondendo o questionário, cerca de 54% 

responderam ser auxiliares de entrega, enquanto 46% afirmaram ser motoristas, 

conforme pode ser visto no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 11 – Gráfico da profissão do questionado 
Fonte: elaboração própria 
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Os trabalhadores afirmaram em cerca de 32% dos casos, trabalhar mais de 8 

horas em um dia, sendo que 3,3% disseram trabalhar 15 horas em um único dia, 

mesmo percentual dos que afirmaram trabalhar 14 horas por dia. Do total de 91 

questionados, 7,69% disse trabalhar 12 horas em um dia e 13,19% disseram que 

trabalham 10 horas, assim sendo, 68,13% trabalham conforme o previsto na 

legislação, 8 horas. A média trabalhada por dia dos 91 que participaram é de 9,05 

horas. 

 
Figura 12 – Gráfico da jornada de trabalho em horas 
Fonte: elaboração própria 

 

O questionário, finalizando o primeiro constructo, ainda abordou o tempo que 

os trabalhadores estão no cargo do momento que responderam à pergunta. 21% 

afirmou estar a menos de 1 ano no cargo, enquanto 19% disse estar há 4 anos no 

mesmo cargo. Os funcionários que estão de 1 a 2 anos no mesmo cargo são 36% 

dos 91 e os que estão de 2 a 4 anos no mesmo cargo são 24%. 

 

 
Figura 13 – Gráfico do tempo de trabalho no mesmo cargo 
Fonte: elaboração própria 
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O segundo constructo ampara dados que os respondentes assinalaram em 

um diagrama das áreas dolorosas se sentiam dores, e quais e com qual intensidade, 

depois da rotina de trabalho. A primeira área solicitada foi a cabeça, onde os 

trabalhadores assinalaram se tiveram dores na escala: nunca senti, raramente sinto, 

sinto com frequência, sinto com muita frequência, opções estas que são oferecidas 

em todas questões deste constructo. 

Sobre dores de cabeça, 30,77% relatou que nunca sentiu dores de cabeça 

depois de um dia de trabalho, enquanto todos demais sentiram. Da maioria restante, 

43,96% relatou sentir dores de cabeça algumas vezes depois da jornada, e, 23,08% 

afirmou sofrer com dores de cabeça com frequência depois de um dia de trabalho. 

Dois trabalhadores, ou 2,20%, ainda mencionou ter problema relacionado a dores de 

cabeça depois do trabalho com muita frequência, conforme pode ser visto no gráfico 

abaixo: 

 
Figura 14 – Gráfico do relato de dores de cabeça 
Fonte: elaboração própria 

 

No que se trata de dores na região cervical do corpo dos trabalhadores 

quando a jornada de trabalho é finalizada, apenas 5,5% afirmou nunca ter sentido 

dores. Enquanto isso, o número alto de quem sofre com dores com frequência 

chama atenção, sendo mais de 56% do total de respostas. Ainda, cerca de 36% 

afirmou as vezes sofrer dores na região cervical, como está ilustrado no gráfico a 

seguir: 
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Figura 15 – Gráfico das dores na região cervical 
Fonte: Elaboração própria 

 

O constructo 2 que amparou o diagrama de dores, questionou também sobre 

dores na área das costas nas regiões do tórax e lombar. 

De todas pessoas questionadas, apenas cerca de 9,8% nunca sentiu dor nas 

costas na região do tórax. Analisando conforme o gráfico criado e inserido a seguir, 

é possível perceber 52,85% sofrem de dores neste local frequentemente (42,86%) e 

muito frequentemente (10,99%) e também, que 36,26%, relatou sofrer dores as 

vezes. 

 

 
Figura 16 – Gráfico das dores nas costas na altura do tórax 
Fonte: elaboração própria 
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Ainda sobre dores nas costas, outra pergunta contemplou a região lombar, 

questão essa que traz a informação de que apenas cerca de 8,7% nunca sentiu 

dores depois do trabalho. Os demais sentiram dor, sendo mais de 60% 

frequentemente (57,14%) ou muito frequentemente (3,3%). A porcentagem dos que 

disseram sentir dores raras vezes ficou em torno de 30%. 

 

 
Figura 17 – Gráfico dos percentuais de respostas sobre dores na região lombar das costas 
Fonte: elaboração própria 

 

Outras duas questões eram sobre os ombros. No ombro esquerdo, cerca de 

22% nunca tiveram dores e 78% já tiveram alguma vez, sendo que 30% são 

pessoas que sentem dores com frequência (31%) ou muita frequência (3%), e os 

demais (45%), sentem dores raras vezes. 

 

 
Figura 18 – Gráfico dos relatos de dores no ombro esquerdo 
Fonte: elaboração própria 
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As respostas sobre o ombro direito, mostram que nenhum indivíduo sentiu dor 

com elevada frequência. Mostram também, conforme o gráfico a seguir, que 75% já 

sentiram dores e 25% nunca sentiram. 

 

 
Figura 19 – Gráfico dos relatos de frequência de dores no ombro direito 
Fonte: elaboração própria 

 

Os braços dos indivíduos também foram alvo de questionamento. O diagrama 

das áreas dolorosas solicitou que informassem com qual frequência os questionados 

sofriam com dores nos braços esquerdo ou direito.  

No braço esquerdo, uma fatia de 24% nunca sentiu dor, enquanto outra 

parcela, cerca de três vezes maior, 76%, já havia sentido dores depois da jornada de 

trabalho, conforme o gráfico abaixo: 

 

 
Figura 20 – Gráfico das dores no braço esquedo 
Fonte: elaboração própria 
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A que abordava o braço direito mostrou um elevado percentual de relatos que 

já sofreram dores, 70%, enquanto somente 30% alegaram nunca ter sentido: 

 

 
Figura 21 – Gráfico das dores no braço direito 
Fonte: elaboração própria 

 

Os números sobre dores nas nádegas mostraram, de acordo com os dados 

dos questionários, que originaram os próximos dois gráficos, o seguinte: 

 

 
Figura 22 – Gráfico das dores na nádega esquerda 
Fonte: elaboração própria 

 

Apenas 9% já sentiram dor na nádega esquerda depois de um dia de 

trabalho, enquanto 2% sentiram na nádega direita. Ainda, nos dois questionamentos 
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o número de pessoas que nunca sentiu dores passou de 90%, sendo 98% no caso 

da nádega direita: 

 

 
Figura 23 – Gráfico das dores na nádega direita 
Fonte: elaboração própria 

 

Dos questionamentos acerca de dores nas pernas, os números se mostraram 

mais divididos, conforme os dois gráficos que seguem:  

 

 
Figura 24 – Gráfico das dores na perna esquerda 
Fonte: elaboração própria 

 

Para a perna esquerda, 51% afirmaram já ter sentido dores depois da jornada 

de trabalho, enquanto para a perna direita um número menor, 46%, já sentiram dor. 
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Na perna direita 54% dos 91 casos questionados nunca sentiram dor depois do 

trabalho, enquanto para a perna esquerda 49% nunca sentiram dor. 

 

 
Figura 25 – Gráfico das dores na perna direita 
Fonte: elaboração própria 

 

Os pés e tornozelos foram, esquerdo e direito, foram os dois últimos 

questionamentos do segundo constructo do instrumento de pesquisa utilizado para 

coletar dados. 

 

 
Figura 26 – Gráfico das dores no tornoelo e pé esquerdo 
Fonte: elaboração própria 
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No caso do tornozelo e pé do lado esquerdo, como mostra o gráfico anterior, 

aproximadamente 56% afirmaram nunca ter sentido dor depois do trabalho naquela 

região, enquanto cerca de 40% afirmou sentir dor raras vezes e apenas 4% sentir 

dor com frequência (3%) ou muita frequência (1%). Na questão que abordava o lado 

direito 58% afirmaram nunca ter sentido dor, enquanto 38% já haviam sentido e 

sentem raramente e cerca de 5% sente dores com frequência, como está exposto no 

próximo gráfico: 

 

 
Figura 27 – Gráfico das dores no tornozelo e pé direito 
Fonte: elaboração própria 

 

O segundo constructo abordou questões sobre os sintomas de dores em 

várias regiões do corpo.  

Daqui em diante, serão mostrados os resultados dos questionamentos feitos 

aos trabalhadores no terceiro e último constructo do instrumento de pesquisa 

utilizado para coleta de dados para este trabalho. As questões constantes no 

constructo abordam a visão dos trabalhadores quanto ao ambiente de trabalho e 

suas rotinas de trabalho de distribuição e manuseio de bebidas. As questões deste 

constructo receberam cinco alternativas de múltipla escolha para respostas, 

baseadas na escala likert. As opções foram discordo, discordo parcialmente, neutro, 

concordo parcialmente e concordo. O gráfico a seguir mostra a distribuição de 

percentuais de cada resposta para cada item da última parte do questionário: 
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Figura 28 – Gráfico dos resultados do terceiro constructo 
Fonte: elaboração própria 

 

A primeira questão do constructo 3 expõe uma afirmativa sobre boas 

condições do maquinário e ferramentas que são utilizados no trabalho, 

equipamentos como: paleteiras, veículos, empilhadeiras. Como se trata de uma 

afirmação cerca de 11% concordou com a afirmação, enquanto 40% concordou com 

ressalvas, 15% se mantiveram neutros, 29% discordaram parcialmente e menos de 

5% discordou totalmente da afirmação. 

O segundo item afirma que são adequadas as manutenções das condições 

de uso do local de trabalho e dos maquinários usados. Mais de 52% concordaram 

com a afirmação, sendo cerca de 15% concordando totalmente, e 37% concordando 

com ressalvas. 12% preferiram se manter neutros, 31% discordaram parcialmente e 

4,4% negaram a afirmação, ou seja, discordaram totalmente. 

A terceira situação exposta aborda as condições de segurança que são 

oferecidas pelas empresas aos trabalhadores e pede a confirmação de que não 

existem riscos de acidentes na execução das tarefas. O questionário afirma que são 

boas as condições de segurança oferecidas e que não existem riscos de acidentes e 

o questionado deve dar seu parecer dentro da escala que lhe é mostrada. Assim 

sendo, mais de 35% negaram a afirmação, sendo 31% negando parcialmente e 4% 

totalmente. Cerca de 20% deu parecer neutro, não se posicionando a favor ou 
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contra a afirmativa e 28,57% concordaram parcialmente enquanto 16% concordaram 

com a afirmação. 

Na quarta afirmação, os questionados deveriam responder se eram 

concedidas, ou permitidas, pausas durante a execução de tarefas, para descanso, 

quando fosse julgado necessário. Concordaram com a afirmação, 26,37% e 51,65% 

concordaram parcialmente, enquanto 13,19% discordaram parcialmente e 3,3% 

discordaram. Um percentual de 5,49% se manteve neutro. 

O item número cinco tratava sobre o manuseio manual de cargas, afirmando 

que a maior parte da movimentação de cargas é feita manualmente pelos 

trabalhadores. Neste item, cerca de 74% concordaram com a afirmativa de que as 

cargas são movimentadas manualmente pelos trabalhadores e pouco mais de 2% 

discordaram dessa afirmação. Ainda, cerca de 18% discordaram parcialmente e 5% 

permaneceram neutros. 

O sexto item permanece abordando movimentações manuais de cargas, 

quando afirma que as condições para os alceamentos das cargas são adequadas. 

Cerca de 38% discordaram da afirmação, discordando da existência de boas 

condições. 4,4% se mantiveram neutros e cerca de 57% concordaram com a 

afirmativa. 

No sétimo questionamento do terceiro constructo, a afirmação de que existem 

cargas superiores a 23kg para serem levantadas foi admitida por mais de 93% dos 

trabalhadores que responderam o instrumento, mostrando uma ampla maioria 

concordando com o fato exposto. Os respondentes que discordaram parcialmente 

foram 4,4% e 1,1% marcaram neutro para esta afirmativa. 

A pergunta número oito tratava das cargas acima de 23kg já mencionadas na 

questão sete, porém, pedindo a opinião dos trabalhadores sobre se estas cargas, 

com peso superior a 23kg, são levantadas com maquinário indicado. Pouco mais de 

38% discordaram da afirmação, sendo 19,78% totalmente e 18,68% parcialmente. 

Os que concordaram com ressalvas chegaram a quase 43%, enquanto estiveram 

neutros 8,8% e concordaram 9,9%. 

A questão nove, traz a afirmação de que as sinalizações existentes no 

ambiente de trabalho são boas e que elas diminuem os riscos de acidentes aos 

trabalhadores. À esta questão cerca de 34% responderam negativamente, 

discordando da afirmação de que o ambiente de trabalho é bem sinalizado e não 
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oferece riscos ao trabalhador. Cerca de 15% se mantiveram neutros quanto a esta 

afirmação e pouco mais de 50% concordaram com a afirmativa, sendo cerca de 42% 

concordando parcialmente e 9,9% concordando totalmente. 

 A afirmação do item 10 desta terceira parte do survey, aborda fatores acerca 

de informações de uso e manuseio constantes nos maquinários que estão dispostos 

aos trabalhadores, afirmando que existem informações e que são de fácil 

compreensão ao pessoal que pode utilizá-lo. Cerca de 47% dos questionados 

concordaram com a afirmação, sendo 38% parcialmente e 9% concordaram 

totalmente. 19,78% não se posicionaram e permaneceram neutros e 32%, 

aproximadamente, discordaram, quando mais de 26% discordou parcialmente e 

5,5% discordaram totalmente. 

Na resposta do item 11, que trata do manuseio dos equipamentos disponíveis 

para levantamento de cargas, é possível perceber que os questionados em uma 

maioria de quase 41% afirmaram ser adequada a movimentação com os 

equipamentos. Quase 28% discordaram parcialmente da afirmação. Outros quase 

20% não se posicionaram concordando nem discordando da afirmação, enquanto os 

que concordaram totalmente foram cerca de 7% e discordaram totalmente 4%, 

aproximadamente. 

No item 12 do terceiro constructo, o tema abordado foi treinamento oferecido 

aos trabalhadores para que possam se aperfeiçoar e se qualificar no trabalho. 

Aproximadamente 12% se mantiveram neutros quando deram as respostas. 9,89% 

concordaram totalmente e 32,97% concordaram parcialmente. Uma grande parcela 

ainda discordou da afirmação, sendo 7,7% discordando totalmente e 37,36% 

discordando parcialmente. 

Questionados sobre o fato de executar muitas tarefas distintas durante o turno 

de trabalho, cerca de 58% confirmou executar muitos trabalhos distintos em sua 

rotina, enquanto cerca de 14% se mantiveram neutros e 14,29% discordou 

parcialmente e 5,49% discordaram. 

Quando o questionamento foi sobre executar as tarefas necessárias, em ritmo 

acelerado, 4,4% negou trabalhar desta forma, 29,27% discordou com ressalvas e 

14% permaneceram neutros. Os que concordaram trabalhar sempre em ritmo 

acelerado foram mais de 50%, sendo 26,37% concordando parcialmente e 25,27% 

concordando executar suas tarefas rapidamente. 
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No item 15, quase 18% dos questionados não se posicionaram sobre o 

questionamento que falava em igualdade sobre na distribuição de tarefas entre os 

trabalhadores com quem trabalhavam. Ainda, 18% afirmaram existir igualdade e 

30% concordaram parcialmente. Os que informaram acreditar que a distribuição de 

tarefas à realizar é desigual foram quase 33%. 

A questão número dezesseis, abordou a disposição tanto das cargas que 

precisam ser manuseadas quanto da facilidade de acesso aos equipamentos e 

maquinário utilizado para manusear as cargas, nos casos que são utilizados estes 

equipamentos. 49% das respostas concordaram parcialmente (40,6%) ou totalmente 

(8,8%). Os que assinalaram a opção neutro foram 16% e os que acreditam que é 

difícil o acesso ao maquinário ou às cargas que precisam ser movimentadas foram 

34%. 

O item 17 aborda o assunto vibrações. Nesta questão, é afirmado que o nível 

de vibrações, seja nos veículos utilizados para realizar a distribuição externa, seja 

internamente no maquinário utilizado para movimentar cargas, é elevado. Assim 

sendo, as respostas dos indivíduos foi quase 80% concordando que o nível de 

vibrações é elevado. 16,5% se mantiveram neutros e 3,3% discordaram 

parcialmente da afirmação feita. Neste item, nenhum trabalhador discordou 

totalmente, negando veementemente existir vibrações nos meios citados. 

A décima oitava afirmação, aborda a temperatura no ambiente de trabalho, 

para trabalhador externo, o veículo, ou para os outros casos, a sede da empresa. É 

afirmado que a temperatura é adequada nestes locais e 11% assinalaram a opção 

neutro nos questionários. Concordaram totalmente com a afirmação 17,58% e 

concordaram parcialmente 26,37%. Os que acreditam ser inadequada a temperatura 

no ambiente de trabalho, chegaram a aproximadamente 45%, sendo 24,18% 

discordando parcialmente e quase 21% discordando totalmente. 

Na penúltima afirmação deste constructo, os trabalhadores precisavam 

marcar a opção que melhor se enquadrava ao pensamento sobre o fato de existir 

abafamento ou condições de falta de ar no ambiente de trabalho que estava 

inserido. Mais de 65% afirmaram não concordar que exista falta de ar ou abafamento 

e 14% permaneceram neutros cerca de 20% concordou existir condições 

inadequadas no que tange ao que foram questionados. 
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A vigésima, e última afirmação, tanto deste constructo, quanto do questionário 

como um todo, se trata do fornecimento de EPI pelas empresas. O pesquisador, 

através do instrumento de pesquisa, questiona se a empresa na qual os 

respondentes trabalham, fornece a eles os equipamentos de proteção individual 

necessários, tais como: luvas, botinas e óculos de proteção. 3,3% não se 

posicionaram sobre a afirmação realizada e cerca de 9% concordaram receber 

equipamentos de proteção. Já 39% mencionaram concordar parcialmente com a 

afirmativa e 47% afirmam discordar da afirmação feita neste item. 

Esta parte do trabalho teve a finalidade de expor os dados que foram 

coletados com os questionários, e, como pôde ser observado através da ilustração 

proveniente do gráfico, e, do desenvolvimento e detalhamento dos resultados 

obtidos, acima, percebe-se que estes resultados nos levam a elementos que 

merecem nossa atenção e análise. Desta forma, o próximo tópico propor-se-á, a 

discutir e analisar os resultados obtidos categorizando se esta classe de 

trabalhadores em estudo, merece mais atenção das entidades de classe e estudos 

aprofundados que possam pensar em melhorias para os trabalhadores. 

 

4.3 Discussões acerca dos resultados obtidos 

 

Com a finalidade de conhecer os aspectos relevantes do ramo de distribuição 

de bebidas na prática, um total de noventa e uma pessoas responderam um 

instrumento de pesquisa composto de três partes principais, sendo uma destas, 

aspectos pessoais, outra parte, denominada constructo, contendo um diagrama de 

áreas dolorosas no corpo do trabalhador depois da jornada de trabalho, e, a terceira 

parte do instrumento de coleta de informações, com informações da rotina de 

trabalho, ambiente, e tarefas realizadas. Foram questionadas pessoas de diversas 

localidades, sem procurar pessoas específicas, mas sim, aquelas que aceitassem 

participar do trabalho. Trabalhadores de distribuidoras de bebidas das cidades de 

Canguçu, Piratini, São Lourenço do Sul, Arroio do Padre, Cristal, Turuçu, Santana da 

Boa vista e Pelotas. Foi determinado pelo pesquisador que o mesmo poderia se 

deslocar a distâncias de quarenta quilômetros para solicitar a participação de 

trabalhadores neste estudo, ou então que abordaria e solicitaria a participação de 

pessoas que trabalham neste ramo que estivessem passando pela cidade natal do 
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pesquisador, Canguçu. O questionário elaborado em conjunto pelo pesquisador e 

seu orientador, teve a finalidade de entender na prática como é o trabalho das 

pessoas empregadas no ramo de distribuição de bebidas, exceto empresas 

multinacionais. Também em conjunto, o pesquisador e seu orientador determinaram 

trabalhar com empresas menores, que não tivessem uma rotina de fiscalização de 

órgãos responsáveis pela manutenção de saúde e segurança no trabalho, e que em 

alguns casos não são fiscalizadas até por opção, quando procuram trabalhar de 

forma informal em regiões pouco conhecidas, principalmente na zona rural dos 

municípios supracitados. 

O primeiro constructo deste questionário, baseou-se em um formulário que 

devia ser preenchido, com informações pessoais dos trabalhadores e foi possível 

perceber que todos os trabalhadores são do gênero masculino, tendo um fator 

justificando essa predominância que é a necessidade da movimentação de cargas 

pesadas, o que necessita de uma elevada força física, como caixas de cerveja que 

podem pesar quase 30 kg e são carregadas e descarregadas em caminhões, 

levantando do local onde estão armazenadas e transportando manualmente. Ainda, 

maquinários como o carro de mão que pode carregar cerca de cinco caixas de 

cerveja ou uma paleteira que pode empurrar ou puxar um palete inteiro, são mais 

uma prova de que esta profissão necessita elevada força física e resistência 

muscular, mas que, mesmo tendo esses requisitos pode causar danos à saúde dos 

trabalhadores. Ainda, cabe ressaltar que as observações feitas acima, não devem 

ser conclusivas, visto que não é indubitável que um homem tenha mais força física 

que uma mulher, aspectos culturais como o fato de sempre serem homens 

ocupando as vagas podem estarem intrínsecos, neste e também em outros casos, 

assim, tais fatores podem ser observados em novos estudos científicos em trabalhos 

específicos. 

Informações como a idade dos trabalhadores também foram obtidas, tendo 

oferecido ao trabalho um resultado de média de idade dos questionados em 37,5 

anos de idade, com o trabalhador mais jovem tendo 18 anos e o de idade mais 

avançada tendo 64 anos de idade. Foi possível perceber que cerca de 70% dos 

trabalhadores informaram ter de 21 a 45 anos, dado que se torna mais interessante 

quando analisamos sistemicamente com a idade mínima para obter habilitação para 

conduzir caminhões. É possível acreditar que em muitos casos trabalhadores 
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executam tanto a tarefa de motorista quanto auxiliar de entrega, o que pode mostrar 

ainda que é possível inexistir formalidade no trabalho destas pessoas, pois se 

possuem vínculo comprovado na carteira de trabalho não podem trabalhar em outra 

função. Esta possibilidade de informalidade existente na classe pode fazer pensar 

que é difícil entidades governamentais mensurarem dados sobre a classe, visto que 

nem registros de acidentes de trabalho não podem ser feitos. 

Quando questionados sobre o grau de escolaridade, as únicas respostas que 

não foram vistas, se resumem a quem cursasse o ensino superior, ou tivesse 

ingressado e não concluído, ou seja, nenhum respondente sequer ingressou no 

ensino superior. Isto pode retratar uma falta de ambição em progredir, seja dentro da 

empresa, ou outros locais, o que ainda pode submeter a pensar que os 

trabalhadores concordam com a informalidade citada anteriormente. Ainda sobre 

escolaridade, foi respondido por quase 72% que jamais concluíram o ensino médio e 

por 41% que cursaram parte ou totalidade do ensino fundamental. 

Ainda no primeiro constructo, os trabalhadores precisaram responder a 

função que exercem na empresa que estão inseridos, assim, os questionados 

responderam em sua maioria que são auxiliares de entrega (54%). Tendo por base o 

que foi visto e o que se conhece sobre o ramo, os caminhões geralmente contam 

com um motorista auxiliado por dois trabalhadores, os auxiliares de entrega. Assim 

sendo, logicamente, o resultado esperado para este questionamento seria que 

menos de quarenta por cento das respostas fosse motorista, o que não ocorreu 

neste caso. Esta informação pode confirmar a suposição feita anteriormente, que o 

mesmo trabalhador pode executar mais que uma tarefa pois não tem registro de 

cargo específico em quaisquer contrato de trabalho, e desta forma, alguns 

questionados podem ter marcado por conveniência o cargo que preferissem, visto 

que supostamente podem executar ambos, ou ainda, pode nos levar a pensar 

também, que as empresas contratam os trabalhadores informais, externos à 

empresa, denominados no Brasil como “chapas”. 

Outra parte deste constructo preenchido pelos trabalhadores que participaram 

do estudo, concerne à jornada do trabalho em horas, no que diz respeito à 

quantidade de horas de trabalho diárias destas pessoas. Este questionamento 

trouxe a importante informação que muitos dos que responderam o questionário 

trabalham mais de 8 horas por dia. Os que trabalham 8 horas, foram apenas 68% 
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dos casos. Porém, dos demais trabalhadores cerca de 28% trabalha mais de 10 

horas por dia e, mais agravante ainda, cerca de 14% deles, trabalham mais de 12 

horas diariamente. Este número de horas trabalhadas pode justificar muitas coisas, 

tais como: cansaço físico e psicológico; diversas tarefas diárias a serem executadas 

por poucos trabalhadores; entre outros caminhos que poderiam trazer alguma 

conclusão sobre o que faz um gestor quando contrata pessoas para trabalhar mais 

de dez horas por dia. 

Questões como altura e peso, foram respondidas oferecendo a informação de 

média de altura dos respondentes de 1,77 m e peso médio dos questionados em 

82kg. 

A última questão deste constructo solicita a informação de quantos anos está 

trabalhando na mesma função na empresa. Apenas 20% está no mesmo cargo há 

menos de um ano, e 56% está há menos de 2 anos no mesmo cargo. 

O segundo constructo, conta com um diagrama de áreas dolorosas, dores 

estas, sentidas pelos trabalhadores depois de uma jornada de trabalho. A análise 

dos resultados deste constructo será feita posteriormente à analise do terceiro 

constructo deste instrumento de pesquisa como forma de evidenciar dados obtidos 

sobre a rotina de trabalho (um dos focos da terceira parte do questionário) e sua 

relação com as dores relatadas pelos trabalhadores. 

A parte final do survey utilizado, se resume em 20 questões a serem 

assinaladas pelos trabalhadores, em uma escala Likert de cinco posições. 

Quando foram colocados a frente de uma questão que afirma que são boas 

as condições do maquinário/ferramentas utilizados no trabalho, como por exemplo: 

empilhadeiras; veículos; e, paleteiras, 33% discordaram da afirmação e mais de 15% 

permaneceram neutros, não concordando nem discordando. A má condição de uso 

do maquinário, pode levar o trabalhador a não conseguir manusear o equipamento 

da forma esperada, podendo causar algum acidente ou até mesmo ter que executar 

o trabalho de outra maneira improvisada. 

Os trabalhadores se depararam no segundo item com uma afirmação sobre 

se os locais de trabalho e os equipamentos que utilizam para o trabalho mantêm-se 

em condições de usabilidade adequadas. Para este caso, mais de 35% dos 

trabalhadores discordaram total ou parcialmente e 12% não se manifestaram.  



65 
 

No terceiro item, o foco foi a segurança do trabalhador. Foi feita uma 

afirmação, a qual diz que são boas as condições de segurança oferecidas pela 

empresa e não existem riscos de acidentes. Apenas 16% concordaram totalmente 

com a frase afirmativa. 28% ainda concordaram com ressalvas, o que pode 

representar que as condições de segurança são boas, mas poderiam melhorar e 

diminuir os riscos de acidentes aos trabalhadores. Mais de 35% dos questionados 

discordou da afirmação feita. Assim sendo, podemos ver que muitos trabalhadores 

podem ter, além dos riscos aos quais estão expostos pela falta de segurança no 

local e trabalho, trabalhar com a preocupação de se acidentar e, em caso de ser 

funcionário informal, não ter como registrar o acidente de trabalho e ficar 

desamparado, ele e sua família, quando for o caso. 

O quarto item deste constructo investiga os trabalhadores quanto às pausas 

para descanso durante a execução das tarefas: se são permitidas quando 

necessário. Os trabalhadores respondem que concordam que são permitidas pausas 

para descanso, em maioria, com 51,65% concordando parcialmente e 26,37% 

concordando amplamente. 

Já o quinto item traz consigo outro fator interessante de estudo neste 

trabalho, que é a investigação junto aos trabalhadores se a maioria das cargas são 

movimentadas manualmente. Novamente o resultado obtido é preocupante, pois foi 

informado por cerca de 74% dos trabalhadores que, sim, a maior parte das 

movimentações de cargas são feitas manualmente, e, apenas 2% discordaram 

totalmente, o que indica que os demais trabalhadores também podem entender que 

exista muita movimentação manual de cargas no ramo ao qual estão inseridos, seja 

como auxiliares de entrega ou motorista. 

O sexto item questiona os trabalhadores sobre as condições de 

levantamentos de cargas no local de trabalho. Neste item, uma grande parcela de 

trabalhadores ofereceu outra notícia que faz este estudo ser tão relevante, que é o 

percentual de 39% afirmar que as condições são inadequadas, o que pode agravar 

ainda mais o levantamento das cargas, inserindo mais dificuldade aos processos e 

podendo causar mais danos ainda à saúde dos trabalhadores. Dos 56% dos 

trabalhadores que concordaram que é adequado o local de trabalho para o 

alceamento das cargas, 44% concordaram parcialmente, o que agrava ainda mais o 

fato, e novamente justifica este estudo. 
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O sétimo item também se mostra de extrema importância para o estudo pois 

questiona os trabalhadores se os mesmos precisam erguer cargas com peso 

superior a 23 kg. Sabe-se, que a Norma regulamentadora 17 não estipula um valor 

limite de carga para ser movimentada manualmente, porém, evidencia que uma 

empresa deve avaliar as condições psicofisiológicas de um trabalhador para ver se 

pode adaptar o trabalho ao trabalhador, de forma que o posto de trabalho esteja 

confortável ergonomicamente ao trabalhador. Ainda, esta NR, menciona que não 

deve ser solicitado nem admitido que uma pessoa que trabalha na empresa 

carregue qualquer peso suscetível de causar danos à sua saúde e segurança. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) define que o peso máximo a ser 

carregado não supere os 23 kg, para que seja evitado causar danos à integridade 

física dos trabalhadores (BRASIL, 2015). De acordo com MPT (2018), já foi 

solicitado e ainda procura-se formas de reduzir o peso do saco do cimento para 23 

kg, face aos problemas encontrados por levantar pesos superiores a estes também 

por esta classe de trabalhadores. Desta forma, os trabalhadores responderam em 

ampla maioria, sendo mais 94% das respostas que existem cargas superiores a 23 

kg para serem levantadas. Este dado é alarmante pois pode causar diversos 

problemas à saúde das pessoas que trabalham neste ramo, e, mais uma vez, 

justifica a realização deste estudo e a preocupação do pesquisador com os 

trabalhadores deste setor. 

O oitavo item deste terceiro constructo também vai de encontro ao tema do 

levantamento manual de cargas. É afirmado no questionário, que o levantamento de 

cargas de peso superior a 23 kg, é feito apenas com maquinário indicado e apenas 

9% dos respondentes concordaram totalmente que o manuseio é feito com 

maquinário indicado. 42% concordaram com ressalvas e 38% discordaram da 

afirmação, reforçando a ideia de que os levantamentos de cargas são realizados 

manualmente. 

A nona questão aborda a sinalização no ambiente de trabalho, amparada pela 

NR 26, no que concerne à segurança de não oferecer riscos ao trabalhador e 

procurar formas de sempre melhorar neste quesito. A afirmação aponta que o 

ambiente tem boa sinalização e os trabalhadores precisavam se posicionar sobre a 

afirmativa. Cerca de 52% concordaram parcial ou totalmente. E aproximadamente 

34% discordaram da afirmação. Cabe ressaltar que a falta de sinalização no 
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ambiente de trabalho, pode ser prejudicial aos trabalhadores que precisam redobrar 

a atenção visando não se acidentar e garantir sua própria segurança, e a NR 26, 

propõe formas de amenizar os riscos e garantir melhor sinalização do local através 

do uso de cores ou rótulos e placas que identificam o ambiente (BRASIL, 2015). 

No décimo item os trabalhadores precisavam assinalar, nas opções 

oferecidas, se as informações que eram dispostas sobre os maquinários de 

utilização necessária, era de fácil compreensão pelos funcionários. Nesta opção, 

cerca de 20% não se manifestaram mantendo-se neutros e 32%, aproximadamente, 

discordaram da afirmação, indicando que o manuseio dos equipamentos que 

auxiliam na movimentação de cargas, quando estes existem, são de difícil 

compreensão por aqueles que precisam utilizá-los 

O décimo primeiro item deste constructo do questionário indica que o 

manuseio dos equipamentos tratado no item anterior, quando existirem, é feito de 

maneira adequada. Somente 7,7% concordaram totalmente com a afirmação, 

enquanto cerca de 20% não se posicionou favorável à afirmação ou contra, e os 

demais discordaram ou concordaram de forma parcial. 

Quando foram questionados se a organização na qual trabalham, oferecem 

treinamentos para melhor execução das tarefas executadas, cerca de 45% 

discordou que houvesse quaisquer tipos de qualificação ofertado pela empresa. 12% 

dos respondentes assinalaram a opção neutro. A oferta de treinamentos pela 

empresa aos trabalhadores, é sempre benéfica para ambas partes, visto que a 

empresa pode ter funcionários mais capacitados a realizarem as tarefas que 

realizam, de maneira mais eficiente, trazendo resultados positivos pois também 

estaria aumentando a produtividade de um trabalhador. Não pode ser deixado de 

falar nos benefícios aos trabalhadores, pois no caso da movimentação de cargas, as 

quais estas pessoas estão sujeitas, o caso se torna mais grave, visto que podem 

estar fazendo as movimentações incorretamente, prejudicando sua própria saúde 

sem saber, pegando, empurrando, puxando cargas de maneira incorreta, fatores 

estes que podem expor estes trabalhadores à lombalgias e outras doenças 

relacionadas à postura incorreta, pois, a postura incorreta aliada a um peso maior 

manuseado, é um prejuízo exponencial para a saúde deste trabalhador. 

Os trabalhadores foram questionados na questão treze, se realizam muitas 

tarefas distintas durante seus turnos de trabalho. Para este questionamento, ampla 
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maioria concordou realizar vários tipos de trabalhos distintos no cotidiano. Cerca de 

67% concordou que precisa fazer diversas tarefas e mais de 13% se mantiveram 

neutros. A questão não entrou no mérito de saber se os trabalhadores exercem 

outras funções, que não as que seriam delimitadas a eles normalmente, porém, é 

plausível acreditar que se os trabalhadores concordam que realizam muitos 

trabalhos diferentes no dia de trabalho, que os mesmos acreditam que existam 

formas de determinar tarefas específicas para cada trabalhador executar, o que 

poderia aumentar o ganho da empresa, pois o trabalhador estaria se aperfeiçoando 

com a prática e assim, produzindo mais, e garantir maior segurança ao trabalhador, 

visto que este teria conhecimento mais aprofundado sobre as tarefas que executa, e 

estaria menos suscetível a riscos provenientes de má execução de tarefas. 

A questão quatorze abordou o ritmo de trabalho, ao que os trabalhadores são 

submetidos. O item afirma que os trabalhadores executam suas tarefas em ritmo 

acelerado. Um trabalho realizado na Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, afirma que trabalhando em um ritmo acelerado em 

qualquer profissão, o trabalhador tem aumentada a carga laboral das atividades que 

executa e suas atribuições e menciona que isso acaba por desapontar as 

expectativas do indivíduo quando se concerne ao cotidiano laboral e boa qualidade 

de vida (HILLESHEIN, 2011). Neste item, quase 52% dos questionados confirmaram 

que estão sujeitos a trabalhar em ritmos acelerados, e 14% se mantiveram neutros. 

Estes índices apontam para que muitos precisam executar suas tarefas rapidamente 

e isso, conforme mencionado anteriormente, pode prejudicar a rotina laboral destes 

trabalhadores. 

Este parágrafo aborda a questão quinze do instrumento de pesquisa que 

questiona os trabalhadores se na empresa que trabalham existe igualdade de 

tarefas distribuídas para cada trabalhador executar, procurando entender se, 

dependendo do cargo que ocupa, existia diferença no montante de trabalhos a 

serem realizados. Porém, os questionados se mostraram em maioria concordar que 

as tarefas são igualmente divididas, visto que dos cerca de 82% que procuraram se 

posicionar não escolhendo a opção neutro, cerca de 59% dos que se posicionaram 

de algum lado da escala, foram concordando coma afirmação. Fator que reforça, 

novamente, que vários trabalhadores executam várias tarefas, inclusive, revezando-
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se tanto de auxiliar quanto de motorista, quanto auxiliar de depósito, e assim por 

diante. 

Quando questionados sobre a disposição das cargas e dos maquinários 

utilizados, caso existam, ser de fácil acesso aos trabalhadores, 34% dos 

questionados discordaram da afirmação, apontando que além das cargas que 

precisam ser carregadas serem uma dificuldade, o acesso às mesmas ou ao 

maquinário utilizado para deslocá-las é complicado. Reforçando que precisam ser 

repensados os postos de trabalho a estes trabalhadores, procurando fazer o que a 

ergonomia sugere que é adaptar o trabalho a quem o estiver executando. 

A questão dezessete questionava os trabalhadores sobre vibrações. A 

intenção era conhecer se os níveis de vibrações existentes nos maquinários 

utilizados para movimentar as cargas, como: caminhões, caminhonetes, 

empilhadeiras, entre outros; são elevados. Analisando os resultados obtidos para 

este questionamento, a classe se mostrou amplamente posicionada concordando 

que as vibrações são elevadas com quase 80% das opiniões admitindo o elevado 

grau de vibrações que estão sujeitos quando estão a bordo dos equipamentos 

mencionados. O item dezessete não questionou os trabalhadores sobre o ganho de 

adicional por insalubridade, como é previsto na Norma Regulamentadora 15. Porém, 

é admissível que a maioria dos trabalhadores não tenham acesso a este benefício, 

sendo que podem trabalhar informalmente, como já mencionado anteriormente. 

A questão dezoito abordou o tema conforto térmico, quando questionou os 

trabalhadores se as temperaturas no ambiente de trabalham que atuam, era 

adequada. Então, 11% se mostraram neutros quanto à afirmação e 45% 

discordaram que a temperatura seja adequada aos trabalhadores. Este dado pode 

ser um indicador que ilustra ainda mais as condições às quais esta classe está 

suscetível, visto que afirmaram trabalhar em ritmo acelerado, manuseando cargas 

pesadas, em muitos casos sem nenhum treinamento para tal, entre outros 

agravantes, a temperatura do local de trabalho pode fadigar ainda mais o 

trabalhador e causar entre outras doenças, o estresse. 

Quando questionados se no ambiente de trabalho ao qual estão inseridos, 

existe abafamento ou falta de ar, cerca de 65% das respostas mostraram 

discordância dos trabalhadores quanto à frase afirmativa, desta forma, revogando 

possíveis necessidades de auxílio por insalubridade por trabalhar em locais 
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fechados e com má qualidade do ar, sem possuir mecanismos de ventilação, entre 

outros. 

A última questão do questionário investiga se as empresas, nas quais os 

respondentes trabalham, fornecem aos funcionários os equipamentos de proteção 

individuais necessários para execução de suas tarefas, tais como: luvas estofadas 

para proteção contra impactos, ou cortes, provenientes de embalagens quebradas; 

botinas com biqueira de aço para evitar lesões na região frontal dos pés, caso haja 

alguma queda; óculos de proteção, quando se mostrar necessário, em caso de 

trabalho com embalagens de vidro ao calor, principalmente, quando o material fica 

vulnerável e pode estourar. À questão, apenas cerca de 9% concordaram que 

recebem todos equipamentos de proteção necessários, enquanto 3% se mantiveram 

neutros e todos os demais, ou discordaram, 48%, ou concordaram com ressalvas, 

39%. A Norma Regulamentadora 6 (NR-06) prevê, conforme sua legislação, que o 

equipamento de proteção individual é aquele dispositivo que protege o trabalhador 

aos riscos que são oferecidos na execução de suas tarefas, que possam prejudicar 

sua segurança e saúde no trabalho. A legislação ainda prevê que é obrigação dos 

empregadores fornecer aos empregados de maneira gratuita, em boas condições de 

uso, sempre que for necessário. Quando a empresa fornece o equipamento de 

proteção individual, é obrigação do trabalhador, utilizá-lo de maneira correta para 

que ele cumpra sua função protegendo de possíveis riscos aos quais os 

trabalhadores estão expostos (BRASIL, 2015). 

Com esta questão, foi finalizada a análise dos dados obtidos no terceiro 

constructo do instrumento de pesquisa, e, a partir de agora serão abordados os 

resultados obtidos no diagrama das áreas dolorosas, que constou no segundo 

constructo do questionário. 

A segunda parte do questionário procura saber se os questionados sentem 

alguma dor em alguma região do corpo, após a jornada de trabalha, e com qual 

frequência acontece. O diagrama é composto pela figura de um corpo, posicionado 

de costas para quem está olhando. As regiões questionadas são: cabeça; pescoço e 

cervical; ombro esquerdo e direito; costas, alturas do tórax e dos rins; braços, 

esquerdo e direito; nádegas esquerda e direita; as duas pernas; e, tornozelos e pés 

esquerdos e direitos. 
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A primeira posição investigada é a cabeça. Dos questionados 69% indicaram 

que sentem dores de cabeça depois da jornada de trabalho. Do total questionado, 

25% afirmaram sentir frequente, ou muito frequentemente (2,2%). As dores de 

cabeça no trabalho podem ser oriundas do estresse causado pelo acúmulo de 

tarefas que os trabalhadores mencionaram estar expostos, ao fato de trabalhar até 

quinze horas por dia em alguns casos. Estas dores de cabeça ainda podem estar 

relacionadas à exposição ao sol, no caso de entregadores que precisam descarregar 

as cargas de bebidas nos clientes. 

A segunda posição que os trabalhadores precisaram assinalar sobre sentir 

dores foi a posição na região do pescoço e cervical. Os índices obtidos para esta 

posição são preocupantes, visto que apenas 5% nunca sentiram dores na região e 

cerca de 57% sente dor com frequência ou muita frequência. Este índice reforça a 

necessidade de serem realizados estudos nesta área que possam auxiliar para a 

diminuição dos desconfortos destes trabalhadores com o advento do estudo 

ergonômico para muitos dos trabalhadores. No manuseio de cargas de bebidas, em 

muitas ocasiões os trabalhadores trabalham agachados, ou agachando-se com 

frequência para erguer cargas. Desta forma, têm-se a necessidade da realização de 

novos estudos aprofundados sobre posições adequadas para realização das tarefas 

pertinentes aos trabalhadores do ramo de distribuição de bebidas. 

O terceiro questionamento aborda a região das costas, na altura do tórax. Os 

resultados são tão extremos quanto os obtidos sobre dores no pescoço e cervical. 

Neste caso, 90% dos questionados afirmou sentir dores na região depois da jornada 

de trabalho. O total de pessoas que responderam ter dores muito frequentemente 

chegou a 11% e, frequentemente, 43%. Estes índices reforçam o que foi analisado 

sobre a necessidade de novos estudos científicos nesta área e, oferecem base para 

tais, para melhorar a qualidade de trabalho para as pessoas inseridas neste setor. 

A quarta resposta dada pelos questionados, foi sobre sentir dores nas costas 

na altura dos rins (lombar). Novamente os índices provenientes das respostas são 

alarmantes, quando mais de 60% responderam ter dores com frequência ou muita 

frequência na região. Ainda, quase 31% responderam que raramente sentem dores 

na região, o que indica já sentiram. Os casos de dores nas costas em trabalhadores 

deste ramo podem ser mais preocupantes se pensarmos que as cargas a serem 

carregadas não diminuem e que os trabalhadores mesmo sentindo dores precisam 
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continuar a carregar as cargas. Podemos relacionar a recorrência destas dores nas 

costas com o fato mencionado anteriormente, que possivelmente muitos 

trabalhadores não tem vínculo empregatício registrado, e desta forma, não 

conseguem alcançar o benefício por auxílio doença para tentar tratar do problema. É 

conveniente salientar, que a recorrência destas dores pode levar a lombalgias 

severas prejudicando muito a saúde dos trabalhadores. 

As duas questões seguintes respondidas, abordam os ombros dos 

trabalhadores. Os índices obtidos dos resultados se mostram distintos, quando o 

ombro esquerdo é apontado mais vezes como local dolorido depois do trabalho. No 

ombro esquerdo, 21% nunca tiveram dor, em contrapartida, dos que tiveram, 32% 

têm dores, frequente ou muito frequentemente. Já do ombro direito, apenas 13% 

apontaram ter dores frequentemente. A diferença de dores de um ombro para o 

outro, entre outras possibilidades, pode estar relacionada à preferência dos 

trabalhadores em carregar os volumes de engradados ou fardos no ombro esquerdo, 

causando dor na região, proveniente de cargas altas apoiadas à região. 

Nas duas questões que tratam de dores nos braços dos questionados, estes 

se mostraram certa homogeneidade nas respostas que no caso do braço esquerdo, 

os índices apontaram que cerca de 76% já sentiram dores depois da jornada de 

trabalho e, no caso do braço direito, 70% sentiram dores. Estes índices também são 

interessantes de observar, mesmo que não afetem o corpo como um todo, mas pelo 

fato de causarem desconforto para quem trabalha no setor. Esses dados também 

ressaltam a importância de estudos que evidenciem a necessidade de mudanças 

nas legislações nacionais, no que tange à capacidade máxima de carga admissível 

de ser transportada manualmente por um trabalhador. 

As questões referentes à dor nas nádegas, tiveram maioria de cerca de 90% 

afirmando nunca terem sentido dores na região. 

Nas questões relacionadas à dores nas pernas, muitos trabalhadores, cerca 

de 50% em ambos casos, nunca sentiram dores também, e os demais intercalaram-

se entre sofrer dores algumas vezes ou com frequência. 

Finalizando as questões deste constructo, os trabalhadores foram 

questionados sobre dores nos pés e tornozelos de ambos os lados. As respostas da 

maioria novamente, nos dois casos com aproximadamente 57% de média, foi que 
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nunca sentiram dores nos tornozelos ou pés. Os que sentem com frequência ou 

muita frequência chegam a 4% em cada questão. 

A explicação para os trabalhadores ter respondido que não sentem dores nas 

pernas ou pés, pode estar diretamente ligada ao fato de estarem manuseando estas 

cargas de maneira equivocada. Estando manuseando cargas, o recomendado é 

encontrar angulação correta para cada caso para as forças serem aplicadas do pé 

ao chão. Porém como os casos de trabalhadores com dores nas costas, seja na 

região lombar, seja na altura do tórax, ou na cervical e pescoço, reforça o 

entendimento de que estes executam as movimentações de forma incorreta, visto 

que as maiores forças aplicadas tendem a ficar nas costas, desta forma, e assim, 

justificando os relatos de dores sentidas pela maioria dos trabalhadores que 

responderam o instrumento de pesquisa em análise. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como seu objetivo geral investigar quais são os 

principais desafios ergonômicos presentes na rotina laboral dos trabalhadores que 

atuam ao setor de distribuição de bebidas. Entende-se que o objetivo geral 

supracitado, foi alcançado com êxito, ao mesmo passo que os objetivos específicos 

foram cumpridos, como pode ser contemplado a seguir. 

O primeiro objetivo específico consistia em pesquisar e desenvolver um 

marco teórico quanto ao setor de distribuição de bebidas e os desafios presentes 

nele no que se refere às condições de trabalho, e, como inexistem órgãos 

representativos da classe de trabalhadores deste ramo, foram feitas pesquisas 

exploratórias e investigações em bases acadêmico científicas, ligadas ao tema. Para 

tal, foram utilizadas palavras-chave, como ergonomia, distribuição de bebidas, 

movimentação manual de cargas. 

Neste momento de buscas por informações sobre o setor de distribuição de 

bebidas, foi percebida a importância deste setor no Brasil, sendo que somente o 

setor cervejeiro necessita mais de dois milhões de pessoas trabalhando em toda 

rede. Ainda, se tratando do subsetor de refrigerantes, dados de 2014 mostraram que 

o Brasil possui a terceira maior venda de refrigerantes do mundo, seja vendendo 

através de multinacionais ou marcas regionais. 

O segundo objetivo específico foi investigar quais os tipos de desafios 

presentes durante o trabalho de distribuição de bebidas no que se refere ao ritmo de 

trabalho e posturas. Assim sendo, foi buscado entender que tipos de desafios 

poderiam estar presentes para os trabalhadores. Guedin e Vergara (2015) 

acreditavam que neste setor, os trabalhadores necessitavam ter força física elevada, 

pois além de levantar cargas pesadas, estes trabalhadores precisam movimentá-las 

por longos tempo e distâncias. Segundo eles, os trabalhadores ficam vulneráveis a 

diversos riscos quando executam estas tarefas, e, para conhecer estes riscos e 

desafios e atender a este objetivo específico, foi desenvolvido um instrumento de 

pesquisa composto de três constructos: o primeiro com um formulário para 

preenchimento por parte do questionado, com informações pessoais; o segundo 

com um diagrama de área dolorosas, buscando identificar as regiões onde os 

trabalhadores sentiam dores após a jornada de trabalho; e, o terceiro com 
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percepções dos trabalhadores quanto ao ambiente de trabalho e tarefas executadas, 

através de opções em uma escala likert. 

No que se trata do terceiro objetivo específico deste trabalho, de compreender 

quais as características e desafios enfrentados pelos trabalhadores do setor de 

bebidas no que se refere à Ergonomia, o objetivo foi alcançado através dos 

resultados obtidos com o instrumento de pesquisa criado. O survey, como pode ser 

chamado este instrumento de pesquisa, foi aplicado primeiramente em fase de teste, 

com intuito de saber se precisavam ser feitas adaptações para obter melhores 

resultados, porém, nenhuma adaptação se fez necessária e o questionário foi 

aplicado aos trabalhadores procurando compreender estas características e desafios 

enfrentados por eles no setor de distribuição de bebidas, conforme solicita o objetivo 

específico. 

O quarto objetivo específico foi analisar e discutir quais os desafios 

ergonômicos presentes na rotina laboral da distribuição de bebidas, para isso, os 

resultados obtidos do instrumento de pesquisa foram tabulados no software 

computacional Microsoft Office Excel, com vistas a facilitar a identificação das 

respostas e possibilitar a criação de gráficos. O item 4.3 deste trabalho contemplou 

uma discussão sobre estes resultados obtidos, e vários deles apresentam 

indicadores preocupantes que chamam a atenção, como o elevado peso das cargas 

a serem movimentadas, visto que grande parte da movimentação é feita 

manualmente. A média da jornada de trabalho das pessoas que responderam o 

questionário ficou em mais de 9 horas diárias, porém o número de respostas de 

pessoas que trabalham 10 horas ou mais por dia, alcançou mais de 27% do total. 

Ainda sobre desafios ergonômicos, através dos indicadores das respostas dos 

trabalhadores ao diagrama de área dolorosas, foi possível perceber o elevado índice 

de trabalhadores com dores nas costas, nas regiões da altura do tórax e altura dos 

rins, e também na cervical e no pescoço, o que pode estar ligado ao fato de 

manusearem cargas elevadas e de maneira incorreta. 

 

5.1 Conclusões 

 

O início de pesquisas em bases acadêmico-científicas apresentou escassos 

estudos realizados nesta área, com poucos referenciais que abordavam a relação da 
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ergonomia com a distribuição de bebidas, todavia, foi buscado nas bases existentes 

extrair o máximo de informações que pudessem colaborar para a elaboração deste 

trabalho. Com a ausência de entidades que representem a categoria na região sul 

do estado do Rio Grande do Sul, e inexistência de censos que abordem a 

quantidade de trabalhadores do ramo na área, foi feita uma pesquisa de campo com 

o máximo de trabalhadores, de forma que fosse possível obter dados para criação 

da pesquisa e estudo. Este trabalho dá um importante passo no estudo das funções 

dos trabalhadores do ramo de distribuição de bebidas e através da existência deste, 

percebe-se através dos resultados obtidos, que o trabalho tem importância relevante 

e mostra a realidade destes trabalhadores, abrindo possibilidade de realização de 

novos estudos com utilização de outros métodos capazes de mensurar 

ergonomicamente as posturas e trabalhos, aos quais estes trabalhadores estão 

submetidos em sua rotina laboral. Os resultados obtidos amparam a realização de 

novos trabalhos pois trazem dados preocupantes sobre a situação ergonômica 

destes trabalhadores em seu ambiente produtivo. 

 

5.2 Algumas considerações e sugestões para trabalhos futuros 

 

Portanto, aqui sugere-se a criação de novos e aprofundados estudos 

científicos que estudem melhores condições de manuseio de cargas para estes 

trabalhadores, melhores condições de trabalho de um modo geral para que possam 

ter elevadas suas qualidades de vida, reduzindo e excluindo todos aqueles fatores 

existentes que possam afetar a segurança destes trabalhadores ser prejudiciais à 

saúde destes profissionais que trabalham em distribuidoras de bebidas. Assim 

sendo, acredita-se que este trabalho servirá como base norteadora, como motivação 

para criação de novos trabalhos na área, sendo os dados levantados por este a 

principal  força para elaboração de novos estudos. Como sugestão para novos 

estudos, pode-se deixar o embasamento em técnicas ergonômicas que auxiliem na 

avaliação de posturas, como o método OWAS, RULA, equação de NIOSH. Sendo 

viáveis através da observação a rotina dos trabalhadores em seus ambientes de 

trabalho, no que tange às posturas que são necessárias serem executadas para 

tornar possível a movimentação manual de bebidas. 
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