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RESUMO 

A rotatividade de postos de trabalho tem sido alvo de atenção, sendo apontada como um 

método eficaz para aumentar a eficiência de trabalho e diminuir a carga de trabalho e fadiga 

nos trabalhadores. Quando aplicada na indústria, os operadores vão alternando entre dois a 

três postos de trabalho. Esta alternância leva a uma diminuição das lesões 

musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Para além disso, a rotatividade de postos de 

trabalho pode aumentar a concentração e a satisfação no trabalho, bem como a motivação, 

melhorando assim as competências profissionais dos trabalhadores e promovendo a melhoria 

contínua. 

De forma a analisar os benefícios e as barreiras de um programa de rotação dos postos de 

trabalho, realizou-se um estudo piloto numa indústria de componentes para automóveis, 

implementando a rotação dos postos de trabalho a um grupo de intervenção. Este estudo foi 

baseado numa investigação anteriormente realizada, onde se determinou o esquema de 

rotatividade a adotar, de acordo com os fatores de riscos presentes nos postos de trabalho, 

uma vez que deve ser desenvolvido um esquema apropriado tendo em consideração os níveis 

de carga de trabalho e as características de cada tarefa.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram estudados alguns indiciadores 

nomeadamente: satisfação no trabalho, dias de trabalho perdidos/absentismo, produtividade, 

sucata/erros, sintomatologia da dor, fadiga, acidentes de trabalho. O estudo realizou-se ao 

longo de quatro meses, tendo os indicadores sido monitorizados antes, durante e após o 

mesmo.  

Após a realização do estudo piloto, as principais conclusões retiradas foram que a satisfação 

dos colaboradores antes e após a implementação do sistema de rotatividade aumentou; 

contudo, este aumento não foi significativo. O nível de dor sentida pelo grupo de intervenção, 

em média, não se alterou significativamente ao longo do estudo. Em relação ao nível de 

produção, este não sofreu alterações significativas no setor de montagem (setor PQ25), 

apresentando alterações mais significativas no setor da soldadura. Porém, o número de 

sucata/erros aumentou no setor PQ25, contudo não foi revelante. Não se obteve relação com a 

taxa de absentismo e a implementação do sistema de rotatividade. 

Em geral, este estudo demonstrou que alguns benefícios podem ser obtidos através da 

rotatividade, como a diminuição da monotonia e aumento da satisfação. Todavia, no que 

respeita à gestão dos colaboradores, a formação e a produção são barreiras que irão surgir 

com a implementação do sistema de rotatividade. 

PALAVRAS-CHAVE 
Rotatividade dos postos de trabalho, Indicadores, Fatores Humanos, Barreiras, Benefícios. 
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ABSTRACT 

Job rotation has been a focus of attention, being pointed out as an effective method that leads 

to an increase of work effectiveness and a decrease of workload and fatigue in the workers. 

When applied in industry, workers switch between two or three work stations. This 

alternation leads to a decrease in work-related musculoskeletal disorders. In addition, job 

rotation can increase concentration and job satisfaction, as well as motivation, increasing 

professional skills and promoting continuous improvement. 

To analyse the benefits and barriers of a work rotation program, a pilot study was conducted 

in an automotive component industry, implementing the rotation of work for an intervention 

group. This study was based on earlier research, which determined the rotation scheme to be 

adopted, according to the risk factors present in the workstations, as an appropriate scheme 

should be developed taking into account the work load and characteristics of each task. 

For the development of the study, some indicators were studied: work satisfaction, loss of 

work / absence, productivity, waste/ errors, pain symptomatology, fatigue, work accidents and 

individual factors. 

After a pilot study, main conclusions were withdrawn, employee satisfaction before and after 

an implementation of the rotation system increased, however not significantly. The level of 

pain felt by the intervention group did not change significantly during the study. Regarding 

the production level, this did not change significantly in assembly (PQ25), being more 

significant in the welding sector. However, the number of waste increased. No relationship 

between the absenteeism and the implementation of the rotation system was found. 

In general, this study showed that some benefits can be obtained through job rotation, such as 

reducing the monotony and increasing satisfactiom. However, employee management, 

training and production are barriers that will ascend with the implementation of the rotation 

system. 

KEYWORDS 

Rotation of Jobs, Indicators, Human Factors, Barriers, Benefits. 
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1. ENQUADRAMENTO 

A industrialização em Portugal começou mais tarde comparativamente com os países 

europeus mais desenvolvidos. Contudo, o setor industrial ganhou peso, tanto no emprego, 

como na produção ao longo do século XX (Martins & Aguiar, 2004). 

O setor industrial é um dos mais relevantes para a economia Portuguesa sendo responsável 

por 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016 (“Índice Global de Competitividade do 

Setor Industrial 2016,” 2016). Adicionalmente, é de notar o seu crescimento nos últimos anos, 

fruto do aumento da procura interna e das exportações(“Projeções para a economia 

portuguesa: 2017-2019,” 2017). De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE, 2015), o valor da produção industrial vendida no mercado nacional registou um ligeiro 

aumento de 0,1%. O mercado Intra-UE cresceu 1,9% face a 2014 (7,3% em 2014 face a 

2013), enquanto a produção vendida para o mercado Extra-UE registou um aumento 

acentuado de 8,8% face ao ano de 2014, passando assim a representar mais de 20% do total 

de vendas para o exterior. No ano de 2017, o índice de produção industrial apresentou uma 

variação homóloga em agosto com uma percentagem de 10,4%, acelerando 3,5 pontos 

percentuais face a julho. O crescimento nas indústrias transformadoras situou-se em 8,7%, 

sendo de destacar o forte contributo do agrupamento de Bens de Investimento devido ao 

comportamento da secção de Fabricação de Automóveis (citação INE 2017). 

A industrialização automóvel acarretou benefícios para Portugal, como a inovação no 

domínio dos processos, a tecnologia proveniente de outros países desenvolvidos, assim com o 

aumento do investimento em investigação e desenvolvimento (AFIA, 2017). Em 2016 os 

veículos de transporte foram o segundo produto mais exportado, representando 11,3% 

(AICEP, 2017). Em 2017 o setor da indústria automóvel representou 5,65% do PIB nacional 

(AFIA, 2017). 

O setor industrial de componentes para automóveis é um dos mais relevantes em Portugal. 

Em 2016 apresentava em Portugal 220 empresas, representando 5 % de Produto Interno Bruto 

(PIB) deste país. Apesar da sua relevância, é um setor com vários fatores de risco. Estes 

fatores de risco podem-se traduzir em fatores ambientais (ruído, calor, humidade, luz, 

substâncias em suspensão no ar) que provocam efeitos indiretos no trabalhador. Contudo, 

podem ser fatores que englobam o próprio trabalho, onde se encontra a produtividade, o 

stress, a repetição de tarefas, as deficiências ergonómicas, entre muitos outros (Kahya, 2007). 
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Adicionalmente, é importante notar que o rápido crescimento do setor industrial, a 

concorrência no mercado e a rápida mudança tecnológica fazem com que as empresas 

procurem maximizar os lucros e minimizar os desperdícios, não atendendo muitas vezes aos 

fatores humanos (Aptel, Cail, Gerling, & Louis, 2008).  

É neste contexto que se torna relevante a eficácia das intervenções ergonómicas como forma 

de reduzir a exposição a fatores de risco com implicações para a saúde e bem-estar do ser 

humano (Tompa, Dolinschi, & Laing, 2009).  

É extremamente importante estabelecer requisitos no âmbito da ergonomia o mais cedo 

possível, uma vez que nas fases iniciais de novos produtos e no planeamento de produção, as 

mudanças são menos dispendiosas e mais fáceis de implementar (Falck, Örtengren, & 

Högberg, 2010). Investigadores falam frequentemente dos benefícios que as organizações 

alcançam ao implementar programas abrangentes e medidas para reduzir as lesões 

musculoesqueléticas relacionados com o trabalho (LMERT) (Falck & Rosenqvist, 2014). 

Estes benefícios incluem não apenas uma diminuição do número de lesões e dos custos 

relacionados com as mesmas, mas também se encontram associados à redução do absentismo, 

melhoraria da qualidade do produto e aumento da produtividade (Falck & Rosenqvist, 2014). 

Do ponto de vista científico e industrial, as tarefas manuais associadas às linhas de montagem 

são aquelas onde a maioria dos trabalhadores apresenta um maior risco de desenvolvimento 

de LMERT e onde o aumento na taxa de produção encontra-se diretamente relacionado com o 

aumento da carga física do trabalho (Mossa, Boenzi, Digiesi, Mummolo, & Romano, 2016). 

As LMERT criam custos financeiros significativos no que respeita ao tratamento médico, 

absentismo e levam a perdas de produtividade (Yoon, Ko, & Jung, 2016). Por exemplo, em 

Espanha anualmente as LMERT apresentam um custo de 1.700 milhões de euros para o país 

(Lázaro et al., 2013). Nos Estados Unidos em 2007 os custos diretos associados às LMERT 

representavam 0.1 biliões de dólares (Bhattacharya, 2014). Segundo a OSHA, as lesões e as 

doenças relacionadas com o trabalho em todo o mundo equivalem a uma perda de 3,9 % do 

PIB e a um custo anual de cerca de 2680 mil milhões de euros. Já na União Europeia o valor 

despendido com problemas de saúde e lesões relacionadas com o trabalho representam 3,3% 

do seu PIB o que equivale a 476 mil milhões de euros por ano (EU-OSHA, 2017). 

 A rotatividade de postos de trabalho tem sido alvo de atenção, sendo apontada como um 

método eficaz para aumentar a eficiência de trabalho e diminuir a carga de trabalho e fadiga 

nos trabalhadores (Boenzi, Digiesi, Facchini, & Mummolo, 2016). Quando aplicada na 

indústria, os operadores vão alternando entre dois a três postos de trabalho e esta alternância 
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leva a uma diminuição do risco de desenvolvimento de LMERT(Comper & Padula, 2014; 

Huang & Pan, 2014; Mossa et al., 2016). Para além disso, a rotatividade de postos de trabalho 

pode aumentar a concentração e a satisfação no trabalho, bem como a motivação, melhorando 

assim as suas competências profissionais e promovendo a melhoria contínua (Huang & Pan, 

2014). No entanto, de forma maximizar a sua eficiência, deve ser desenvolvido um esquema 

apropriado tendo em consideração os níveis de carga de trabalho e as características de cada 

tarefa (Yoon et al., 2016). 

Um dos aspetos relevantes associados à implementação de um Programa de Rotação de 

Postos de Trabalho é demonstrar os seus benefícios à gestão de topo, quer para a segurança e 

saúde dos colaboradores, quer para a melhoria da performance global da organização. No 

entanto, é importante notar que nem sempre a sua implementação é fácil e são vários os 

condicionantes à eficácia deste tipo de programas, podendo ser mais difícil a sua 

implementação, nomeadamente em empresas de menor dimensão. De facto, durante a 

implementação destes programas, surgem as barreiras que devem ser consideradas e 

ultrapassadas. Face ao exposto, é imperativo demonstrar que a implementação de um 

programa de rotatividade não representa somente um custo para as organizações, uma vez que 

o objetivo deste tipo de programas é que ocorram melhorias ao nível da qualidade, 

produtividade e saúde (Comper, Dennerlein, Evangelista, Rodrigues da Silva, & Padula, 

2017).Neste âmbito, são vários os parâmetros que devem ser considerados, nomeadamente 

aqueles que se referem à redução das lesões musculoesqueléticas, formação e competência 

dos colaboradores, satisfação no local de trabalho, redução da monotonia e do stress, entre 

muitas outras (Falck & Rosenqvist, 2014).  
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2. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

A ergonomia é uma disciplina que contribui para as estratégias e resultados das organizações, 

promovendo um crescimento sustentável. Quando se adotam estratégias que têm por base os 

princípios da ergonomia nas organizações, através, por exemplo, de alterações nos postos de 

trabalho, reduzindo, por exemplo, a carga de trabalho física através de sistemas mecânicos ou 

diminuindo a exposição a tarefas menos saudáveis ou perigosas, contribui-se para a melhora 

da saúde dos trabalhadores, redução dos custos de produção e para o aumento da mesma 

produção (Dul & Neumann, 2009). Neste âmbito, intervenções no âmbito da ergonomia têm 

tido um particular interesse no setor industrial, nomeadamente nas linhas de produção, 

contribuindo para a prevenção da ocorrência de doenças ocupacionais e melhoraria das 

condições de trabalho (Comper & Padula, 2014). 

A rotação dos postos de trabalho é uma intervenção relevante em indústrias onde os 

trabalhadores apresentam um elevado risco de desenvolver LMERT (de Oliveira Sato & Cote 

Gil Coury, 2009). Esta intervenção tem sido associada ao aumento da satisfação dos 

trabalhadores, melhoria das relações interpessoais, polivalência dos colaboradores, redução da 

monotonia e do stress, aumento da capacidade de lidar com a mudança, redução do 

absentismo, turnover e das lesões musculoesqueléticas, promovendo o aumento da 

produtividade, bem como da qualidade dos produtos (Filus & Luciana, 2012; Tompa et al., 

2009). Desta forma, contribui não apenas para a redução do risco para os trabalhadores, mas 

também para a melhoria do desempenho da organização. No entanto, não é fácil implementar 

um sistema de rotação dos postos de trabalho. As organizações defrontam vários obstáculos, 

desde da resistência dos colaboradores, ao facto das tarefas não serem suficientemente 

diferentes para obter os resultados pretendidos (Asensio-Cuesta, Diego-Mas, Cremades-

Oliver, & González-Cruz, 2012).  

Neste contexto, pretendeu-se analisar os benefícios e as barreiras na implementação de um 

sistema de rotação dos postos de trabalho. Para isso, selecionou-se uma empresa do setor da 

metalomecânica, uma vez que se trata de um dos mais relevantes no Norte do país (AICEP, 

2016). A empresa em estudo apresenta como foco potenciar a segurança e saúde dos seus 

colaboradores, associado à melhoria contínua, tendo sempre como objetivo a minimização 

dos erros e o cumprimento dos objetivos de produção. 

Uma vez que esta empresa pretende fomentar a qualidade dos postos de trabalho, 

reconhecendo que os seus processos, linhas de montagem e produção em série são 



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

6 
 

caracterizados pela sua repetibilidade, aplicação de força e posturas incorretas, foi 

desenvolvido um estudo nesta indústria. Este estudo anteriormente desenvolvido por Ferreira 

(2015), desenvolveu um programa de redução de lesões musculoesqueléticas, nomeadamente 

um plano de rotatividade. O plano de rotatividade obtido recorreu a metodologias de 

avaliação dos fatores de risco, onde se procedeu a uma análise comparativa dos resultados 

obtidos pela aplicação dessas metodologias.  

Como continuação do estudo anteriormente desenvolvido, o presente trabalho procedeu à 

implementação do plano de rotatividade selecionado. De forma a analisar o impacto que este 

plano teria para os colaboradores e para organização, a implementação do plano compreendeu 

um grupo de estudo, constituído por 16 pessoas, envolvendo dois dos três setores da indústria 

em estudo, nomeadamente o setor da soldadura e o setor de montagem (PQ 25). 

O principal foco da presente dissertação é averiguar os principais benefícios da 

implementação deste programa de rotatividade, reconhecidas tanto pelos colaboradores, como 

pela gestão de topo. Por outro lado, pretende-se analisar as barreiras durante o período que 

decorreu o estudo presentes no momento da implementação. 
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3. OBJETIVOS DO ESTUDO E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

O objetivo deste estudo teve como objetivo analisar os benefícios e as barreiras associados à 

implementação de um sistema de rotatividade de postos de trabalho.  

As três questões fundamentais do estudo e para o qual se pretende obter respostas são: 

 Será que o sistema de rotatividade teve influência/impacto na sintomatologia dos 

colaboradores e nível musculosquelético, assim como a nível da satisfação? 

 Será que o modelo do plano de rotatividade contribuiu para o aumento da produção e 

da qualidade dos produtos? 

 Quais serão as principais barreiras quando se implementa um sistema de rotatividade 

dos postos de trabalho? 

De forma a realizar esta análise surgem os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os indicadores para a análise dos benefícios e das barreiras; 

 Analisar os diversos indicadores nas fases iniciais e na operacionalização de um 

sistema de rotatividade; 

 Identificar os benefícios e as barreiras associados à implementação do programa de 

rotatividade. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1. Setor da Industria Automóvel em Portugal 

A indústria automóvel em Portugal representa um pilar muito importante na economia 

nacional, tendo uma contribuição considerável para o PIB do país, tendo em março de 2017 

representado 3,83% do total (ACAP,2017). As suas três principais áreas de atividade são o 

fabrico de moldes, o fabrico de componentes e o fabrico de viaturas automóveis. O fabrico de 

componentes automóveis é considerado o mais representativo na nesta área, gerando emprego 

e exportando 84% da sua produção (AICEP, 2016). 

Ao longo da história, a indústria automóvel atravessou diversos ciclos. No período anterior à 

década de 60, onde decorria a livre importação de veículos, ocorreram alguns sucessos no que 

concerne à indústria automóvel, nomeadamente no que respeita à fabricação artesanal de 

automóveis (Selada & Felizardo, 2004). Nos períodos que se seguiram, a história da indústria 

automóvel pode ser caracterizada em 3 fases distintas (Barbosa, 2013): 

- A fase das “Unidades de Montagem CKD” (1961-1974/76) – Nesta fase a política atuou nas 

importações realizadas, resultando na proliferação de unidades de montagem ineficientes a 

nível nacional, não existindo uma indústria de componentes automóveis;  

- A fase do “Projeto Renault” (1977-1986/88) – O projeto Renault foi caracterizado pela 

promoção de exportações, onde inúmeras unidades de montagem a nível nacional encerraram. 

Contudo, verificou-se um desenvolvimento da indústria Portuguesa de componentes 

automóveis; 

- A fase do “Projeto AutoEuropa” (1989-2002/04) – Fase caracterizada por uma política 

setorial de reabertura do mercado, onde ocorreu o lançamento Autoeuropa, que permitiu a 

dinamização do setor de componentes automóvel a nível nacional. 

Na atualidade, Portugal é um país bastante competitivo neste ramo de atividade, fabricando 

mais automóveis comparativamente com a Suécia, Holanda, Finlândia e Áustria (AICEP, 

2016). Existem quatro fábricas a operar em Portugal, nomeadamente: Mitsubishi Fuso Truck 

Europe, PSA Peugeot Citroen, Toyota Caetano e Volkswagen Autoeuropa. Para além das 

quatro fábricas que produzem veículos automóveis, existem centenas de fábricas fabricantes 

de componentes automóveis, sendo as mais importantes a Continental, Delphi, Faurecia, 

Renault Cacia e Bosch (AICEP, 2016). 
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4.1.1 Setor de Componentes Automóveis 

 Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) é a Associação Portuguesa 

que representa nacional e internacionalmente os fornecedores para a indústria 

automóvel.  Esta associação foi fundada em 1979 e apresenta como objetivos dinamizar a 

competitividade das indústrias ligadas ao setor automóvel.  

Ao longo dos anos, o setor da indústria dos componentes automóveis apresentou um 

crescimento contínuo em Portugal. Segundo AFIA, em 2016 o setor dos componentes 

automóveis cresceu 7%, face a 2015. Em 2016 existiam 220 empresas de componentes para 

automóveis (AFIA, 2017). 

O volume de negócios deste setor é mais elevado na atividade de metalomecânica e 

metalúrgica (34%), seguido da atividade elétrica e eletrónica (27%). No que respeita aos 

plásticos e às borrachas, dizem respeito a 19%, os têxteis e outros revestimentos ficam nos 

11%, a montagem de sistemas representa 7% e as outras atividades apenas 2% (AFIA, 2017). 

 

4.1.2. Fatores de Risco Associados ao Setor da Indústria Automóvel 

No setor da indústria automóvel os trabalhadores estão dispostos a diversos os fatores de risco 

relacionados com as atividades exercidas. Estes fatores de risco podem afetar a saúde física e 

mental do colaborador, assim com a sua produtividade (Yaoyuenyong & Nanthavanij, 2008). 

Vários são os fatores de risco que se tem dado atenção, como os biomecânicos, psicossociais 

e aos ambientais. A nível ambiental considera-se, por exemplo, a exposição ao ruído, 

iluminação, exposição a poeiras e substâncias químicas e às temperaturas extremas no local 

de trabalho (Krishnamurthy et al., 2017).A nível biomecânico integra-se por exemplo, 

aplicação de força, a repetitividade, as posições corporais extremas, que muitas vezes 

proporciona o aparecimento das LMERT (Bao et al., 2016; Queiroz et al., 

2008).Relativamente aos riscos psicossociais sentidos na indústria, estes podem ser agrupados 

em seis categorias ou dimensões: a intensidade do trabalho e o tempo de trabalho; as 

exigências emocionais; a falta/insuficiência de autonomia; a má qualidade das relações sociais 

no trabalho; os conflitos de valores e a insegurança na situação de trabalho (Gollac & Bordier, 

2001) . 

As LMERT incluem todos os distúrbios musculoesqueléticos que são induzidos ou agravados 

pelo trabalho. Desta forma, as LMERT podem ser definidas como um conjunto de doenças 
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inflamatórias e degenerativas que afetam o sistema locomotor, como os músculos, tendões, 

ligamentos, nervos, vasos sanguíneos, discos intervertebrais, entre outros (EU-OSHA, 2017). 

As LMERT são consideradas as doenças profissionais mais prevalentes a nível europeu, 

afetando milhões de trabalhadores (Bataller-Cervero et al., 2016), criando custos financeiros 

significativos devido ao tratamento médico e levando a perdas de produtividade (Yoon et al., 

2016). No setor industrial, as LMERT representam a maioria das doenças ocupacionais 

relatadas e afetam quase 50% dos colaboradores (Maurice, Padois, Measson, & Bidaud, 

2016). 

As LMERT podem apresentar diversas causas, sendo que a sua maioria desenvolve-se ao 

longo do tempo, resultando frequentemente da combinação de vários fatores, nomeadamente: 

fatores de risco relacionados com a atividade de trabalho; fatores de risco individuais; e 

fatores de risco organizacionais/psicossociais (EU-OSHA, 2017). 

Os potenciais fatores que podem contribuir para que se desenvolva uma LMERT, sendo 

posteriormente apresentadas na Tabela 1(Queiroz et al., 2008). 

 

Tabela 1 -Fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de LMERT(Queiroz et al., 2008). 

Atividades de trabalho Individuais Organizacionais/ psicossociais 

 Aplicação de força;  

 Levantamento e transporte 

de cargas; 

 Choques e impactos; 

 Movimentos repetitivos; 

 Posturas estáticas ou 

repetidas no limite articular; 

 Contacto com ferramentas 

vibratórias; 

 Ambientes excessivamente 

quentes ou frios; 

 Iluminação insuficiente;  

 Níveis de ruído elevados. 

  Idade;  

  Sexo; 

  Peso;  

 Características 

antropométricas;  

  Situação de saúde; 

  Patologias (ex. diabetes); 

  Estilos de vida não 

saudáveis (Obesidade, 

Tabagismo). 

  Ritmos intensos de trabalho;  

 Pouca autonomia para a 

tomada de decisão; 

  Monotonia das tarefas; 

  Ausência de controlo;  

 Pressão temporal; 

  Ausência de pausas; 

  Estilo de chefia;  

 Relacionamento com os 

colegas; Avaliação do 

desempenho;  

 Exigências de produtividade;  

 Trabalho por objetivos;  

 Insatisfação profissional. 

 

Dado ao elevado número de fatores de risco que interferem para o aparecimento das LMERT, 

nem sempre é fácil perceber como os diversos fatores interagem (Bao et al., 2016). 
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4.3. Planos de Rotatividade  

Ao longo do tempo, os fatores humanos estão a ser ponderados no que concerne à engenharia, 

produção e manutenção de novos produtos industriais.  

Os planos de rotatividade dos postos de trabalho emergiram nas décadas de 1980 e 1990 

como estratégias organizacionais voltadas para aumentar o desempenho e a flexibilidade dos 

trabalhadores (Comper et al., 2017). Trata-se de uma estratégia usualmente adotada em 

atividades repetitivas, estáticas, monótonas, ou outras, com o intuito de aliviar os efeitos da 

sobrecarga muscular, cognitiva, monotonia, diminuir o absentismo e o stress (Comper & 

Padula, 2014). Esta estratégia é amplamente utilizada em linhas de produção com trabalho 

manual, onde decorrem operações de montagem e processos de fabrico (Asensio-Cuesta, 

Diego-Mas, Cremades-Oliver, & González-Cruz, 2012). O facto de ocorrer a rotação pelos 

diferentes postos de trabalho, permite alterar os padrões de carga sobre os músculos e 

articulações, bem como enriquecer as tarefas executadas pelos colaboradores (Comper & 

Padula, 2014; Leider, Boschman, Frings-Dresen, & van der Molen, 2015).  

As definições de rotação de trabalho são muitas e variam de acordo com o propósito para o 

qual esta estratégia é adotada. Em termos de gestão, pode ser definido como trabalhadores que 

procedem à alteração de tarefas ou trabalhos que exigem diferentes habilidades e 

responsabilidades. Relativamente ao controlo de risco de LMERT, a rotação dos postos de 

trabalho é definida como uma estratégia para alternar trabalhadores entre tarefas com 

diferentes níveis de exposição de forma a evitar a sobrecarga específica de determinadas 

partes do corpo (Padula, Comper, Sparer, & Dennerlein, 2017).  

A rotação implica uma variação tanto no conteúdo do trabalho a ser realizado, como nas 

competências e conhecimentos necessários à sua execução (Diego-Mas, Asensio-Cuesta, 

Sanchez-Romero, & Artacho-Ramirez, 2009). 

De acordo com Rodriguez & Barrero (2017), as características relativas à rotação dos postos 

de trabalho podem ser classificadas da seguinte forma: 

 Tarefas alternadas - exemplo: rotações para as quais os ciclos de trabalho são 

definidos entre duas ou mais tarefas que podem ser impostas ou deixadas à 

responsabilidade do trabalhador, ou rotações em que as características das tarefas 

mudam constantemente em tempos de ciclo definidos; 
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 Pausas ativas e passivas - exemplo: situações em que o trabalhador interrompe 

completamente o seu trabalho durante a pausa, podendo o trabalhador usufruir desse 

tempo para estar sentado (passivo); situações em que trabalhador durante a interrupção 

da tarefa apresente tarefas pré-definidas que permitam uma alteração na posição e 

postura do corpo, focadas especialmente na parte de corpo envolvida na tarefa 

primária (ativo); 

 Mudanças de ritmo - exemplo: situações em que requerem que o trabalhador altere a 

velocidade de trabalho, geralmente medida em unidade produzidas por minuto. 

 

4.2.1. Critérios Utilizados no Esquema de Rotatividade  

O desenvolvimento de um programa de rotação não é um trabalho fácil devido ao grande 

número de critérios que devem ser considerados para a correta designação de trabalhadores 

para diferentes postos, bem como ao grande número de restrições que devem ser impostas 

para obter resultados práticos de acordo com a realidade da organização (Diego-Mas et al., 

2009) 

No planeamento e na implementação deste tipo de programas são tidos em consideração 

diversos fatores. Comper et al. (2014) selecionou alguns dos critérios a ter em consideração 

para a estrutura de um programa de rotação dos postos de trabalho, nomeadamente a nível de 

desenvolvimento de LMERTS, sendo os seguintes: 

 Nível de intensidade de exposição (baixo, moderado, alto, muito alto); 

 Postura predominantemente adotada para a realização de tarefas (sentar, ajoelhar, 

andar, caminhar); 

 A principal tarefa adotada (movimentação de material, repetição de movimentos, 

posturas adotadas); 

 Regiões superiores do corpo em sobrecarga (ombros, cotovelos, pulsos, mãos, coluna). 

Ao analisar estes critérios, o objetivo é distribuir de forma igual as diversas tarefas pelos 

colaboradores, permitindo a recuperação dos grupos musculares e da fadiga. No entanto, para 

além destes critérios, é importante notar que as características dos postos de trabalho são 

igualmente importantes, nomeadamente no que se refere aos seguintes aspetos: níveis de 

ruído, níveis de iluminação dos postos de trabalho, estrutura do posto de trabalho em termos 
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ergonómicos e o ambiente térmico (humidade, temperatura do ar e velocidade do ar) 

(Michalos et al., 2013). Estes aspetos devem ser considerados, uma vez que também podem 

afetar a saúde dos trabalhadores (Padula et al., 2017). 

Fatores individuais devem também integrar os critérios no desenvolvimento dos programas de 

rotação dos postos de trabalho. Devem ser consideradas características físicas dos sujeitos, 

bem como cognitivas de um comportamento individual ou social, as quais influenciam o 

funcionamento dos sistemas tecnológicos, assim como os equilíbrios entre o ambiente o ser 

humano (Michalos et al., 2013). Tais fatores podem ser a idade, género, atitudes pessoais, 

capacidade de recuperação e cansaço, as competências que cada colaborador possui, bem 

como a experiência no local de trabalho (Boenzi et al., 2013). 

Para além do citado, as relações interpessoais, como a comunicação e a cooperação também 

devem ser consideradas quase se executa a rotação dos postos de trabalho (Leider et al., 

2015). 

Assim, para o desenvolvimento de um plano de rotação dos postos de trabalho são necessários 

ter em consideração diversos fatores, atendendo às necessidades físicas e cognitivas do 

trabalhador, bem como às necessidades organizacionais (Comper et al., 2017). 

 

4.2.2. Limitações e Barreiras de um Sistema de Rotação dos Postos de Trabalho 

A pesquisa sobre como implementar um programa de rotação dos postos de trabalho ainda é 

bastante limitada (Leider et al., 2015). Embora alguns estudos tenham conseguido identificar 

uma relação direta da rotação do trabalho como um meio para reduzir os traumas relacionados 

com os aspetos físicos do trabalhador provocados pelo trabalho (Comper & Padula, 2014; 

Gnanavel, Balasubramanian, & Narendran, 2015; Padula, Comper, Sparer, & Dennerlein, 

2017), estes não consideraram o efeito de aprendizagem e esquecimento, os quais influenciam 

as capacidades dos trabalhadores (Azizi, Zolfaghari, & Liang, 2010). Outras das limitações 

associadas aos estudos que visam a implementação dos sistemas de rotatividade deve-se ao 

facto das propostas de rotação reportadas na literatura ainda não serem controladas com 

estudos clínicos, onde se comprove uma diminuição das LMERT (Comper & Padula, 2014). 

Porém, é importante notar que o desenvolvimento de um programa de rotação não é um 

trabalho fácil devido ao grande número de critérios que devem ser considerados para a correta 

designação de trabalhadores para diferentes postos, tal como referido no subtópico anterior 
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“4.3.1. Critérios Utilizados no Esquema de Rotatividade”. Assim, são apresentadas um 

grande número de restrições que devem ser impostas para obter resultados práticos no âmbito 

das possibilidades realistas na organização (Diego-Mas, Asensio-Cuesta, Sanchez-Romero, & 

Artacho-Ramirez, 2009).Por exemplo, atribuir aos operadores tarefas com grandes cargas 

físicas por longos períodos de tempo levará a estrangulamentos na produção, devido à 

acumulação de fadiga no operador, não sendo possível manter o ritmo de produção da linha 

de trabalho(Diego-Mas et al., 2009). Desta forma é necessária uma distribuição uniforme da 

carga de trabalho para manter o ritmo de produção. Considerando o tamanho das linhas de 

montagem em grande escala, como no caso da montagem automotiva, centenas de 

operadores, dezenas de centenas de veículos e milhares de diferentes tarefas de montagem, 

necessitam de ser tratadas de uma maneira eficiente em termos de custo, qualidade e tempo 

(Michalos, Makris, & Mourtzis, 2011). Para além do referido, uma das limitações de um 

sistema da rotatividade prende-se com a resistência dos trabalhadores à mudança, 

nomeadamente os colaboradores que apresentam uma maior antiguidade (Michalos, Makris, 

& Chryssolouris, 2013).  Esta resistência passa por aprender novas tarefas, ceder os postos 

para outros colaboradores e a ausência de formação/informação. 

De facto, num contexto organizacional e individual são várias as limitações e barreiras que se 

encontram no momento de se desenvolver e implementar um programa de rotatividade. 

Leider et al. (2015) sistematizam essas limitações. Quando se remete para a parte 

organizacional, os trabalhadores consideraram que a ausência da diversificação das tarefas 

pode dificultar a possibilidade da elaboração dos planos de rotatividade. No que concerne aos 

processos de trabalho, os colaboradores consideram que o fluxo de trabalho sobrecarrega a 

mesma região do corpo, podendo dificultar o sistema de rotação dos postos de trabalho. Ou 

seja, em contexto organizacional, nomeadamente as características do trabalho e os processos 

inflexíveis são considerados barreiras para a implementação/utilização dos sistemas de 

rotação dos postos de trabalho (Leider et al, 2015). Outra das barreiras a nível organizacionais 

para a implementação da rotação dos postos de trabalho remete-se para o tempo despendido 

ao formar os colaboradores em diversas tarefas e postos de trabalho (Diego-Mas et al., 2009). 

Quando se aborda os fatores individuais, a falta de conhecimento sobre as tarefas que fazem 

parte do sistema de rotação e as características físicas adversas do trabalho pode ser 

uma(Leider et al., 2015). Em relação ao comportamento dos trabalhadores, a falta de 

comunicação entre empregadores e os colegas de trabalho será de igual forma uma barreira 

para a rotação.  
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4.2.3. Benefícios Associados à Implementação de um Sistema de Rotação dos Postos de 

Trabalho 

Quando se aborda os benefícios de um sistema de rotação dos postos de trabalho, tal como se 

verificou em relação às barreiras e limitações, estes refletem-se tanto a nível organizacional 

como individual, isto é, ao nível dos colaboradores. Em comparação com os outros métodos, 

os custos associados à introdução deste sistema são relativamente baixos (Comper & Padula, 

2014). Do ponto de vista organizacional, a rotação de trabalhadores significa que os 

operadores se encontram devidamente habilitados e treinados para executar as diferentes 

tarefas que lhes são atribuídas. Assim, contribuem para que a empresa possua uma maior 

flexibilidade na atribuição dos diferentes trabalhos, reduzindo o impacto de um elevado nível 

de absentismo. Ao decorrer a rotação dos postos de trabalho, pode-se averiguar que os 

colaboradores conseguem desempenhar um maior número de tarefas, aumentando assim o seu 

conhecimento geral (Guimarães, Anzanello, & Renner, 2012). Ou seja, na perspetiva 

organizacional, quando se aplica um sistema de rotação dos postos de trabalho, este promove 

a autonomia no trabalho e o facto de existirem processos de trabalho flexíveis, são 

consideradas vantagens nos sistemas de rotação dos postos de trabalho (Leider et al., 2015). 

Alguns estudos consideraram a rotação do trabalho como uma estratégia organizacional que 

ajuda a aumentar a eficácia da organização e a produtividade industrial (Gnanavel, 

Balasubramanian, & Narendran, 2015), diminuindo assim os custos organizacionais (Comper 

& Padula, 2014). 

No que concerne à promoção da saúde dos trabalhadores e redução do nível de risco, através 

da rotação dos postos de trabalho, ocorrem permutas entre diferentes tarefas com diferentes 

níveis de exposição e aplicações biomecânicas, o que, em teoria, reduz a exposição 

cumulativa, que por sua vez, deve promover a redução de sobrecargas musculoesqueléticas e 

cognitivas, contribuindo para a diminuição do absentismo (Comper & Padula, 2014). Ou seja, 

um sistema de rotatividade dos postos de trabalho permite que enquanto um grupo muscular 

se encontra em recuperação, os outros músculos possam ser submetidos a cargas físicas 

(Yoon et al., 2016). 

Um plano eficiente de rotação de trabalho permite a redução da fadiga acumulada total pelo 

operador, bem como a redução da monotonia devido à baixa diversidade de tarefas (Comper 

et al., 2017). Desta forma, os colaboradores sentem-se mais satisfeitos com o trabalho, 

permitindo até uma melhoria da sua produtividade (Guimarães et al., 2012). 
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A rotação também permite a redução do absentismo. Por exemplo, num estudo de 3,5 anos 

(2005), a linha piloto teve a taxa de absentismo reduzida em 45,65% e ausência de trabalho 

devido a acidentes e doenças reduzidos em 80%, após a implementação da rotação dos postos 

de trabalho (Guimarães et al., 2012). 

No entanto, é importante notar que a rotação de postos de trabalho, não elimina o risco, 

permitindo apenas a sua "distribuição" entre os vários trabalhadores.  

Em resumo, para que ocorra a implementação da rotação, o comportamento e a atitude de 

apoio deveriam ser facilitadores no contexto individual, para que os colaboradores percebam 

a utilidade e a facilidade do uso da rotação dos postos de trabalho. 

 

4.2.4. Fases de Implementação 

Para a implementação de um sistema de rotação de postos de trabalho são necessárias várias 

fases. Segundo Leider et al. (2015), e com base na teoria transteórica, para proceder à 

mudança são necessárias 5 fases: pré-instalação (não considerando mudança), contemplação 

(pensar sobre mudanças), preparação (fazer planos concretos para mudar), ação (onde 

efetivamente ocorrem mudanças) e manutenção (trabalhando para evitar a recaída e 

consolidar ganhos feitos). 

Analisando estas fases para o contexto da rotação dos postos de trabalho, quando se aborda a 

fase 1 (pré-instalação), deve-se ter em consideração a sensibilização dos colaboradores e da 

organização, incluindo recursos humanos, chefias, representantes dos trabalhadores e a gestão 

de topo. 

 Na fase 2 (contemplação) e 3 (preparação), ocorrem as intervenções junto dos colaboradores, 

onde se abordam as vantagens e desvantagens deste sistema. Nesta fase são planificados os 

cronogramas e desenhado o plano de rotação. 

Na fase 4 (ação), o plano é colocado em prática e são estabelecidos objetivos, onde constam 

as melhorias tanto a nível individual, como na produtividade. 

Na fase 5 (manutenção), consiste na continuação do sistema, onde são avaliados os resultados 

globais alcançados, de forma a permitir a continuação do projeto. Nesta fase também são 

analisadas as barreiras/ obstáculos encontrados e definidas as ações para proceder ao seu 

contorno. 
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4.2.5. Rotação Entre Postos de Trabalho e Produtividade 

Ao longo dos anos a melhoria da qualidade do produto, foi um dos principais impulsionadores 

e um dos principais desafios no mercado industrial. Desta forma, a melhoria da qualidade do 

produto é obtida através da especificação da qualidade de custo, qualidade de desempenho, 

qualidade de segurança e qualidade de satisfação (Michalos et al., 2013). 

A competitividade dos sistemas de fabricação modernos baseia-se numa alta taxa de produção 

e um alto nível de flexibilidade. Apesar do alto nível de automação alcançado nos sistemas de 

produção, a flexibilidade é frequentemente proporcionada pela destreza humana e as 

capacidades cognitivas da força de trabalho, como nas linhas de montagem. No caso de 

tarefas manuais repetitivas, os trabalhadores estão expostos a diversos fatores de risco 

associados ao desenvolvimento de LMERT. Nesses contextos, uma alta taxa de produção leva 

a uma carga de trabalho física elevada e a rotação de trabalho é adotada para reduzir o risco 

de desenvolvimento de lesão.  

Tradicionalmente, as questões de ergonomia e desempenho humano foram investigadas 

separadamente. No entanto, na conceção e agendamento de sistemas de fabricação baseados 

em humanos, é necessária uma descrição confiável de componentes humanos para avaliar 

conjuntamente o desempenho do sistema de produção e avaliar o risco de desenvolvimento de 

LMERT. 

A produtividade é afetada tanto pelo fator humano, como pelas máquinas e aspetos e 

informáticos. Para além dos fatores citados o facto das tarefas desempenhadas serem 

repetitivas, torna-se um problema, uma vez que pode estar associada à diminuição do 

desempenho, insatisfação geral e acidentes (Azizi, Zolfaghari, & Liang, 2010). A realização 

da mesma tarefa repetitiva pode aumentar o stress do trabalhador ou afetar a atenção do 

operador e induzir o tédio (Michalos et al, 2013). 

 Fatores humanos: Como referido anteriormente o fator humano é uma propriedade 

física ou cognitiva de um comportamento individual ou social, que influencia os 

sistemas tecnológicos, assim como o equilíbrio entre os humanos e o meio ambiente 

(Leider et al., 2015). O desempenho do sistema é fortemente afetado pelo indivíduo, 

nomeadamente pelo desempenho dos operadores (Michalos et al, 2013).  

 Competência: A competência do operador é caracterizada pela capacidade de este 

executar uma determinada tarefa sem cometer nenhum erro. Desta forma, a 

competência é afetada por vários fatores, como a capacidade comunicação, a 
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automotivação, a capacidade de decisão e gestão, aspiração para o desenvolvimento da 

carreira e as habilidades técnicas (Michalos et al, 2013). 

 Fadiga: A fadiga é um outro fator humano que interfere com a produtividade. Assim, 

a fadiga é um estado de consciência e descreve vários sintomas associados à fadiga 

física e/ou mental. Quando se define fadiga física, esta é a incapacidade de exercer 

força muscular para as tarefas desejadas. No que concerne à fadiga mental, relaciona-

se com a perda de atenção do colaborador (Michalos et al, 2013).  

 

4.2.6. Indicadores 

Para que o programa de rotação dos postos de trabalho seja implementado com sucesso, 

necessita de uma constante avaliação. Desta forma são necessários selecionar os indicadores 

que “meçam” os resultados obtidos, averiguando se os objetivos propostos foram alcançados.   

No sentido de identificar os principais indicadores, foi efetuada uma revisão de literatura. Esta 

revisão foi limitada a estudos empíricos publicados entre 2007 e 30 de abril de 2017 em 

revistas científicas com peer-review. Foram também considerados para análise artigos em 

formato in press. Apenas foram incluídos artigos que tivessem como âmbito, planos de 

rotatividade no setor da indústria. 

Foram excluídos da análise aqueles que: 1) estudos publicados em livros de proceedings ou 

em revistas sem peer-review; 2) estudos escritos em outra língua que não inglês; 3) artigos de 

revisão, comentários ou prefácios de edições de revistas; 4) estudos que que abordassem 

planos de rotatividade em outros setores que não o da indústria; 5) artigos que tinham em 

vista criar um algoritmo para o desenho de um programa de rotatividade. 

A estratégia de pesquisa resultou num total de 1479 artigos. Numa primeira fase foram 

eliminados os artigos em duplicados, tendo resultado num total de 517 artigos para análise. 

Posteriormente, foi realizada uma análise com base no título, resumo e palavras-chave dos 

artigos, tendo sido excluídos todos aqueles que numa primeira análise foram verificadores 

para não atender com os critérios previamente definidos. Do total de 325 artigos identificados, 

315 foram excluídos após análise completa do artigo com justificação, uma vez que não 

atendiam aos critérios de inclusão. No final, foram identificados 10 artigos. 

Na Tabela 2 é demonstrado as características dos estudos incluídos na revisão bibliográfica, 

onde se inserem os indicadores.  
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Tabela 2 – Características dos estudos incluídos na revisão sistemática 

  

Autor Objetivo 
Setor 

Industrial 
Amostra País Indicadores 

Tempo de 

implementação 

do programa 

Resultados (standard) 

Guimarães 

et al, 2012 

Demonstrar que quando o 
trabalho é bem realizado, 

torna-se possível realizar 

um número significativo 

de tarefas diferentes sem 
quebrar os níveis de 

produtividade.  

Avaliar a eficiência da 

curva de aprendizagem 
como uma ferramenta 

para implementar a 

multifuncionalidade e o 

trabalho em equipa.  

Indústria 

de calçado 

100 
trabalhadores 

de uma linha 

piloto 

Brasil 

 Satisfação no trabalho 

 LMEs 

 Absentismo 

 Turnover 

 Retrabalho 

 Refugo 

 Taxa de produção 

 

3,5 anos 

 Satisfação do trabalho aumentou 

 LME (de 7.00 para  1.41%; P < 0.05)  

 Absentismo (de 6.63 para 3.60; P < 0.05) 

 Turnover (de 4.26 para 0.85; P < 0.05)  

 Retrabalho (de 5.42 para  0.81; P < 0.05)  

 Refugo (de 2.90 para 0.89; P < 0.05)  

 Taxa de produção (de 12.00 para 12.36) 

Vogel  et 

al, 2013 

O objetivo deste artigo 

passou por implementar 

mudanças de ergonomia 

em três plantas de corte 

de carne e avaliar os 

efeitos relacionados nos 

cortadores de carne, tanto 
a nível individual como 

no trabalho. 

Indústria 

alimentar 

662 

participantes 

Feminino – 

Masculino - 

Suécia 

 Satisfação 

 Fadiga 

 Produtividade 

3 e 6 meses 

após a mudança 

  Estão mais satisfeitos com a rotação dos 

postos de trabalho 

 Os colaboradores não sentiram grande efeito 

da rotação dos postos de trabalho 

 A produção manteve-se com a 

implementação da rotação das tarefas 

 

Comper et 

al, 2014 

Avaliar a eficácia de um 

plano de rotatividade na 

prevenção de lesões 

musculoesqueléticas em 
trabalhadores industriais 

Indústria 

Têxtil 

957 

trabalhadores 

453 grupo 

controlo 
504 grupo de 

intervenção 

Brasil 

 Absentismo  

 Taxa de produção 

 LMEs 

 Fadiga 

 Intensidade da dor 

12 meses  Sem resultados 

Gnanavel 

et al, 2015 

Este estudo tem como 

objetivo demonstrar a 

aplicação de um layout 

projetado 
ergonomicamente, numa 

célula de montagem  

Industria 

Automóvel 

8 

Trabalhadores 
India 

 Stress 

 Taxa de produção 

 Monotonia 

Simulação 

 Diminuição do stress 

 Taxa de produção – Aumentou 10% com o 

novo layout 

 Eliminou a monotonia 
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Autor Objetivo 
Setor 

Industrial 
Amostra País Indicadores 

Tempo de 

implementação 

do programa 

Resultados (standard) 

Dawal et 

al, 2009 

O objetivo fundamental 

desta pesquisa é 
investigar a relação entre 

os fatores de organização 

do trabalho que afetam o 

design do trabalho e a 

satisfação no trabalho em 

2 industrias 

Indústria 

automóvel 

 

170 homens 

(2 industrias) 
Malásia 

 Satisfação no 

trabalho 

 Organização no 

trabalho 

- Rotação dos 

postos de trabalho 
- Método de 

trabalho 

- Formação 

-Resolução de 
problemas 

-Definição de 

metas 

 Nível de 

escolaridade 

 Estado civil 

 Idade 

 Anos de 

experiência 

Imediato 

(questionário) 

 Satisfação no trabalho: Auto 1=0,89, Auto 2 = 

0,82 

 Rotação dos postos de trabalho : Auto 1=0,83, 

Auto 2 = 0,83 

 Formação– 80% das 2 indústrias possuem SPM 

 Estado civil - (Auto 1 - 69% são casados e 31% 

solteiros. Auto 2 – 13% casados e 87%  

solteiros)  

 Idade - ( auto 1 – 83% tem mais de 26 anos e 

17% tem 25 anos ou menos). Auto 2  - 90% tem 

menos de 26 anos e 9 % tem 26 anos ou mais) 

 Anos de experiência – (Auto 1- 90% tem mais 

de 5 anos de experiência. Auto 2- 90% tem 4 

anos ou menos de experiência e 10% tem 5 a 8 
anos de experiência) 

 Existe uma correlação positiva entre rotação dos 

postos de trabalho e o método de trabalho com a 

satisfação do trabalho 

Sato et al, 

2009 

Comparar o esforço total 
percebido, o desconforto, 

a análise ergonómica do 

local de trabalho (EWA) 

e absentismo por LME 
entre os trabalhadores 

expostos a trabalho 

diversificado 

Indústria 
de 

produção 

de material 

de 
escritório 

  

40 
trabalhadores 

10 homens e 

30 mulheres 

Idade:  34 
anos (Desvio 

padrão 6,3) 

Brasil  Escala analógica 

visual (VAS) -
Desconforto  

 Analise 

ergonómica do 

local de trabalho 

(EWA)- atividade 

física geral, 

levantamento, 

posturas de 
trabalho, 

movimentos de 

trabalho, 

repetitividade do 
trabalho 

Questinário (No 

inicio, após 2 

horas e no final  

do dia de 
trabalho) 

 Resultados do EWA diferentes do observador e 

dos trabalhadores 

 Intensidade da dor aumentou ao longo da 

progressão da mudança 

 Desconforto não linear, variando consoante as 

tarefas 

 Fadiga maior no final do dia 

 Trabalhadores com maior percentagem no EWA, 

apresentam maio percentagem na escala 
analógica visual 
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Autor Objetivo 
Setor 

Industrial 
Amostra País Indicadores 

Tempo de 

implementação 

do programa 

Resultados (standard) 

Aptel et al, 

2008 

Avaliar a eficiência de um 

sistema de rotatividade dos 

postos de trabalho na 

proteção de lesões 
musculoesqueléticas 

Indústria 

de fornos 

38 

trabalhadores 

de 2 linhas de 

produção 

França 

 Idade 

 Género 

 Anos de experiência 

 Formação 

 Problemas de saúde 

 Estado psicológico 

 Fatores psicossociais 

-Pressão no trabalho 

-Participação na 

organização do trabalho 

- Monotonia 
-Satisfação no trabalho 

 Rotação dos postos de 

trabalho 

Questionário 

(imediato) 

 Idade - 44.7 anos  

 Género -  25 mulheres e 17 homens 

 Anos de experiência – média 20 

anos 

 Formação – 79% formados em 

várias tarefas  

 21% formados numa única tarefa 

 Problemas de saúde - 10 

trabalhadores estão sujeitos a 

restrições médicas (6 mulheres e 4 

homens) 

 Estado psicológico - 71 % não se 

encontram stressados, 13% 
encontram-se muito stressados 

 Fatores psicossociais – impacto 

positivo com a rotação dos postos 

de trabalho 

 Pressão no trabalho – A maioria 

tem uma perceção positiva ou 

neutra da pressão do trabalho. 

  Participação na organização do 

trabalho – a maioria encontra-se 

insatisfeito 

 Monotonia: metade dos operadores 

consideram que não tem trabalho 

monótono 

 Satisfação no trabalho: A maioria 

dos trabalhadores está satisfeito 

com o trabalho 

 Rotação dos postos de trabalho – 

82% é a favor da rotação dos postos 

de trabalho 
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Ao analisar os vários indiciadores utilizados na revisão bibliográfica, selecionou-se alguns 

para a elaboração da presente dissertação, nomeadamente: 

 A satisfação no trabalho é um dos principais critérios para o estabelecimento de um 

ambiente organizacional saudável (Aptel et al., 2008; Michalos et al., 2013; Vogel, 

Karltun, Eklund, & Engkvist, 2013); 

 Dias de trabalho perdidos/ absentismo (Comper et al., 2017; Comper & Padula, 2014; 

Guimarães et al., 2012); 

  Produtividade (Comper et al., 2017; Gnanavel et al., 2015; Guimarães et al., 2012; 

Jeon, Jeong, & Jeong, 2016; Vogel et al., 2013); 

 Sucata/erros (Guimarães et al., 2012; Michalos et al., 2013); 

 Sintomatologia da dor (Comper & Padula, 2014); 

 Fadiga (Comper & Padula, 2014; Michalos et al., 2013; Padula et al., 2017; Vogel et 

al., 2013); 

 Acidentes de trabalho e doenças profissionais (Goggns, Spielholz, & Nothstein, 2008); 

 Competência/ formação dos colaboradores (Aptel et al., 2008; Dawal, Taha, & Ismail, 

2009; Michalos et al., 2013); 

 Antiguidade (Aptel et al., 2008; Dawal et al., 2009); 

 Idade (Aptel et al., 2008; Dawal et al., 2009; Jeon et al., 2016); 

 Género (Aptel et al., 2008). 
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5. METODOLOGIA 

Este capítulo consiste na apresentação da metodologia adotada neste estudo, indo de encontro 

aos objetivos delineados e às questões de investigação colocadas anteriormente. Neste 

capítulo irá abordar-se as seguintes temáticas: apresentação da empresa; descrição dos 

colaboradores que integraram o estudo; descrição dos postos de trabalho presentes na 

empresa; proposta do esquema de rotatividade; aplicação do esquema de rotatividade adotado; 

aplicação do questionário nórdico; análise do nível de dor; análise da produtividade antes, 

durante e após a rotatividade.  

 

5.1. Apresentação da Empresa 

O presente estudo foi desenvolvido numa indústria de metalomecânica que se dedica à 

produção de componentes automóveis. Esta indústria é constituída por três setores principais, 

nomeadamente: Estampagem, Soldadura e Linha de Montagem – PQ 25 (Figura 1).  

A empresa é constituída por uma área de 1400 m
2
, sendo o número de colaboradores 325, dos 

quais 196 eram do sexo masculino e 129 do sexo feminino, apresentando idades entre os 19 e 

os 63 anos. A indústria labora 24h por dia, interrompendo a atividade aos fins de semana. 

Atualmente esta empresa apresenta diversas certificações, nomeadamente: ISO/TS16949 - 

Sistema de Gestão da Qualidade para o Setor Automóvel, desde 2004, pela ISO 14001 – 

Gestão da Qualidade Ambiental, desde 2005, pela OHSAS 18001 - Sistemas de Gestão da 

Saúde e Segurança Ocupacional, desde 2013 e pela EN 9100, desde 2014. 

 

Figura 1 - Principais setores da Indústria: Estampagem, Soldadura e Linha de Montagem – PQ 25 

Estampagem 

•Automática 

•Manual
  

Soldadura 

•Por resistência 

•MAG 
  

Linha de 
montagem 
PQ25 

•Soldadura por 
pontos 

•Rebitagem 

•Soldadura 
MAG 
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Esta indústria de metalomecânica dispõe de dados relativos às funções e competências dos 

colaboradores que constituem a empresa, sendo que estes dados encontram-se estruturados em 

matrizes de polivalência, definidos em quatro níveis de competência. Estes quatro níveis são: 

em formação, execução acompanhado, execução sozinho e por último, execução e formação. 

Os colaboradores, à medida que vão subindo de nível de competência, acarretam maior 

responsabilidade. Na Tabela 3 são demonstrados os requisitos de formação necessários para 

executar tarefas em cada posto de trabalho. 

 

Tabela 3 - Descrição de requisitos de formação por posto de trabalho 

Setor Posto de trabalho 
Competências 

1 2 3 4 

Soldadura Soldadura por pontos manual X X X X 

Soldadura Soldadura por pontos robotizada  X X X 

Soldadura Soldadura MAG - Montagem   X X 

Soldadura Soldadura MAG - Verificação   X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura por pontos - 232 X X X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura por pontos - 235_236_237 X X X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura por pontos - 238_239 - Posto 1 X X X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura por pontos - 238_239 - Posto 2 X X X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura MAG - 240_241 - Posto Montagem  X X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura MAG - 240_241 - Posto Verificação  X X X 

Linha de Montagem PQ25 Soldadura por pontos - 247 A/B X X X X 

Linha de Montagem PQ25 Rebitadora - Posto1   X X 

Linha de Montagem PQ25 Rebitadora – Posto2   X X 

Linha de Montagem PQ25 Rebitadora – Posto3   X X 

Linha de Montagem PQ25 Rebitadora - Posto3 retificação   X X 

 

Devido à falta de formação dos colaboradores entre os diferentes setores, iniciou-se o plano 

de rotatividade no mesmo setor (soldadura e PQ25).  

5.2. Grupo de Estudo 

5.2.1. Grupo de Intervenção 

O grupo de intervenção foi constituído por 16 trabalhadores, todos do género feminino, com 

idades compreendidas entre os 25 e os 58 anos. Os 16 elementos encontravam-se divididos 

pelo setor da soldadura (8 elementos) e pelo setor do PQ 25 (8 elementos). Dos 16 elementos, 

4 trabalhadores do setor PQ25 tinham sofrido acidentes de trabalho. Em relação às doenças 

profissionais, 2 elementos pertencentes ao setor PQ25 tinham sido diagnosticados com 

LMERT.  
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5.2.2. Grupo de Controlo 

Para além do grupo de intervenção, constituiu-se um grupo de controlo. Este grupo era 

constituído por 9 trabalhadores do género feminino, com idades compreendidas entre os 34 e 

os 61 anos. Os colaboradores encontravam-se divididos pelos 2 setores: 4 trabalhadores 

pertenciam ao setor da soldadura e 5 ao setor PQ25. Os colaboradores laboravam diariamente 

no mesmo posto de trabalho, ou seja, na mesma máquina, sem proceder à rotatividade. Os 

postos de trabalho considerados no grupo de controlo foram os seguintes: 

Setor do Linha de Montagem PQ25 

Tabela 4 - Postos de trabalho grupo de controlo PQ25 

Rebitadora 

Postos de trabalho 

241 

242 

244 

245 

 

Setor Soldadura 

Tabela 5 - Postos de trabalho grupo de controlo  Soldadura 

Soldadura por Pontos Manual 

 

Postos de trabalho 

P08 

P10 

P11 

Soldadura por Pontos Robotozida 20360 

 

5.3. Caracterização dos Postos de Trabalho 

A empresa em estudo apresentava 3 setores: o setor da estampagem, o setor da soldadura e 

setor da montagem, designado PQ25. 

Relativamente aos processos, o processo de estampagem compreendia a fabricação de peças, 

recorrendo ao corte e/ou deformação de chapas em operação de prensagem a frio. A peça 

adquire o molde, por meio de ferramentas de estampagem colocadas em prensas de várias 

tonelagens, por ponte rolante, onde exercem um esforço vertical, dando à peça a forma 

pretendida. 

No que concerne à soldadura, este processo une duas ou mais peças estampadas ou 

componentes. O método utilizado pode ser a soldadura por resistência, onde uma descarga 

elétrica localizada é necessária para permitir a fusão dos dois materiais, ou a soldadura por 

cordão – MAG, que consiste na deposição de um terceiro material. 
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Por fim, a linha de montagem era constituída por um conjunto de atividades, desde da 

soldadura à rebitagem, onde são acopladas várias peças, de forma a dar origem ao produto 

final. 

 

5.3.1. Postos de Trabalho Presentes na Indústria (setor da soldadura) 

O setor da soldadura contemplava 20 postos de trabalho, onde se inseriam atividades de 

soldadura por pontas, manual e robotiza, e soldadura MAG (soldadura por cordão). Neste 

setor o número de indivíduos do género feminino predominava em relação ao género 

masculino (41 colaboradores do género feminino e 33 colaboradores do género masculino). 

Este setor encontrava-se dividido em duas partes, sendo uma linha de soldadura manual e 

outra de soldadura robotizada (soldadura por pontos e MAG). Os diversos postos de trabalho 

apresentavam diferentes tarefas, mas em todos eram incluídas a montagem de componentes 

recorrendo à soldadura. Os postos de trabalho dividam-se em soldadura manual, soldadura por 

pontos robotizada e soldadura MAG. 

Na soldadura manual, para a implementação do sistema de rotatividade, as ações selecionadas 

foram a colocação e posicionamento dos componentes, sendo posteriormente soldados. 

Muitas das peças realizadas nestas máquinas requeriam uma grande atenção por parte dos 

recursos humanos para procederem ao correto posicionamento. As tarefas eram realizadas 

especialmente com os membros superiores, nomeadamente a ponta dos dedos, sendo que os 

colaboradores executavam todo o trabalho de pé. Durante a observação dos postos de trabalho 

foi possível verificar que alguns dos fatores de risco passavam pela repetitividade dos 

movimentos e as posturas incorretas adotadas ao longo do período laboral. 

No que respeita à soldadura por pontos robotizada, as ações incluídas foram a deslocação para 

adquirir o material da bancada lateral e superior e a respetiva montagem. Tal como a 

soldadura manual, nestes postos as tarefas também eram realizadas na posição de pé, 

recorrendo essencialmente aos membros superiores para executar as tarefas. O fator de risco 

observado relacionava-se com as posturas adotadas pelos colaboradores. 

Na soldadura MAG os postos de trabalho encontravam-se subdivididos em 2 partes: a 

produção de peças e a verificação de peças. 

Na produção de peças, algumas referências necessitavam de força e precisão para o seu 

encaixe. Em relação à verificação de peças, uma das tarefas passava pelo polimento da peça. 
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Nesta técnica era utilizada uma fresadora, com um peso de aproximadamente 600g. O local 

onde se fazia a verificação não era regulável, desta forma os colaboradores adotavam posturas 

incorretas ao longo do período laboral. 

Na Tabela 6 encontram-se descritas as tarefas executadas na Soldadura (Ferreira, 2015). 

 

Tabela 6- Tarefas setor da soldadura 

Posto de 

Trabalho 
Ação Técnica 

Tempos 

de 

tarefa 

% Ciclo 

Tempo 

de 

ciclo 

Nível de 

Competência 

Ferramentas 

Utilizadas 
EPI/EPC 

Soldadura 

por pontos 
manual – 

Produção 

peça 

Retirar peça e 

componentes das 

bancadas 

1 seg 14,3% 

7 seg 2 Nenhuma 

Óculos de 

proteção 

Luvas Anti- 
corte Calçado 

Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Posicionar e colocar 

componentes 
1 seg 14,3% 

Validação para 

Soldadura 
1 seg 14,3% 

Retirar componente 0,5seg 7,14% 

Posicionar e colocar 

componente 
0,5seg 7,14% 

Validação para Soldar 1 seg 14,3% 

Retirar peça e colocar 
em antierro 

 

2 seg 28,6% 

Soldadura 

por pontos 
robotizada – 

Montagem 

de peça 

Retirar componentes de 

bancada lateral e 

superior e montagem 

14 seg 58,3% 

24 seg 3 Talhadeira 

Óculos de 

proteção 

Luvas Anti- 
corte Calçado 

Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Validação para 

soldadura 
2 seg 8,33% 

Retirar peças 4 seg 16,7% 

Inspeção visual 2 seg 8,33% 

Embalamento 2 seg 8,33% 

Soldadura 

MAG – 

Produção da 
peça 

Retirar componentes da 

bancada lateral e 
montagem no gabarito 

de soldadura 

11 seg 33,3% 

33 seg 3 Nenhuma 

Óculos de 
proteção 

Luvas Anti- 

corte Calçado 

Segurança 
vestuário de 

trabalho 

Fecho de Grampos 3 seg 9,09% 

Validação para 
Soldadura 

3 seg 9,09% 

Soldadura da peça 11 seg 33,3% 

Abertura de grampos 3 seg 9,09% 

Retirar peças 2 seg 6,06% 

Colocar peça na 

bancada para inspeção/ 

reparação 

1 seg 3,03% 

Soldadura 

MAG – 
Verificação/ 

reparação 

da peça 

Inspeção visual e 

mecânica da peça 
4 seg 13,3% 

30 seg 3 

Calibre de 
passa/ não 

passa 

Fresadora 

Óculos de 

proteção 

Luvas Anti- 
corte Calçado 

Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Polimento da peça 16 seg 53,3% 

Aplicação de óleo 

anticorrosivo 
6 seg 20% 

Enlotamento de peças 1 seg 3,3% 

Embalamento de peças 3 seg 10% 
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5.3.2. Postos de Trabalho Presentes na Indústria (Setor de Linha de Montagem – PG25) 

A linha de montagem PQ25 era constituída por 17 postos de trabalho, onde se encontravam 

50 colaboradores do género feminino e 33 do género masculino. Neste setor os postos de 

trabalho estavam divididos em 4 tarefas principais: acoplar casquilhos; soldadura por pontos; 

soldadura MAG e rebitagem. 

Nos postos de soldadura manual as tarefas executadas apresentavam características diferentes 

entre si. 

Na Tabela 7 é descrito em maior detalhe as tarefas realizadas na soldadura por pontos manual 

no setor de montagem PQ25. 

 

Tabela 7 - Tarefas desenvolvidas nos postos de trabalho de soldadura por pontos manual 

Posto de 

Trabalho 
Ação Técnica 

Tempos 

de 

tarefa 

% 

Ciclo 

Tempo 

de ciclo 

Nível de 

Competência 

Ferramentas 

Utilizadas 
EPI/EPC 

Posto 

238/239 – 
Produção 

Posto 1 

Retirar peça da 

bancada 
4 seg 22,2% 

18 seg 2 Nenhum 

Óculos de 

proteção Luvas 

Anti- corte 

Calçado 
Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Posicionar Peça 

na +área de 

soldadura 

4 seg 22,2% 

Retirar peças 
lateral 

2 seg 11,1% 

Montar 
componentes 

7 seg 39% 

Validação para 
soldadura 

1 seg 5,5% 

Posto 

238/239 – 
Produção 

Posto 2 

Preparação de 
peças 

(componentes) 

5 seg 21,7% 

23 seg 2 Marcador 

Óculos de 

proteção Luvas 

Anti- corte 

Calçado 
Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Retirar peças 

(exercer força) 
3 seg 13,04% 

Montar 

componentes 
7 seg 30,4% 

Validação para 

soldadura 
1 seg 4,35% 

Verificação Peças 6 seg 26,8% 

Embalamento 1 seg 4,35% 

Posto 247 

A/B – 

Produção 

Retirar 

componentes de 
bancada lateral 

1 seg 8,33% 

12 seg 2 
Calibre passa/ 

não passa 

Luvas Anti- 

corte Calçado 

Segurança 

vestuário de 
trabalho 

Montagem de 
componentes 

6 seg 50% 

Validação  2 seg 16,7% 

Verificação peças 2 seg 16,7% 

Embalamento 1 seg 8,33% 

Posto 232 – 

Produção 

Retirar 

componentes de 

bancada lateral 

3 seg 37,5% 

8 seg 2 Nenhuma 

Luvas Anti- 
corte Calçado 

Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Retirar pelas 

soldadas e lançar 
1 seg 12,5% 

Montagem de 

componentes 
3 seg 37,5% 

Validação 1 seg 12,5% 
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A soldadura MAG era constituída por dois postos de trabalho diferentes: o posto 1, 

denominado Produção e o posto 2, denominada Verificação, sendo os postos de trabalho o 

240 e 241. Na Tabela 8 é descrito com maior detalhe as tarefas realizadas. 

 

Tabela 8- Descrição das tarefas dos postos da soldadura MAG 

Posto de 

Trabalho 
Ação Técnica 

Tempos 

de tarefa 

% 

Ciclo 

Tempo 

de ciclo 

Nível de 

Competência 

Ferramentas 

Utilizadas 
EPI/EPC 

Produção 

de peça 

Retirar 

componentes de 

bancada lateral 

6 seg 11,1% 

53 seg 3 

Passa/ Não 

Passa 

Marcador 

Óculos de 
proteção Luvas 

Anti- corte 

Calçado 

Segurança 
vestuário de 

trabalho 

Posicionar peça na 

área da soldadura 
17 seg 31,5% 

Validação para 

soldadura 
1 seg 1,8% 

Verificação de peça 

(passa/ não passa) 
13 seg 24,1% 

Verificação da peça 

soldada 
10 seg 18,5% 

Retirar e colocar 

peça na bancada 
6 seg 11,1% 

Inspeção de 

peça 

Retirar peça da 

bancada 
1 seg 11,1% 

9 seg 3 Marcador 

Luvas anticorte 

Calçado de 

segurança 

Vestuário de 
trabalho 

Inspeção visual e 

marcação de peça 
6 seg 66,7% 

Embalamento da 

peça 
2 seg 22,2% 

 

Nos postos designados preparatórias as principais tarefas realizadas denominam-se de 

montagem e rebitagem de componentes, sendo constituídas pelos postos de trabalho 235, 236 

e 237. A Tabela 9 descreve as tarefas realizadas nestes postos. 

 

Tabela 9 - Descrição das tarefas dos postos de trabalho de casquilhos 

Posto de 

Trabalho 
Ação Técnica 

Tempos 

de tarefa 

% 

Ciclo 

Tempo 

de ciclo 

Nível de 

Competência 

Ferramentas 

Utilizadas 
EPI/EPC 

Produção 

Retirar 

componentes de 

bancada lateral e 
acoplar 

2 seg 28,6% 

7 seg 2 Nenhuma 

Luvas Anti- 

corte 
Calçado 

Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Posicionar 
componentes na 

mesa de rebitagem 

1 seg 14,3% 

Retirar 

componentes de 

bancada lateral e 

acoplar 

2 seg 28,6% 

Posicionar 

componentes na 
mesa de rebitagem 

1 seg 14,3% 

Validação 1 seg 14,3% 
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A rebitadora era constituída por 3 diferentes postos: posto 1, posto 2 e posto 3. No posto 1 e 2, 

as tarefas realizadas eram de montagem de componentes e aparafusamento. Contundo, no 

posto 2 já se procedia à verificação de alguns dos componentes da peça. No posto 3 realizava-

se a verificação visual da peça, bem como a verificação da mobilidade da mesma, sendo os 

postos de trabalho as rebitadoras 242, 243, 244 e 245. Na Tabela 10 encontram-se descritas as 

tarefas realizadas nas rebitadoras. 

 

Tabela 10 - Descrição das tarefas realizadas nas rebitadoras 

Posto de 

Trabalho 
Ação Técnica 

Tempos 

de 

tarefa 

% 

Ciclo 

Tempo 

de ciclo 

Nível de 

Competência 

Ferrament

as 

Utilizadas 

EPI/EPC 

Produção 
de peça –  

Posto 1 

Retirar componentes de 

bancada lateral e acoplar 
3 seg 28,6% 

22 seg 3 Nenhuma 

Luvas Anti- 

corte Calçado 
Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Posicionar componentes 

na mesa de montagem 
4 seg 14,3% 

Aparafusamento 6 seg 26,1% 

Retirar componentes de 
bancada lateral 

3 seg 
13,04

% 

Posicionar componentes 
na mesa de montagem 

6 seg 26,1% 

Produção 
de peça – 

posto 2 

Retirar componentes de 

bancada lateral e verificar 
3 seg 14,3% 

21 seg 3 Nenhuma 

Luvas Anti- 

corte Calçado 
Segurança 

vestuário de 

trabalho 

Troca de peças na mesa 
de montagem 

2 seg 9,52% 

Inspeção visual e check 
mark da peça 

3 seg 14,3% 

Aparafusamento 
4 seg 

19,04
% 

Retirar e montar 
componentes 

8 seg 38,1% 

Retirar peça e colocação 
em bancada de inspeção 

1seg 4,76% 

Inspeção 

– Posto 3 

Retirar peça de bancada 
lateral 

1 seg 4 % 

22 seg 3 

Calibre  - 

mecanismo 

Marcador 

Calibre - 
alinhamento 

Luvas Anti- 

corte Calçado 

Segurança 

vestuário de 
trabalho 

Inspeção da mobilidade 3 seg 12% 

Verificação com calibre 2 seg 8% 

Inspeção visual e da peça 9 seg 48% 

Verificação do 

alinhamento 
3 seg 12% 

Embalamento das peças 4 seg 16% 

 

Os postos de trabalho selecionados para o desenvolvimento deste estudo eram os que 

apresentam maior exposição ao risco de desenvolvimento de LMERT, dados recolhidos da 

dissertação “Desenvolvimento de um modelo de rotatividade numa indústria metalomecânica” 

(Ferreira, 2015). 
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5.3. Proposta adotada de um esquema de rotatividade 

Os postos de trabalho selecionados para este estudo foram os que apresentavam maior risco 

de desenvolvimento de LMERT, assim como aqueles que apresentavam maior número de 

queixas por parte dos colaboradores e os que em termos de nível de produção apresentavam 

maior exigência. 

Um dos setores não envolvidos neste estudo foi o setor da estampagem, devido a limitações 

nos recursos humanos. Contudo, posteriormente, é objetivo da empresa também aplicar o 

modelo de rotatividade a este setor. 

De forma a dar sequência ao estudo apresentado na dissertação intitulada “Desenvolvimento 

de um modelo de rotatividade numa indústria Metalomecânica”, (Ferreira, 2015), foi posto em 

prática o plano de rotatividade através de um grupo de estudo constituído por 16 

trabalhadores, designado anteriormente por grupo de intervenção. Neste plano não foi tido em 

consideração o fator idade nem antiguidade, uma vez que este foi constatado anteriormente 

que não apresentam influência no setor onde os trabalhadores desenvolvem as suas atividades.  

Desta forma os esquemas de rotatividade implementados foram os seguintes: 

Setor do Linha de Montagem PQ25 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema de rotatividade Linha de Montagem PQ 25 

Setor da Soldadura 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema de rotatividade setor soldadura 

Rebitadora 

(242/243/244/245) 

Soldadura por 

pontos (235/236/237) 

Soldadura por Pontos 

Robotizada 

Soldadura por pontos 

manual 

Soldadura por Pontos 

manual 

Soldadura MAG 

Soldadura por pontos 

manual (238/239)  

Soldadura  MAG 

(240/241) 
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Idealmente, e segundo a bibliografia estudada, a frequência de rotação deve ser 

aproximadamente de duas horas (Comper & Padula, 2014). Contudo, numa fase inicial, os 

colaboradores adotaram uma frequência de rotação de 1 dia de trabalho, distribuídos pelo 

turno 1 e 2. 

O tempo de um dia de trabalho na empresa em estudo é, em média, de 8 horas. Estão 

definidos três turnos de trabalho na empresa: a) o primeiro turno inicia às 06:00h e termina às 

14:00h, apresentando um período de pausa das 10:10h às 10:40h; b) o segundo turno inicia às 

14:00h e terminas às 22:00h, a pausa decorre das 18:00h às 18:30h; c) o terceiro turno inicia 

às 22:00h e termina às 06:00h, o período de descanso decorre das 02:00h às 02:30h.  

 

5.4. Monitorização da Eficácia de um Plano de Rotatividade 

Para analisar a eficácia do plano de rotatividade, foram analisados diferentes indicadores antes 

e no decurso da implementação do mesmo, durante o período de 13 de fevereiro a 20 de maio 

de 2017. Os indicadores avaliados foram os seguintes: análise da satisfação, motivação para a 

rotatividade, sintomatologia da dor percebida, nível de produtividade, sucata/erros e 

absentismo e acidentes de trabalho. 

 

5.4.1. Análise da satisfação, motivação para a rotatividade e sintomatologia de dor percebida 

Para a análise da satisfação, motivação e sintomatologia de dor foi elaborado e aplicado um 

questionário aos trabalhadores em estudo denominado “Questionário para a monitorização da 

eficácia de um plano de rotatividade”. O questionário encontrava-se dividido em 4 seções 

principais, nomeadamente: 1- dados pessoais, 2- condições laborais, com subtópicos sobre a 

satisfação do trabalho e a rotatividade, 3- Nível de sintomatologia percebida, 4- classificação 

da dor no momento do inquérito (anexo 1). 

 A primeira parte tinha em vista recolher informações sobre os trabalhadores, nomeadamente 

no que se refere à idade, género, limitação física, assim como eventuais doenças e nº de 

acidentes de trabalho. A segunda secção pretendeu caracterizar a satisfação dos trabalhadores 

e a opinião dos mesmos sobre a rotatividade.  

Para o primeiro subtópico, a satisfação com o trabalho (2.1.), incluiu-se uma questão com 9 

itens adaptados do questionário Minnesota Satisfaction Questionnaire – Short Form , na 

versão portuguesa (Ferreira, Joaquim Armando Gomes; Fernandes, Rosina; Haase & F.; 
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Santos, 2017), o qual avaliou as dimensões da satisfação intrínseca no trabalho. O nível de 

satisfação dos trabalhadores em relação a cada item foi avaliado através de uma escala do tipo 

Likert de 5 graus (1 = Muito Insatisfeito; 2 = Insatisfeito; 3 = Pouco Satisfeito; 4 = Satisfeito; 

5 = Muito Satisfeito).  

O segundo subtópico (2.2.) pretendeu analisar a opinião dos trabalhadores sobre a rotatividade 

de postos de trabalho. Foram colocadas sete questões, as quais tinham em vista comparar a 

opinião destes trabalhadores antes e após o sistema de rotatividade. Estas questões foram 

avaliadas igualmente através de uma escala do tipo Likert de 5 graus (1 = Discordo 

Totalmente; 2 = discordo; 3 = Nem discordo nem concordo; 4 = Concordo; 5 = Concordo 

Totalmente). 

A terceira secção consistia em avaliar a sintomatologia de dor percebida, sendo adotado o 

questionário Nórdico Musculoesquelético - versão portuguesa (Mesquita, Ribeiro, & Moreira, 

2010). Esta secção contempla três questões relativas à ocorrência de sintomas de fadiga, 

desconforto, dor ou inchaço em 9 segmentos corporais, designadamente: pescoço, ombros, 

punhos/ mãos, região torácica, região lombar, ancas/ coxas, joelhos e tornozelos/ pés. As 

questões estavam agrupadas de acordo com o período temporal, ou seja, a primeira questão 

interrogava se o colaborador apresentou algum sintoma/ problema com o segmento corporal 

nos últimos 12 meses. A outra questão era semelhante à anterior, sendo que interpolava o 

colaborador se teve algum sintoma/ problema no segmento nos últimos 7 dias. Dentro deste 

grupo de perguntas também se interrogava o colaborador pelo facto de terem de evitar alguma 

atividade (laboral ou extralaboral) devido à sintomatologia percebida. A escala utilizada na 

terceira secção do questionário variou de 0 a 10, onde 0 = sem dor e 10 = dor máxima. 

Na quarta e última secção, o colaborador foi questionado sobre o nível de dor/desconforto que 

apresentava no momento do inquérito. Nesta questão recorreu-se a uma escala visual 

analógica (VAS) de 10cm, que variava de 0 a 10, onde o 0 = sem dor/desconforto e 10 = dor 

máxima/desconforto extremo. 

Antes de proceder à aplicação do questionário, realizou-se um pré-teste, no dia 31/01/2017, a 

8 colaboradores aleatórios, 4 do setor da soldadura e 4 do setor PQ25, com o objetivo de 

verificar o conteúdo do questionário, bem como o vocabulário utilizado. 

Após o pré-teste, aplicou-se o questionário no grupo de intervenção, sendo este aplicado no 

início e no final do estudo, nomeadamente 16/02/2017 e a 18/05/2017.  
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Adicionalmente foi elaborada uma VAS de 10cm para avaliar o nível de dor percebido ao 

longo da semana, antes e no final do turno de trabalho, durante todo o período estudo. A 

escala variou de 0 a 10, onde 0 = sem dor e 10 = dor extrema. Esta escala avaliava a dor num 

todo, não descriminado as diferentes partes do corpo. O documento com a escala (Anexo 2) 

apresentava os diferentes dias da semana, de segunda a sexta e era deixada no posto de 

trabalho junto aos trabalhadores em estudo, sendo recolhida no final de cada semana, onde se 

entregava um novo documento. Os colaboradores receberam as instruções necessárias para 

preencher ao início e final do turno de trabalho, todos os dias em que o estudo foi realizado.  

Esta escala VAS também foi aplicada num grupo controlo, sendo este grupo constituído por 

pessoas que desenvolvem as suas tarefas diariamente na mesma máquina. 

 

5.4.2. Indicadores de produção 

Ao longo do estudo outros indicadores avaliados foram o nível de produção e nº de sucatas/ 

erros. Desta forma recolheu-se os dados de produção, bem como a parte de sucatas e erros de 

todos os colaboradores envolvidos, tanto no grupo de intervenção como no grupo controlo. 

Estes dados foram obtidos junto dos responsáveis pela produção. Estes responsáveis 

estabelecem o objetivo mínimo de produção de acordo com a peça a ser produzida.   

 

5.5. Tratamento e Análise de Dados 

Para proceder ao tratamento e análise dos dados, utilizou-se o programa de análise estatística 

Statistical Package for the Social Sciences (IBS SPSS) v.24.0. A informação recolhida foi 

analisada, de forma a caracterizar os valores das variáveis com recurso a medidas de 

tendência central e de dispersão. As análises das tendências centrais são importantes, uma vez 

que os indicadores de tendência central demonstram como uma certa variável ou característica 

do grupo se distribui (Pocinho & Figueiredo, 2000). As distribuições das observações por 

categorias de análise foram apresentados em termos de frequências relativas. 

De igual forma, pesquisaram-se relações entre as diferentes variáveis, recorrendo a testes 

estatísticos. Sempre que as amostras não siguiam uma distribuição normal, recorreu-se a 

testes não paramétricos, como o Teste de Wilcoxon, utilizado para a comparação dos valores 

médios de amostras emparelhadas. Este teste analisa as diferenças entre duas condições (pré-

implementação e pós-implementação) no mesmo grupo de sujeitos. Para todos os testes 

realizados considerou-se um nível de significância de α=5. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

6.1. Resultados da Aplicação do Questionário para a Monitorização da eficácia de 

um Plano de Rotatividade 

6.1.1. Caracterização do grupo de investigação 

A amostra de 16 trabalhadores que foram sujeitos à intervenção era apenas constituída por 

elementos do género feminino, sendo 8 do setor da soldadura e 8 do setor PQ25, divididos 

pelos 1º e 2º turno. O grupo compreendia trabalhadores com idades entre os 25 anos e os 58 

anos, tendo em média 42,6 anos (± 8,8 anos). No que respeita à antiguidade, após a análise 

dos dados fornecidos, obteve-se uma média de 7,8 anos (±4,9 anos). Todos os inquiridos 

apenas trabalham 8 horas por dia, não apresentando nenhuma atividade laboral para além da 

indústria onde laboram. 

Quando confrontados com a questão de se eram detentores de uma doença profissional 

resultante da atividade que desenvolvem, apenas 12,5% respondeu que sim, apresentando 

como doença a tendinite, 18,8% afirmou que teria outo tipo de doença e 68,8% não 

apresentou qualquer tipo de doença. Relativamente aos acidentes de trabalho que já 

ocorreram, 25% afirmou que já tinha sofrido um ou mais acidentes de trabalho, contudo 

nenhum dos acidentes apresentou consequências a longo prazo para o colaborador. 

Foi avaliada a satisfação do trabalho do grupo de intervenção, bem como e a sua opinião em 

relação aos benefícios e as barreiras da rotatividade de postos de trabalho, antes e após a 

intervenção, encontrando-se os resultados descritos nas secções seguintes. Esta análise 

encontra-se descrita para o grupo de intervenção. 

 

6.1.2. Satisfação com o trabalho antes e após a implementação da rotatividade 

Na Tabela 11 encontram-se descritos os resultados para os diferentes itens que avaliaram a 

satisfação com o trabalho, antes e após a implementação do sistema de rotatividade dos postos 

de trabalho. Em geral, apesar de não se terem verificados diferenças significativas entre as 

avaliações dos trabalhadores nos dois momentos para os itens individuais (p>0,05), os dados 

indicam uma ligeira melhoria na satisfação para alguns dos itens analisados, nomeadamente:  

no que respeita à oportunidade de realizar tarefas diferentes, na possibilidade dos 

colaboradores utilizarem os seus próprios métodos para trabalhar e de tomarem decisões por 

si próprio. 
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Tabela 11- Resultados de satisfação com o trabalho antes e após a implementação da rotatividade 

No seu local de trabalho 

como se sente acerca… 

Grau de Satisfação Inicial Grau de Satisfação Final 
Valor-P 

MI I PS S MS MI I PS S MS 

Da possibilidade de trabalhar de 

modo independente no seu 

cargo (Ex: realizar as tarefas 

sozinho, sem ajuda) 

6,2 - - 81,3 12,5 6,6 - - 86,7 6,7 0,891 

Da oportunidade de fazer coisas 

diferentes de tempos a tempos 
6,3 6,2 12,5 75,0 - 13,3 - - 80,0 6,7 0,334 

Da possibilidade de tomada de 

decisões por mim próprio(a) 
- - 12,5 81,3 6,2 - - - 93,3 6,7 0,414 

Da possibilidade de ajudar 

outras pessoas 
- - 6,2 81,3 12,5 - - - 100 - 0,564 

Do reconhecimento por fazer 

um bom trabalho 
- 6,2 31,2 56,3 6,3 - 13,4 33,3 53,3 - 0,453 

Da possibilidade de utilização 

dos meus próprios métodos (Ex: 

realizar o trabalho como acha 

que deve ser melhor, à sua 
maneira) 

- - 6,2 81,3 12,5 - - - 93,3 6,7 1,000 

Da possibilidade de dizer às 

pessoas o que fazer 
- - 6,2 87,5 6,3 - - 6,7 93,3 - 0,564 

Do modo como os seus colegas 

se relacionam entre si 
- - - 87,5 12,5 - - 13,3 80,0 6,7 0,180 

Do sentimento de realização 
pessoal que obtém no trabalho 

- 6,2 12,5 68,8 12,5 - 6,7 13,3 73,3 6,7 0,546 

Legenda: MI= Muito Insatisfeito; I= Insatisfeito; PS=Pouco Satisfeito; S= Satisfeito; MS= Muito Satisfeito 

Ao analisar a primeira afirmação “Da possibilidade de trabalhar de modo independente no seu 

cargo (Ex: realizar as tarefas sozinho, sem ajuda)” os resultados obtidos antes da 

implementação da rotatividade demonstravam que 81,3% dos trabalhadores do grupo de 

intervenção se encontravam “Satisfeitos”. A percentagem de trabalhadores “Muito 

insatisfeitos” foi de 12,5% e por fim a de “Insatisfeitos” foi de 6,2%. Após a implementação, 

os resultados obtidos apresentaram 86,7% de trabalhadores “Satisfeitos”, 6,7% de 

“Insatisfeitos” e 6,7% de “Muito insatisfeitos”, ou seja verificou-se que a percentagem de 

indivíduos insatisfeitos aumentou e o de muito satisfeitos diminuiu. Este resultado pode ser 

explicado pelo facto de que com a realização da rotação dos postos de trabalho os fatores 

individuais se tornam muito importantes, podendo ser consideradas limitações. Um dos 

fatores individuais já abordado na revisão bibliográfica refere-se ao fenómeno de 

aprendizagem e esquecimento (Boenzi, Digiesi, Mossa, Mummolo, & Romano, 2013). Neste 

caso o facto de alguns colaboradores necessitarem de aprender uma nova tarefa ou aperfeiçoar 

Gráfico 1 - grau de satisfação sobre trabalhar de forma 

independente após a rotatividade 
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a técnica, pode levar a que se trabalhe de forma menos independente, diminuindo a satisfação 

nesse contexto. 

Relativamente à segunda afirmação “Da oportunidade de fazer coisas diferentes de tempos a 

tempos”, antes da implementação da rotatividade os resultados demostravam que 75% dos 

colaboradores do grupo de intervenção encontravam-se “Satisfeitos”. A percentagem de 

trabalhadores “Pouco satisfeitos” foi de 12,5%,  a de “ Insatisfeitos” foi de 6,2%  e por fim a 

de  “Muito satisfeitos” foi de  6,3%. Após a implementação, os resultados obtidos 

demonstraram que 80% dos trabalhadores encontravam-se “Satisfeitos”, 13,3% “Muito 

insatisfeitos” e por fim 6,7% “Muito satisfeitos”. Assim, apesar da ausência de diferenças 

significativas entre os dois momentos (p>0,05), os resultados mostram que o nível de 

satisfação aumentou de 75% para 80%, assim como o nível de pessoas muito satisfeitas 

aumentou ligeiramente de 6,3% para 6,7%. Note-se, no entanto, que a percentagem de 

pessoas muito insatisfeitas também aumentou, sendo que inicialmente se encontravam apenas 

insatisfeitas e pouco satisfeitas. Por norma a implementação de um sistema de rotação dos 

postos de trabalho, leva a uma diminuição da monotonia (Dawal et al, 2008). Contudo uma 

das limitações de um sistema da rotatividade prende-se com a resistência dos trabalhadores à 

mudança, nomeadamente os colaboradores que apresentam uma maior antiguidade (Michalos 

et al., 2013).  Esta resistência passa por aprender novas tarefas, ceder os postos para outros 

colaboradores e a ausência de formação/informação. O que vai de encontro com o facto da 

antiguidade na empresa apresentar uma média de 10,8 anos. Ainda de salientar que alguns 

colaboradores trocaram de postos de trabalho de menor risco, em termos ergonómicos, para 

postos de trabalho com um índice de risco superior, demonstrando o seu descontentamento. 

Na terceira afirmação “Da possibilidade de tomada de decisões por mim próprio(a)” os 

resultados obtidos antes da implementação demonstravam que 81,3% da população em estudo 

se encontrava “Satisfeita”, 12,5% “Pouco satisfeitos” e por fim 6,3% “Muito satisfeitos”. 

Após a implementação da rotatividade 93,3% dos colaboradores do grupo de intervenção 

encontravam-se “Satisfeitos” e 6,7% “Muito satisfeitos”. Pode-se então constatar que o nível 

de satisfação no que respeita à tomada de decisões por si próprio, aumentou de 81,3% para 

93,3% após a implementação do sistema de rotatividade, deixando dessa forma de existir 

pessoas pouco satisfeitas. Quando se aplica um sistema de rotação dos postos de trabalho, este 

promove a autonomia no trabalho e o facto de existirem processos de trabalho flexíveis, são 

consideradas vantagens nos sistemas de rotação dos postos de trabalho (Leider et al., 2015). 

Desta forma as pessoas podem estar mais autónomas e tomar decisões mais facilmente.  
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Na quarta afirmação “da possibilidade de ajudar outras pessoas”, antes da implementação os 

resultados demonstravam 81,3% das pessoas encontravam-se “Satisfeitas”, 12,5% “Muito 

satisfeitas” e 6,2% “Pouco satisfeitas”. Após a implementação do sistema rotatividade 100% 

dos inquiridos encontravam-se “Satisfeitos”. Como se pode observar, a percentagem de 

pessoas muito satisfeitas diminuiu. Contudo, deve-se notar que o número de pessoas pouco 

satisfeitas também diminuiu. Assim, no final do tempo de rotatividade todos os colaboradores 

do estudo encontravam-se satisfeitos no que concerne à possibilidade de ajudar outras 

pessoas. 

Relativamente à quinta afirmação “do reconhecimento por fazer um bom trabalho”, antes de 

proceder à implementação, 56,3% das pessoas do grupo de intervenção estavam “Satisfeitas”, 

31,2% “Pouco satisfeitas”, 6,2% “Insatisfeitas” e por fim 6,3% “Muito satisfeitas”. Após a 

implementação, 53,3% dos inquiridos disseram estar “Satisfeitas”, 33,3% “Pouco satisfeitos” 

e 13,3% “Insatisfeitos”. Estes dados indicam uma tendência para os trabalhadores 

considerarem que o reconhecimento por fazer um bom trabalho diminui com a implementação 

do programa de rotatividade. Contudo, o facto de apenas um grupo restrito de pessoas estar a 

efetuar a rotação por dois tipos de postos causou alguma resistência nos colaboradores, sendo 

que alguns colaboradores, sentiram que estavam a ser penalizados ao executar a rotação dos 

postos de trabalho. 

Na sexta afirmação “da possibilidade de utilização dos meus próprios métodos (Ex: realizar o 

trabalho como acha que deve ser melhor, à sua maneira)” antes da implementação da 

rotatividade os resultados demonstravam 81,3% das pessoas do grupo de intervenção estavam 

“Satisfeitas”, 12,5% estavam “Muito satisfeitas” e 6,5% “Pouco satisfeitas”. Como se pode 

visualizar, após a implementação do programa de rotatividade o nível de satisfação aumentou, 

não existindo pessoas insatisfeitas, contudo o nível de pessoas muito satisfeitas diminuiu de 

12,5% para 6,7%. Estes resultados demonstram que a organização já apresenta um meio 

facilitador para a execução dos postos de trabalho, ou seja o facto de serem autónomos a 

escolher os seus próprios métodos de trabalho (Leider et al., 2015). 

 Na sétima afirmação “Da possibilidade de dizer às pessoas o que fazer”, antes de se proceder 

à implementação 87,5% da população em estudo estava “Satisfeita”, 6,2% “Pouco satisfeita” 

e 6,3% “Muito satisfeita”. Após a implementação do sistema de rotatividade, averiguou-se 

que 93,3% das pessoas estavam “satisfeitas”, estando 6,7% “Pouco satisfeitas”. Através dos 

resultados consegue-se perceber que houve uma ligeira diminuição do grau de satisfação, não 

existindo pessoas muito satisfeitas, contudo não é significativo (p>0,05). 
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Em relação à oitava afirmação “do modo como os seus colegas se relacionam entre si” antes 

de aplicar o sistema de rotatividade, 87,5% das pessoas em estudo estavam ”Satisfeitas” e 

12,5% “Muito satisfeitas”. Após o estudo 80% da população do estudo encontrava-se 

“Satisfeita”, 13,3% “Pouco satisfeita” e 6,7% “Muito satisfeita”. Apesar de não ser 

estaticamente significativo (p>0,05), no que respeita à satisfação sobre o relacionamento com 

os colegas, esta diminuiu, uma vez que poderá ter havido uma diminuição do dialogo entre os 

colegas de trabalho, devido às rotações realizadas.  

Por fim, a nona afirmação “do sentimento de realização pessoal que obtém no trabalho” antes 

da implementação da rotatividade dos postos de trabalho, 68,8% dos intervenientes  

encontravam-se “Satisfeitos”, 12,5% “Pouco satisfeitos”, 12,5% “Muito satisfeitos” e 6,2% 

“Insatisfeitos”. Após a implementação da rotatividade 73,3% das pessoas em estudo estavam 

“Satisfeitas”, 13,3% “Pouco satisfeitas”, 6,7% “Muito satisfeitas” e por fim 6,7% 

“Insatisfeitas”. Estes dados mostram que a percentagem de indivíduos satisfeitos aumentou; 

contudo, a percentagem de muito satisfeitos diminuiu. Uma pessoa sente maior satisfação no 

trabalho quando sente que tem o controlo durante a execução de uma tarefa e a termina 

(Dawal et al., 2009). O facto dos colaboradores apresentarem falta de conhecimento nas novas 

tarefas que se encontram a executar, pode levar a uma diminuição da sua realização pessoal 

(Leider et al., 2015). 

 

6.3.1.2. Opinião sobre a rotação dos postos de trabalho antes e após da implementação da 

rotatividade  

Foram analisadas as opiniões dos trabalhadores relativamente a benefícios e barreiras da 

rotatividade dos postos de trabalho antes e após a implementação do programa de 

rotatividade, encontrando-se os resultados apresentados na Tabela 12. Os dados mostram 

diferenças significativas entre os dois momentos para as implicações do programa na 

produtividade e ao nível do conhecimento dos colaboradores (p<0,05). No entanto, para os 

restantes aspetos analisados, as diferenças não foram significativas (p>0,05). Os dados, em 

geral, realçam os benefícios do programa de rotatividades. 

Na primeira afirmação “Efetuar rotação de postos de trabalhos afeta a minha produtividade” 

antes da implementação do sistema de rotatividade 68,7% da população em estudo 

“concordava” com a afirmação, 12,5% “discordava completamente”, 12,5% “discordava” e 

por fim 6,23% “concordava completamente”. Após a implementação do sistema de 
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rotatividade, 40% das pessoas em estudo “concordava”, 33,3% “discordava completamente” e 

26,7% “concordava”. De facto, constatou-se que ao longo do processo de rotatividade, mesmo 

para o período curto em que se desenvolveu este estudo de caso, os colaboradores 

consideravam que efetuar a rotatividade dos postos de trabalho não afetava a sua 

produtividade, sendo as diferenças entre os dois momentos significativas (p<0,05). Esta 

questão foi previamente verificada por Guimarães et al. (2012), onde os autores concluíram 

no seu estudo que após quatro meses de rotação a maioria dos trabalhadores não apresentou 

perdas na produtividade e conseguiu desempenhar 15 a 20 tarefas diferentes. 

Na segunda afirmação “Efetuar rotação de postos de trabalhos aumenta o meu conhecimento”, 

antes de implementar o sistema de rotatividade 68,7% da população em estudo “concordava” 

com a afirmação,25% “concordava completamente” e 6,3% “nem concordava nem 

discordava”. Após a implementação, 60,4% da população “concordava” com a afirmação, 

20% “nem concordava nem discordava”, 13,3% “discordava” e 6,3% “concordava 

completamente”. Apesar de não ser significativo (p>0,05), a maioria dos colaboradores 

consideravam que aumentaram o seu conhecimento ao efetuar a rotatividade; contudo,13,3% 

“discordava”. Este valor (13,3%) poderá ser justificado pela pouca variedade que existe entre 

postos de trabalho e pelo facto de não trocarem entre setores (Leider et al., 2015). 

Na terceira afirmação “Efetuar rotação de postos de trabalhos tornava o meu trabalho menos 

monótono (Repetitivo)” averiguou-se que antes do estudo 62,5% da população do grupo de 

intervenção “concordava” com a afirmação, 25% “concordava completamente”, 6,2% 

“discordava” e 6,3% “nem concordava nem discordava”. Após o estudo, o grupo de 

intervenção demonstrou que 80% “concordava” com a afirmação, 13,3% “nem concordava 

nem discordava” e 6,7% “concordava completamente”. De facto, após efetuar a rotação, 

86,7% apresentava uma opinião favorável relativamente à diminuição da monotonia associada 

à rotação pelos postos de trabalho. Este resultado vai de encontro com um dos objetivos 

principais da implementação de um sistema de rotação dos postos de trabalho, a diminuição/ 

eliminação da monotonia nos postos de trabalho (Gnanavel et al., 2015). 

Na quarta afirmação “Efetuar rotação de postos de trabalhos vai ser difícil no meu caso”, a 

população em estudo antes da implementação do sistema de rotatividade 43,7% “discordava” 

com a afirmação, 18,8% “nem concordava nem discordava”, 18,8% “concordava” e 18,7% 

“discordava completamente”. Após a implementação do sistema de rotatividade 66,7% 

“discordava”, 20% “discordava completamente” 13,3% “concordava”. Pode também 

constatar-se que maioria considerou que não foi difícil proceder à rotação dos postos de 
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trabalho, sendo que apenas 13,3% considerou difícil e esta percentagem diminuiu 5,4% em 

comparação com a opinião antes de efetuar a rotatividade. O facto de os trabalhadores não 

acharem difícil o sistema de rotatividade, pode ser explicado pelo esquema aplicado à rotação 

dos postos de trabalho, pois no esquema atualmente adotado os trabalhadores ainda só alteram 

entre postos no mesmo setor e não trocam entre setores, onde as tarefas diferem 

significativamente. 

Na quinta afirmação “efetuar a rotação dos postos de trabalho vai diminuir a minha dor 

desconforto”, antes da implementação do sistema de rotatividade 50% da população em 

estudo “concordava” com a afirmação, 31,3% “nem concordava nem discordava”, 12,5% 

“discordava” e 6,2% “discordava completamente”. Após efetuar a rotatividade, 46,6% 

“discordava” da afirmação, 26,7% “nem concordava nem discordava”, 20% “concordava” e 

6,7% “concordava completamente”. Percebe-se que os colaboradores antes da rotatividade 

apresentavam as suas opiniões divididas, sendo que 50% considerava que iria diminuir a sua 

dor e desconforto. Contudo após a experiência, apenas 20% considerou que obtive diminuição 

da dor/desconforto e 46,67% discordaram com a questão. Este resultado vai de encontro ao 

relatado no artigo Comper & Padula (2014), uma vez que demonstraram que a longo prazo a 

rotação dos postos de trabalho aumentou a sobrecarga em outras regiões do corpo e os 

trabalhadores começaram a relatar mais dores nas costas que no início. Provavelmente, isto 

acontece, porque os grupos continuaram a ser expostos aos mesmos fatores de risco, mesmo 

ao mudar de tarefa.  

Na sexta afirmação “Estou disposto efetuar rotação de postos de trabalhos” antes de proceder 

à rotatividade, a 62,5% da população “concordava” com a afirmação, 25% “concordava 

completamente” e12,5% “nem concordava nem discordava”. Após a implementação do 

sistema de rotatividade, 80% das pessoas que integram o grupo de intervenção “concordava” 

com a afirmação, 13,3% “concordava completamente” e 6,7% “nem concordava nem 

discordava”. Pode-se observar que a maioria se encontrava disposta a efetuar a rotação dos 

postos de trabalho, nomeadamente após este estudo de caso, enfatizando os seus benefícios. 

Trata-se de um aspeto importante para o alargamento deste projeto a toda a empresa. De 

acordo com Leider et al. (2015) um dos facilitadores para implementação de um sistema de 

rotação dos postos de trabalho é o facto dos trabalhadores estarem dispostos para a efetuarem, 

algo alcançado neste grupo de intervenção. 

Por fim, a afirmação “considera que efetuar a rotação dos postos de trabalho irá atingir os 

objetivos diários de produção”, antes da implementação 56,2% da população do grupo de 
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intervenção “concordava”, 18,8% “nem concordava nem discordava”, 12,5% “discordava” e 

12,5% “concordava completamente”. Após ocorrer a rotatividade, 66,7% da população 

“concordava”, 26,6% “nem concordava nem discordava” e 6,7% “concordava 

completamente”. Após a rotatividade a maioria dos colaboradores considerava possível atingir 

os seus objetivos de produção, mesmo continuando o sistema de rotação dos postos de 

trabalho. No estudo executado por Guimarães (2012) numa indústria de calçado, demonstrou 

que após a execução do plano de rotação dos postos de trabalho, o nível de produção não 

diminuiu, demonstrando um aumento. 

 

Tabela 12 - Resultados sobre a opinião da rotatividade antes e após a implementação da rotatividade 

Indique a sua opinião sobre as 

seguintes afirmações  

 

Antes (%) Após  (%) 

Valor-P 

DC D 
NC

/ND 
C CC DC D 

NC

/ND 
C CC 

Efetuar rotação de postos de 

trabalhos afeta a minha 

produtividade 

12,5 12,5 - 68,7 6,3 33,3 40 - 26,7 - 0,030 

Efetuar rotação de postos de 

trabalhos aumenta o meu 

conhecimento 

- - 6,3 68,7 25,0 - 13,3 20 60,4 6,3 0,021 

Efetuar rotação de postos de 

trabalhos tornava o meu 

trabalho menos monótono 

(Repetitivo) 

- 6.2 6,3 62,5 25 - - 13,3 80 6,7 0,527 

Efetuar rotação de postos de 

trabalhos vai ser difícil no meu 

caso 

18,7 43,7 18,8 18,8 - 20 66,7 - 13,3 - 0,248 

Efetuar rotação de postos de 

trabalhos vai diminuir a minha 

dor/desconforto 

musculosquelético 

6,2 12,5 31,3 50 - - 46,6 26,7 20 6,7 0,248 

Estou disposto efetuar rotação 

de postos de trabalhos 
- - 12,5 62,5 25 - - 6,7 80 13,3 0,783 

Considera que ao efetuar a 

rotação dos postos de trabalho 

irá atingir os objetivos diários 

de produção 

- 12,5 18,8 56,2 12,5 - - 26,6 66,7 6,7 0,548 

Legenda: DC= Discordo completamente; D=Discordo; NC/ND= Não concordo nem discordo; C=concordo; CC= Concordo 

completamente 
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6.1.3. Sintomatologia percebida desconforto, dor ou dormência 

Através do questionário aplicado antes e após a rotatividade foi analisada a sintomatologia 

percebida de dor. De acordo com o estabelecido no questionário Nórdico Musculosquelético, 

a sintomatologia da dor era referente aos 12 meses anteriores e nos 7 dias antes ao 

preenchimento do questionário (Mesquita et al., 2010) .Os resultados encontram-se descritos 

na Tabela 13. 

Os dados denotam que todos os colaboradores inquiridos, 100% respondeu apresentar 

sintomatologia em alguma região do corpo. Além disso, verifica-se que após o plano de 

rotatividade uma elevada percentagem de trabalhadores continuava a manifestar sintomas de 

desconforto, dor ou dormência, principalmente no que se refere aos ombros, punhos/mãos e 

região lombar. Não se verificaram diferenças entre os dois momentos (p>0,05 para todas as 

análises). Assim, os resultados obtidos vão de encontro com o estudo previamente elaborado 

nesta nave industrial, onde Ferreira (2015) concluiu que os segmentos corporais que 

apresentam uma maior percentagem de queixas por parte dos colaboradores, ao nível da dor e 

desconforto são, a zona lombar, o pulso/dedos e a zona cervical. A ausência de diferenças 

entre os dois momentos (antes e após a rotatividade) pode estar associada à distribuição do 

risco pelos trabalhadores. 

 

Tabela 13 - % dor antes e após a rotatividade, grupo de intervenção 

Zona do corpo 

Antes da rotação dos postos de trabalho Após rotação dos postos de trabalho 

Nos últimos 12 

meses algum 

desconforto, dor, 

dormência (%) 

Nos últimos 7 dias 

algum desconforto, 

dor, dormência (%) 

Nos últimos 12 

meses algum 

desconforto, dor, 

dormência (%) 

Nos últimos 7 dias 

algum desconforto, 

dor, dormência (%) 

Pescoço 60 53,3 66,6 66,6 

Ombros 80 73,3 73,3 73,3 

Região torácica 13,3 13,3 6,66 6,66 

Cotovelos 6,66 0 6,66 13,3 

Região Lombar 80 73,3 66,6 66,6 

Punhos/ Mãos 80 73,3 80 73,3 

Ancas e coxas 33,3 20 33,3 26,6 

Joelhos 26,6 20 33,3 40 

Tornozelos e pés 66,7 60 60 53,3 
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Em seguida encontram-se representadas as Figuras 4 e 5, as quais descrevem o nível médio da 

dor distribuída por segmento corporal manifestado pelos trabalhadores do grupo de 

intervenção, antes e após a implementação do sistema de rotatividade dos postos de trabalho. 

Os dados denotam uma variação da dor com o antes e o após o sistema de rotatividade dos 

postos de trabalho, mesmo não sendo significativas as diferenças entre os dois momentos para 

os diferentes seguimentos corporais (p>0,05). As regiões do corpo com maior nível de dor 

foram o pescoço, região lombar, punhos, tornozelos e pés. 
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Figura 4 - Nível de dor por segmento antes da rotação dos postos de trabalho 

 

Figura 5 - Nível de dor por segmento após a rotação dos postos de trabalho (0-10) 
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Ao analisar o nível de dor por segmento antes e após a rotatividade, consegue-se perceber que 

ocorreu uma ligeira diminuição na região lombar, nos tornozelos e pés e pescoço. Contudo, 

houve um aumento nos seguintes segmentos: nos ombros, no cotovelo esquerdo, punho/mão 

esquerda, ambos os punhos/mãos e joelhos. Apenas se manteve sem dor o cotovelo direito e 

ambos os cotovelos. Estes resultados podem estar relacionados com o facto de algumas 

trabalhadoras que estavam mais expostas passarem a executar tarefas com menor risco, 

enquanto que em outros casos ocorreu o contrário. Adicionalmente, é importante notar que o 

período do estudo poderá não ter sido suficiente para atenuar as queixas das trabalhadoras que 

estavam mais expostas antes do programa de rotatividade. Também Comper et al. (2014) 

observou que os trabalhadores começaram a reportar mais dor, especialmente no grupo que 

continuou exposto aos mesmos fatores de risco, mesmo após mudança da tarefa. Neste estudo 

a rotatividade foi efectuada por dois tipos de tarefas manuais, uma de baixo risco ergonómico 

e outra de elevado risco. Desta forma, nível de dor aumentou na tarefa de baixo risco, uma 

vez que acumulou com a tarefa de alto risco. 

Através de uma revisão sistemática, Padula (2017) analisou a rotação dos postos de trabalho 

para a prevenção de disfunções musculoesqueléticas associadas ao trabalho de forma a 

controlar o risco. Concluiu que os estudos envolvidos na pesquisa demonstravam fraca 

evidência associada à rotação dos postos de trabalho e à diminuição das disfunções 

musculoesqueléticas associadas ao trabalho. 

 

6.2. Resultados da aplicação da monitorização da eficácia de um plano de 

rotatividade 

6.2.1. Resultado monitorização da dor  

Após a análise e discussão do questionário aplicado, são apresentados os resultados da 

monitorização da dor diária através da escala VAS de 10 cm.  Através desta escala averiguou-

se o nível de dor percebido ao longo do estudo, encontrando-se os resultados apresentados nas 

Figuras 6 e 7 e na tabela 13.  

Ao observar a Figura 6 onde representam o nível de dor por dia da semana para o grupo de 

interevnção (comparando o início e o final do turno), de uma forma geral verificou-se que em 

ambos os setores, o nível de dor aumentou gradualmente ao longo da semana, sendo menor no 

início e maior no fim do dia. Algo expectável, pois ao longo da semana o nível de fadiga e 
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cansaço vão aumentando gradualmente. Note-se que a sintomatologia tende a não desaparecer 

com o descanso, aumentando ao longo da semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi analisada a evolução da dor ao longo do período em estudo. Para isso, os trabalhadores 

foram divididos em dois grupos. Um grupo foi denominado de maior risco, uma vez que antes 

do programa de rotatividade era o grupo com maior risco de desenvolver LMERT e outro de 

menor risco. Os resultados para os momentos no início e no final do dia de trabalho 

encontram-se descritos na Figura 7 para os dois grupos definidos.  

 

 

Figura 7 - Nível de dor antes do programa de rotatividade para os setores PQ25 e soldadura, por grupo de risco 

(maior risco, menor risco) 

 

Ao visualizar a figura anterior, efetivamente verifica-se que o nível de dor é superior nas 

máquinas que apresentam maior risco ergonómico do que as que apresentam menor risco. 
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Figura 6 – Nível de dor por dia da semana nos setores PQ25 e Soldadura 
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A Figura 8 representa o nível de dor por mês em ambos os setores. De uma forma geral 

verificou-se que em ambos os setores os meses com um maior nível de dor sentido foi no mês 

de maio, tanto no início como no final do turno. 

 

 

Figura 8 - Nível de dor representado por mês no setor PQ25 e Soldadura 

  

No anterior estudo “Desenvolvimento de um modelo de rotatividade numa Indústria 

Metalomecânica” (Ferreira, 2017), foi possível analisar que através do esquema de 

rotatividade, são vários os postos que apresentam níveis elevados de risco para diferentes 

zonas corporais, nomeadamente: ombro, punho e cervical. Contudo, ao alterar a tarefa, 

mesmo que as zonas corporais afetadas sejam idênticas, pode diminuir o desenvolvimento de 

risco de LMERT, pois a execução do movimento, o tempo de exposição e a força aplicado 

diferem de posto para posto (de Oliveira Sato & Cote Gil Coury, 2009). Alguns dos 

colaboradores admitiram que trocar de posto de trabalho estavam a aumentar a sua dor e 

desconforto, admitindo até que durante a noite sentiam dormência nos membros superiores. 

Estes colaboradores estavam a rodar de postos que exigiam menor esforço, para postos com 

um nível de esforço maior, por exemplo trocar de uma máquina de soldadura manual para 

uma rebitadora no setor PQ25 e trocar de um robot para uma máquina estática no setor da 

soldadura. Este aumento também poderá ter sido justificado pela gestão de pessoal, como por 

exemplo a redução dos recursos humanos, desta forma proporcionou a sobrecarga dos 

trabalhadores. 

Em seguida está apresentada a Figura 9, que reporta a média da dor do grupo controlo ao 

longo do tempo. Pode-se visualizar que o nível de dor não alterou significativamente ao longo 

dos meses que se efetuou o controlo. Contudo, o setor PQ apresentou um ligeiro aumento de 
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dor no mês de abril. Este ligeiro aumento poderá ser atribuído ao aumento de produção que 

ocorreu durante o esse mês, bem como a aproximação do final de um projeto com uma 

determinada marca de automóveis, levando a uma maior pressão nesse setor. O que não 

ocorreu no setor da soldadura. 

Junto dos colaboradores do grupo controlo foi percebido que estes estavam satisfeitos com o 

seu posto de trabalho, bem como habituados a desenvolver o mesmo trabalho ao longo do 

tempo, não se demonstrando muito recetivos à implementação da rotatividade dos postos de 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Nível de dor no grupo controlo no setor PQ25 e soldadura 

 
  

6.3. Resultados da análise da produção durante o estudo 

Em ambos os setores, a produção prevista difere de máquina para máquina, podendo a 

produção ser alterada de acordo com o tipo de peça a ser efetuada. Neste caso a empresa 

define por referências. 

Assim, a produção prevista em cada máquina tanto no setor de soldadura como no setor PQ25 

é calculada tendo em conta o tempo que demora a executar cada peça. Este cálculo tem em 

consideração a pausa de 30 minutos realizada pelos colaboradores a meio do turno, ou seja, é 

calculada para 7,5h de trabalho e permite a pausa de 5 minutos no primeiro período e mais 5 

minutos no segundo período de trabalho.  

Em seguida é apresentada a figura 10, onde se visualiza o nível de produção realizada e 

prevista distribuída por mês. 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

março abril

Nível de dor  grupo controlo Setor PQ25 

Dor inicial (turno) Dor final (turno)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

março abril

Nível de dor  grupo controlo Setor 

soldadura 

Dor inicial (turno) Dor final (turno)



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

52 
 

 

Figura 10 - Produção por mês setor PQ25 e Soldadura 

  

Analisando o grafico anterior consegue-se perceber que o setor da soldadura só conseguiu 

igualar a produção prevista com a realizada no mês de abril. Nos restantes meses apresentou 

uma produção menor do que a prevista. Em contrapartida o setor PQ25 apenas demonstrou  

um nível de produção realizada abaixo da produção prevista no mês de abril, nos restantes 

meses foi igual ou superior. 

Agora de forma geral, observando as peças previstas e as peças realizadas de em ambos os 

setores, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio, obteve-se os resultados descritos 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Média da produção prevista e realizada por setor (grupo de intervenção) 

Produção (média) 
Setores  

Setor PQ 25 Setor Soldadura 

Peças previstas 1879,83 1725,36 

Peças Realizadas 1846,26 1627,27 

 

Foram analisadas as diferenças entre a produção nos meses em análise para ambos os setores. 

No setor PQ25 não se verificou diferenças estaticamente diferentes entre a produção prevista 

e a produção realizada neste setor(p> 0,05). De facto, apesar de se ter verificado uma quebra 

na produção, mas mesma foi muito ligeira. No setor da soldadura o PQ25 verificou-se 

diferenças estaticamente diferentes (p>0,05), algo já verificado no gráfico 10, anteriormente 

apresentado. Note-se que a produção pode ser afetada por várias razões ao longo do período 

laboral que vão além do programa implementado, nomeadamente: avarias dos equipamentos, 

chegada de novos pedidos que não eram esperados, o não abastecimento de matérias-primas 
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nos postos de trabalho e os fatores humanos (falta de formação no posto de trabalho, 

absentismo etc.) (Alves, 2014). 

Por exemplo no setor PQ25, os responsáveis de produção, informaram que determinados 

colaboradores ao efetuar a rotatividade não estavam a dar a produção pretendida, pelo que 

procederam à troca dos colaboradores para postos de trabalho que exigem menor formação, 

sendo considerados postos de trabalho mais fáceis. Algo também recorrente nestes setores é a 

avaria dos equipamentos e a necessidade de proceder a afinações, podendo estar o 

equipamento parado durante vários minutos. Isto poderá ser considerada uma barreira para a 

implementação do sistema de rotatividade dos postos de trabalho. 

Em suma, vários podem ser os fatores relacionados com a diminuição da produção verificada 

no grupo de intervenção, contudo um dos fatores poderá ter sido a realização da rotatividade 

dos postos de trabalho. 

Outro indicador importante é a sucata. Nas Figuras 11 e 12 encontram-se representadas a 

média de peças que foram para sucata e que foram reparadas ao longo do período de estudo. 

 

  

Figura 11 - Média de sucata produzida setor da soldadura e PQ25 

 

Conforme se pode averiguar a nível de sucata os dois turnos não ultrapassam a média das 6 

peças de sucata por mês. Em relação às peças reparadas, consegue-se visualizar que o setor 

PQ25 apresenta um maior número de peças reparadas por mês, comparado com o setor da 

soldadura. 
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Figura 12 - Média de peças reparadas os setor da soldadura e PQ25 

 

Contrariamente ao esperado, o setor PQ25 aumentou o número de peças para sucata ao longo 

do tempo. Isto poderá ser explicado pelo facto de os colaboradores do grupo de intervenção 

terem rodado por mais que dois postos de trabalho devido à necessidade de produção e à 

diminuição dos recursos humanos nesse setor. 

Também se consegue averiguar que no setor PQ25 o número de peças reparadas é maior, este 

resultado poderá ser explicado pelo tipo de trabalho que este setor efetua. Sendo o PQ25 uma 

linha de montagem, onde se efetuam as tarefas “acoplar, casquilhos, soldadura por pontos, 

soldadura MAG e Rebitagem”, a probabilidade de ocorrer erros é superior. Desta forma 

poderá ser explicado este aumento pela adaptação dos colaboradores aos postos de trabalho. 

 

6.4. Análise dos indicadores idade, absentismo e acidentes de trabalho 

Para além de todos os indicadores analisados, de acordo com a bibliografia estudada torna-se 

necessário averiguar outros indicadores como a idade, absentismo e acidentes de trabalho.  

A idade não foi considerada uma barreira para a implementação do sistema de rotatividade, 

pois já se tinha averiguado no estudo anterior que apenas 15% do total de colaboradores tem 

idade inferior a 30 anos e 18% idade superior a 50 anos. Assim como a antiguidade, a maioria 

dos colaboradores da empresa encontra-se entre os 5 e 10 anos de antiguidade, demonstrando 

assim a sua experiência na organização. 

Relativamente ao absentismo, segundo os dados disponibilizados pelos recursos humanos 

apenas um colaborador apresentou taxa de absentismo, com 51 dias perdidos, os restantes 

elementos não apresentavam taxa de absentismo no ano de 2016. 
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Ao longo do estudo, vários colaboradores integrados no grupo de intervenção faltaram. 

Contudo, o motivo principal foi para ida a consultas médicas, salvo a execeção de uma 

colaboradora que sofreu uma tromboflebite, estando duas (10 dias) semanas ausente do 

trabalho. Porém não foi possível relacionar diretamente com a implementação da rotatividade.  

Relativamente ao número de acidentes de trabalho, não ocorreu nenhum acidente de trabalho 

ao longo do estudo.   
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7. CONCLUSÕES DO ESTUDO E TRABALHOS FUTUROS 

As principais conclusões retiradas foram que a satisfação dos colaboradores antes e após a 

implementação do sistema de rotatividade aumentou. Contudo, este aumento não foi 

significativo. O nível de dor sentida pelo grupo de intervenção não se alterou 

significativamente ao longo do estudo. Em relação ao nível de produção, este não sofreu 

alterações significativas no PQ25; contudo, o número de sucata aumentou. Na Soldadura o 

nível de produção diminuiu de forma geral quando comparado com a produção prevista. Isto 

poderá ser considerada uma barreira para a implementação do sistema. 

Em jeito de conclusão, a organização apresenta as ferramentas necessárias para implementar 

eficazmente o sistema de rotatividade. 

Este estudo apresenta como principais limitações o tamanho da amostra e a dificuldade de 

monitorizar o controlo, sendo que não foram levantados dados deste grupo em relação à 

satisfação e ao nível de dor por segmento corporal (recorrendo ao questionário Nórdico). 

Após a realização deste estudo será fundamental implementar a rotatividade dos postos de 

trabalho a todos os colaboradores de cada setor (soldadura e PQ25) e posteriormente no setor 

da estampagem. Depois dos colaboradores se encontrarem aptos e com o nível de formação 

adequada para cada posto de trabalho, deverá ser efetuada a rotatividade entre setores, como 

já previsto na dissertação anterior (Ferreira, 2015). 

Uma vez que não foi possível analisar o custo monetário da implementação do sistema de 

rotatividade, será interessante efetuar a mesma numa próxima fase esse estudo. 

Para além do custo monetário, todos os indicadores estudados nesta dissertação deverão ser 

avaliados ao longo da implementação total do sistema de rotatividade na indústria. Após a 

implementação deste sistema de rotatividade estar realizada deverão os indicadores ser 

avaliados em períodos de tempo adequados, de forma a garantir a sua eficácia. 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

58 
 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AFIA. (2017). Indústria de componentes para automóveis. AFIA - Indústria de Componentes 

Para Automóveis, 7. Retrieved from 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Documents/Revistas_PDFs/Portugalglob

al_n87.pdf 

AICEP. (2016). Portugal global, 66. Retrieved from 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Documents/Revistas_PDFs/Portugalglob

al_n87.pdf 

Alves, P. C. (2014). Otimização do Planeamento e Escalonamento da Produção na Indústria 

de Produtos Agro Químicos. Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

Aptel, M., Cail, F., Gerling, A., & Louis, O. (2008). Proposal of parameters to implement a 

workstation rotation system to protect against MSDs. International Journal of Industrial 

Ergonomics, 38(11–12), 900–909. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.02.006 

Asensio-Cuesta, S., Diego-Mas, J. A., Cremades-Oliver, L. V., & González-Cruz, M. C. 

(2012). A method to design job rotation schedules to prevent work-related 

musculoskeletal disorders in repetitive work. International Journal of Production 

Research, 50(24), 7467–7478. https://doi.org/10.1080/00207543.2011.653452 

Azizi, N., Zolfaghari, S., & Liang, M. (2010). Modeling job rotation in manufacturing 

systems: The study of employee’s boredom and skill variations. International Journal of 

Production Economics, 123(1), 69–85. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.07.010 

Bao, S. S., Kapellusch, J. M., Merryweather, A. S., Thiese, M. S., Garg, A., Hegmann, K. T., 

& Silverstein, B. A. (2016). Relationships between job organisational factors, 

biomechanical and psychosocial exposures. Ergonomics, 59(2), 179–194. 

https://doi.org/10.1080/00140139.2015.1065347 

BARBOSA, R. (2013). Indústria automóvel em portugal. Retrieved August 31, 2017, from 

https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_13_14/uploads/relat_1M6_2.pdf 

Bhattacharya, A. (2014). Costs of occupational musculoskeletal disorders (MSDs) in the 

United States. International Journal of Industrial Ergonomics, 44(3), 448–454. 

https://doi.org/10.1016/j.ergon.2014.01.008 

Boenzi, F., Digiesi, S., Facchini, F., & Mummolo, G. (2016). Ergonomic improvement 

through job rotations in repetitive manual tasks in case of limited specialization and 



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

60 
 

differentiated ergonomic requirements. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 1667–1672. 

https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.820 

Boenzi, F., Digiesi, S., Mossa, G., Mummolo, G., & Romano, V. A. (2013). Optimal break 

and job rotation schedules of high repetitive - Low load manual tasks in assembly lines: 

An OCRA - Based approach. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) (Vol. 

46). IFAC. https://doi.org/10.3182/20130619-3-RU-3018.00625 

Comper, M. L. C., Dennerlein, J. T., Evangelista, G. dos S., Rodrigues da Silva, P., & Padula, 

R. S. (2017). Effectiveness of job rotation for preventing work-related musculoskeletal 

diseases: a cluster randomised controlled trial. Occupational and Environmental 

Medicine, (March), oemed-2016-104077. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104077 

Comper, M. L. C., & Padula, R. S. (2014). The effectiveness of job rotation to prevent work-

related musculoskeletal disorders: protocol of a cluster randomized clinical trial. BMC 

Musculoskeletal Disorders, 15(1), 170. https://doi.org/10.1186/1471-2474-15-170 

Dawal, S. Z., Taha, Z., & Ismail, Z. (2009). Effect of job organization on job satisfaction 

among shop floor employees in automotive industries in Malaysia. International Journal 

of Industrial Ergonomics, 39(1), 1–6. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.06.005 

de Oliveira Sato, T., & Cote Gil Coury, H. J. (2009). Evaluation of musculoskeletal health 

outcomes in the context of job rotation and multifunctional jobs. Applied Ergonomics, 

40(4), 707–712. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.06.005 

Diego-Mas, J. A., Asensio-Cuesta, S., Sanchez-Romero, M. A., & Artacho-Ramirez, M. A. 

(2009). A multi-criteria genetic algorithm for the generation of job rotation schedules. 

International Journal of Industrial Ergonomics, 39(1), 23–33. 

https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.07.009 

EU-OSHA. (2017). milhões de euros por ano , de acordo com recentes estimativas As lesões e 

os acidentes relacionados com o trabalho custam 476 mil milhões de euros por ano , de 

acordo com recentes estimativas internacionais ., 9–11. Retrieved from 

https://osha.europa.eu/pt/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-

poor-workplace-safety-and-health-world) 

Falck, A. C., Örtengren, R., & Högberg, D. (2010). The impact of poor assembly ergonomics 

on product quality: A cost-benefit analysis in car manufacturing. Human Factors and 

Ergonomics In Manufacturing, 20(1), 24–41. https://doi.org/10.1002/hfm.20172 



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

61 

Falck, A. C., & Rosenqvist, M. (2014). A model for calculation of the costs of poor assembly 

ergonomics (part 1). International Journal of Industrial Ergonomics, 44(1), 140–147. 

https://doi.org/10.1016/j.ergon.2013.11.013 

Ferreira, Joaquim Armando Gomes; Fernandes, Rosina; Haase, R., & F.; Santos, E. R. (2017). 

Minnesota Satisfaction Questionnaire – short form: estudo de adaptação e validação para 

a população portuguesa. Psychologica. Retrieved from 

uri:http://hdl.handle.net/10316.2/5472 

Ferreira, T. (2015). Desenvolvimento de um modelo de rotatividade numa indústria do setor 

Metalomecânico. Universidade do Minho. Retrieved from 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39335 

Gnanavel, S. S., Balasubramanian, V., & Narendran, T. T. (2015). Suzhal – An Alternative 

Layout to Improve Productivity and Worker Well-being in Labor Demanded Lean 

Environment. Procedia Manufacturing, 3(Ahfe), 574–580. 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.268 

Gollac, M., & Bordier, M. (dir. . (2001). Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au 

travail pour les maîtriser. Rapport Du Collège D’expertise Sur Le Suivi Des Risques 

Psychosociaux Au Travail, Faisant Suite À La Demande Du Ministre Du Travail, de 

L’emploi et de La Santé, 1–223. 

Guimarães, L. B. de M., Anzanello, M. J., & Renner, J. S. (2012). A learning curve-based 

method to implement multifunctional work teams in the Brazilian footwear sector. 

Applied Ergonomics, 43(3), 541–547. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2011.08.008 

Huang, S. H., & Pan, Y. C. (2014). Ergonomic job rotation strategy based on an automated 

RGB-D anthropometric measuring system. Journal of Manufacturing Systems, 33(4), 

699–710. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2014.02.005 

Índice Global de Competitividade do Setor Industrial 2016. (2016). Retrieved from 

https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-

competitiveness-index1.html# 

Jeon, I. S., Jeong, B. Y., & Jeong, J. H. (2016). Preferred 11 different job rotation types in 

automotive company and their effects on productivity, quality, and musculoskeletal 

disorders: Comparison between subjective and actual scores by workers’ age. 

Ergonomics, 139(January), 1–22. https://doi.org/10.1080/00140139.2016.1140816 



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

62 
 

Kahya, E. (2007). The effects of job characteristics and working conditions on job 

performance. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(6), 515–523. 

https://doi.org/10.1016/j.ergon.2007.02.006 

Krishnamurthy, M., Ramalingam, P., Perumal, K., Kamalakannan, L. P., Chinnadurai, J., 

Shanmugam, R., … Venugopal, V. (2017). Occupational Heat Stress Impacts on Health 

and Productivity in a Steel Industry in Southern India. Safety and Health at Work, 8(1), 

99–104. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2016.08.005 

Lázaro, P., Parody, E., García-Vicuña, R., Gabriele, G., Jover, J. Á., & Sevilla, J. (2013). Cost 

of temporary work disability due to musculoskeletal diseases in Spain. Reumatologia 

Clinica, 10(2), 109–112. https://doi.org/10.1016/j.reuma.2013.07.001 

Leider, P. C., Boschman, J. S., Frings-Dresen, M. H. W., & van der Molen, H. F. (2015). 

When is job rotation perceived useful and easy to use to prevent work-related 

musculoskeletal complaints? Applied Ergonomics, 51, 205–210. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.05.004 

Martins, M. M. F., & Aguiar, Á. (2004). O Crescimento da Produtividade da Indústria 

Portuguesa no Século XX, (351), 1–53. 

Maurice, P., Padois, V., Measson, Y., & Bidaud, P. (2016). Human-oriented design of 

collaborative robots. International Journal of Industrial Ergonomics, 57, S28–S35. 

https://doi.org/10.1016/j.ergon.2016.11.011 

Mesquita, C. C., Ribeiro, J. C., & Moreira, P. (2010). Portuguese version of the standardized 

Nordic musculoskeletal questionnaire: Cross cultural and reliability. Journal of Public 

Health, 18(5), 461–466. https://doi.org/10.1007/s10389-010-0331-0 

Michalos, G., Makris, S., & Chryssolouris, G. (2013). The effect of job rotation during 

assembly on the quality of final product. CIRP Journal of Manufacturing Science and 

Technology, 6(3), 187–197. https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2013.03.001 

Mossa, G., Boenzi, F., Digiesi, S., Mummolo, G., & Romano, V. A. (2016). Productivity and 

ergonomic risk in human based production systems: A job-rotation scheduling model. 

International Journal of Production Economics, 171, 471–477. 

https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.06.017 

Padula, R. S., Comper, M. L. C., Sparer, E. H., & Dennerlein, J. T. (2017). Job rotation 

designed to prevent musculoskeletal disorders and control risk in manufacturing 



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

63 

industries: A systematic review. Applied Ergonomics, 58, 386–397. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.07.018 

Pocinho, M., & Figueiredo, J. P. De. (2000). SPSS: Uma ferramenta para a base de dados, 1–

76. Retrieved from http://docentes.ismt.pt/~m_pocinho/manual_SPSS.pdf 

Projeções para a economia portuguesa: 2017-2019. (2017). Retrieved January 20, 2018, from 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/projecoes_mar17_pt.pdf 

Queiroz, M. V. de, Uva, A. S., Carnide, F., Serranheira, F., Miranda, L. C., & Lopes, M. F. 

(2008). Lesões Musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho. Guia de Orientação 

Para a Prevenção. In Ministério Da Saúde, Programa Nacional Contra as Doenças 

Reumáticas, 28. 

Selada, C., & Felizardo, J. R. (2004). Da Produção à Concepção: Meio Século de História 

Automóvel em Portugal. Momentos de Inovação E Engenharia Em Portugal No Século 

XX. 

Tompa, E., Dolinschi, R., & Laing, A. (2009). An economic evaluation of a participatory 

ergonomics process in an auto parts manufacturer. Journal of Safety Research, 40(1), 

41–47. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2008.12.003 

Vogel, K., Karltun, J., Eklund, J., & Engkvist, I. L. (2013). Improving meat cutters’ work: 

Changes and effects following an intervention. Applied Ergonomics, 44(6), 996–1003. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.03.016 

Yaoyuenyong, S., & Nanthavanij, S. (2008). Heuristic job rotation procedures for reducing 

daily exposure to occupational hazards. International Journal of Occupational Safety 

and Ergonomics, 14(2), 195–206. https://doi.org/10.1080/10803548.2008.11076762 

Yoon, S. Y., Ko, J., & Jung, M. C. (2016). A model for developing job rotation schedules that 

eliminate sequential high workloads and minimize between-worker variability in 

cumulative daily workloads: Application to automotive assembly lines. Applied 

Ergonomics, 55, 8–15. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.01.011 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

64 
 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

66 
 

 

 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO PARA A MONITORIZAÇÃO DA EFICÁCIA 

DE UM PLANO DE ROTATIVIDADE  

 

 



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

68 
 

  



Benefícios e barreiras da implementação de um programa de rotatividade  

69 

Questionário para a monitorização da eficácia de um plano de rotatividade 

Este questionário pretende obter informações sobre a sua sintomatologia músculo-esquelética 

relacionada com o trabalho e o seu grau de satisfação com a organização e de motivação sobre 

as atividades que desenvolve. 

O questionário é totalmente confidencial, servindo os dados apenas para o fim a que o estudo 

se destina. Responda de forma sincera.  

Agradecemos a sua disponibilidade e colaboração! 

 

1. Dados pessoais  

1.1. Número/Código:_______________________________________________________ 

1.2. Sofre de alguma doença:  Sim ☐   Não ☐ 

1.2.1. Caso sofra de alguma destas doenças, por favor assinale: 

Hérnia Discal: ☐ Tendinite: ☐    Síndrome do Túnel Cárpico:☐ 

 Osteoporose: ☐ Artroses: ☐             Outra: ☐_________________________ 

1.3. Em média quantas horas trabalha por dia:______________ 

1.4. Realiza algum tipo de atividade laboral fora da empresa: Sim☐ Não☐  

1.4.1. Se sim diga qual: 

_____________________________________________________________________ 

1.5. Qual é o seu membro dominante: Esquerdo ☐ Direito ☐ 

1.6. Já sofreu algum acidente de trabalho?  Sim☐ Não☐  

1.6.1. Se sim, quais as consequências desse acidente: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.  Condições laborais 

2.1. Satisfação com o trabalho (adaptado de Minnesota Satisfaction Questionnaire- short form ) 

Indique o seu nível de satisfação para com cada um dos itens apresentados 

No seu local de trabalho como se sente acerca… 

Grau de Satisfação 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Da possibilidade de trabalhar de modo independente no seu cargo 

(Ex: realizar as tarefas sozinho, sem ajuda) 
□ □ □ □ □ 

Da oportunidade de fazer coisas diferentes de tempos a tempos □ □ □ □ □ 

Da possibilidade de tomada de decisões por mim próprio(a) □ □ □ □ □ 

Da possibilidade de ajudar outras pessoas □ □ □ □ □ 

Do reconhecimento por fazer um bom trabalho □ □ □ □ □ 

Da possibilidade de utilização dos meus próprios métodos (Ex: 

realizar o trabalho como acha que deve ser melhor, à sua maneira) 

□ □ □ □ □ 

Da possibilidade de dizer às pessoas o que fazer □ □ □ □ □ 

Do modo como os seus colegas se relacionam entre si □ □ □ □ □ 

Do sentimento de realização pessoal que obtém no trabalho □ □ □ □ □ 

 

2.2. Rotatividade 

Indique a sua opinião sobre as seguintes afirmações  

 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo, 

nem 

concordo 

Concordo 

Concordo 

totalmente 

Efetuar rotação de postos de trabalhos afeta a minha produtividade □ □ □ □ □ 

Efetuar rotação de postos de trabalhos aumenta o meu conhecimento  □ □ □ □ □ 

Efetuar rotação de postos de trabalhos tornava o meu trabalho menos 

monótono (Repetitivo) 

□ □ □ □ □ 
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Efetuar rotação de postos de trabalhos vai ser difícil no meu caso □ □ □ □ □ 

Efetuar rotação de postos de trabalhos vai diminuir a minha 

dor/desconforto musculosquelético 

□ □ □ □ □ 

Estou disposto efetuar rotação de postos de trabalhos □ □ □ □ □ 

Considera que ao efetuar a rotação dos postos de trabalho irá atingir 

os objetivos diários de produção 

□ □ □ □ □ 

 

3. Nível de Sintomatologia percebida (Versão adaptada do questionário Nórdico Musculoesquelético - 

Versão Portuguesa: Cristina Carvalho Mesquita) 

 

Instruções para o preenchimento 

 Por favor, responda a cada questão assinalando um “X” na caixa apropriada:  

 Marque apenas um “X” por cada questão. 

 Não deixe nenhuma questão em branco, mesmo se não tiver nenhum problema em qualquer parte do 

corpo. 

 Para responder, considere as regiões do corpo conforme ilustra a figura abaixo. 
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Considerando os últimos 

12 meses, teve algum 

problema (tal como dor, 

desconforto ou dormência) 

nas seguintes regiões:  

Responda, apenas, se tiver algum problema 

Teve algum problema 

nos últimos 7 dias, 

nas seguintes regiões: 

Durante os últimos 12 meses 

teve que evitar as suas 

actividades normais (trabalho, 

serviço doméstico ou 

passatempos) por causa de 

problemas nas seguintes regiões: 

Pescoço? 

 

Não         Sim 

1            2  

Pescoço? 

 

Não         Sim 

1            2  

Pescoço? 

 

Não         Sim 

1            2  

1.  

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

5. Ombros? 

 

 

 Não     Sim 

  1    2 , no ombro  

direito 

             3, no ombro 

esquerdo 

             4, em ambos 

6. Ombros? 

 

 

Não     Sim 

  1    2 , no ombro  

direito 

             3, no ombro 

esquerdo 

             4, em ambos 

7. Ombros? 

 

 

Não     Sim 

  1    2 , no ombro  direito 

             3, no ombro esquerdo 

             4, em ambos 

8. 

 

 

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

9. Cotovelo? 

 

 Não     Sim 

  1    2 , no cotovelo  
direito 

             3, no cotovelo 
esquerdo 

             4, em ambos 

10. Cotovelo? 

 

Não       Sim 

  1   2, no cotovelo 
direito 

             3,no cotovelo 
esquerdo 

             4, em ambos 

11. Cotovelo? 

 

Não       Sim 

  1   2, no cotovelo direito 

             3, no cotovelo esquerdo 

             4, em ambos 

12. 

 

 

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

13. Punho/Mãos? 

Não     Sim 

1      2, no punho/mãos 
direitos 

            3, no punho/mãos 
esquerdos 

            4, em ambos 

14. Punho/Mãos? 

Não     Sim 

1  2, no    
punho/mãos 

direitos  

                  3,no  

punho/mãos 
esquerdos 

            4, em ambos 

15. Punho/Mãos? 

Não     Sim 

1     2, no punho/mãos direitos 

            3,no punho/mãos 
esquerdos 

            4, em ambos 

16. 

 

 

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

17. Região Torácica? 

 

Não         Sim 

1            2  

18. Região Torácica? 

 

Não         Sim 

1            2  

19. Região Torácica? 

 

Não         Sim 

1            2  

20. 

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

21. Região Lombar? 22. Região Lombar? 23. Região Lombar? 24. 
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Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

 

Não         Sim 

1            2  

 

Não         Sim 

1            2  

 

Não         Sim 

1            2   
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

25. Ancas/Coxas? 

 

Não         Sim 

1            2  

26. Ancas/Coxas? 

 

Não         Sim 

1            2  

27. Ancas/Coxas? 

 

Não         Sim 

1            2  
28. 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

29. Joelhos? 

 

Não         Sim 

1            2  

30. Joelhos? 

 

Não         Sim 

1            2  

31. Joelhos? 

 

Não         Sim 

1            2  

32. 

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

33. Tornozelo/Pés? 

 

Não         Sim 

1            2  

34. Tornozelo/Pés? 

 

Não         Sim 

1            2  

35. Tornozelo/Pés? 

 

Não         Sim 

1            2  

36.  

 
 

Sem dor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dor Máxima 

 

4. De forma geral, como classifica a dor neste momento? Assinale na reta 

apresentada. 
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APÊNDICE II – MONITORIZAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PLANO DE 

ROTATIVIDADE 
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Monitorização da eficácia de um plano de rotatividade 

Turno:_________    Data da semana:__________________ 

Código: ________ 

De forma geral, como classifica a dor? 

Assinale na reta apresentada com um (x). 

Máquina 

_______ 

Segunda 

(Início do 

turno) 

 

Segunda 

(Final do 

turno) 

 

Máquina 

_______ 

Terça 

(Início do 

turno) 

 

Terça 

(Final do 

turno) 

 

Máquina 

_______ 

Quarta 

(Início do 

turno) 

 

Quarta 

(Final do 

turno) 

 

Máquina 

_______ 

Quinta 

(Início do 

turno) 

 

Quinta 

(Final do 

turno) 

 

Máquina 

_______ 

Sexta 

(Início do 

turno) 

 

Sexta 

(Final do 

turno) 
 

Legenda: 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 

Sem 

desconforto 

Desconforto 

extremo 

0 10  

Sem dor Dor Extrema 


