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O objetivo deste estudo é abordar a qualidade de vida no trabalho e os 

aspectos ergonômicos na atividade dos frentistas de um posto de 

distribuição de combustíveis. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

desenvolvida por meio de um estudo de  caso, onde foi utilizada como 

método de coleta de dados a observação não participante e a entrevista 

em profundidade, conduzida por um roteiro semi-estruturado com nove 

frentistas da empresa. O método utilizado foi caracterizado como 

exploratório-descritivo. A análise dos dados foi realizada através de 

análise de conteúdo temática. Pode-se constatar que os aspectos 

ergonômicos envolvidos nas atividades dos atendentes referem-se à 

postura de atendimento e à tensão permanente devido aos perigos 

existentes por trabalharem junto aos combustíveis. Entretanto, o 

enfoque em ergonomia se ampliou a partir da identificação de aspectos 

negativos à qualidade de vida, relacionados segundo a percepção dos 

frentistas, à alta periculosidade do local de trabalho, aos clientes 

exigentes, à relação com a chefia e a sobrecarga de tarefas que 

assumem. Contudo, a qualidade de vida no trabalho dos frentistas 

também se expressa em variáveis que interferem de forma positiva, tais 

como, o relacionamento com os colegas, amizade cultivada com 

clientes antigos e condições de trabalho oferecidas pela empresa 
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1. Introdução 

As abordagens sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) apresentam-se como uma 

proposta de humanização do trabalho que visa tratar de aspectos do ambiente ocupacional 

com o intuito de proporcionar satisfação aos empregados e aumentar a produtividade da 

empresa. Desse modo, esta pesquisa busca estudar a inter-relação qualidade de vida no 

trabalho e aspectos ergonômicos na atividade dos frentistas de um posto de distribuição de 

combustíveis. 

Esse tema tem atraído a atenção de estudiosos e empresários, visto que passou a representar, 

respectivamente, uma possibilidade de resgate da discussão sobre o sentido do trabalho 

humano e o reconhecimento do saber do trabalhador, bem como uma ferramenta para auxiliar 

na alavancagem de ganhos de produtividade e competitividade para as empresas (HONÓRIO 

e MARQUES, 2001; FRANÇA e ARELLANO, 2002). 

Vários são os aspectos que interferem na Qualidade de Vida no Trabalho cotidiano nas 

organizações. Dentre eles podemos referenciar a participação dos funcionários na tomada de 

decisões, as condições físicas e psicológicas do ambiente de trabalho, o sistema de 

recompensas, a variedade de habilidades utilizadas na atividade, a identificação com a tarefa, 

as condições de segurança e saúde, oportunidades de crescimento, dentre outros fatores que 

buscam o bem-estar tanto dos colaboradores quanto da organização (WALTON, 1973; 

FRANÇA, 2009) 

Os aspectos ergonômicos constituem, em especial para este estudo sobre a função do frentista, 

um aspecto importante da Qualidade de Vida no Trabalho, pois, buscam diminuir o esforço do 

funcionário no manuseio de seus equipamentos e, sobretudo, na postura de trabalho. 

De forma específica, o trabalho de atendentes do posto consiste no serviço de atendimento ao 

público, que embora aparenta ser uma atividade simples exige do atendente um exercício 

físico e mental considerável. Envolve inclusive, a discussão e reflexão sobre a ergonomia 

francofônica que segundo Ferreira e Freire (2001) consiste na centralização de análises de 

situações reais de atendimento, onde podem ser identificados aspectos mais profundos que 

causam não apenas problemas físicos mais evoluem para desgaste psicológico devido à 

pressão mental.  

Assim, tendo em vista que a atividade de atendimento dos frentistas envolve tanto variáveis 

de qualidade de vida no trabalho intrínsecas como extrínsecas bem definidas, assumiu-se o 

desafio de investigar a influência de aspectos do ambiente interno do posto de combustível e 

especificamente os aspectos ergonômicos na Qualidade de Vida no Trabalho dos frentistas. 

Nesse sentido, o artigo objetiva analisar a Qualidade de Vida no Trabalho, considerando a 

ergonomia, na atividade dos frentistas, buscando identificar os aspectos ergonômicos 

considerados nessa atividade e analisar a percepção dos atendentes em relação à Qualidade de 

Vida no Trabalho.  

Inicialmente será apresentada uma breve revisão teórica acerca da qualidade de vida no 

trabalho, contemplando aspectos históricos, principais conceitos e modelos. Em seqüência, 

está a descrição da metodologia adotada na pesquisa contemplada no artigo, bem como os 

critérios adotados para proceder ao presente estudo. Por fim, apresentam-se os resultados e a 

análise dos dados, seguidos de considerações finais. 
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2. Quadro teórico de referência 

È discutida neste tópico a teoria relacionada com qualidade de vida no trabalho, aspectos 

conceituais envolvendo origem, perspectiva evolutiva dessa temática, conceitos e modelos 

desenvolvidos por diferentes autores. Em seguida, considerações sobre a ergonomia do 

trabalho são tecidas considerando as perspectivas de análise da ergonomia francofônica.   

 

2.1 Qualidade de vida no trabalho: origem e evolução 

 

A partir do início da década de 1950 surgem os estudos sobre Qualidade de Vida no Trabalho, 

principalmente no que se refere à satisfação do trabalhador com a organização e com a tarefa 

que executa. Esses estudos redundaram no que se chamou de abordagem sócio-técnica de 

organização e podem ser considerados o ponto de partida para a democratização dos locais de 

trabalho, já que objetivaram analisar problemas de absenteísmo, erros de produção e conflitos 

interpessoais decorrentes do processo de mecanização e reorganização do trabalho. Eric Trist 

e seus colaboradores do Tavistok Institute, Londres, são apontados como os precursores das 

pesquisas ligadas à qualidade de vida no trabalho encadeadas por essa abordagem (DAVID  e  

FARIA, 2007). 

A primeira fase do movimento estendeu-se até 1974, quando decaiu o interesse pela QVT em 

função da preocupação com questões econômicas, como a crise energética e a crescente 

inflação. A necessidade de sobrevivência das empresas fez com que os interesses dos 

funcionários passassem a ter uma importância secundária.  

Através do Quadro 1 é possível compreender como o campo de estudo foi evoluindo, de uma 

perspectiva mais restrita para outras mais amplas. 

 

Quadro l: Evolução do conceito de qualidade de vida no trabalho 
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A partir de 1979, ressurgiu a preocupação com a QVT devido, principalmente, à perda de 

competitividade das indústrias norte-americanas em face das suas concorrentes japonesas. 

Esta perda de competitividade levou à investigação dos estilos gerenciais praticados em 

outros países e a relacionar os programas de produtividade aos esforços com a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho (TOLFO e PICCININI, 2001). 

No Brasil a preocupação com QVT surge mais tardiamente, também em função da 

preocupação com a competitividade das empresas, em contexto de maior abertura para a 

importação de produtos estrangeiros e na esteira dos programas de qualidade total 

(FERNANDES, 1996). 

A qualidade de vida no trabalho é uma forma de pensamento envolvendo indivíduo, 

organização e trabalho, mas, ainda não existe um consenso sobre a abrangência de sua 

abordagem. Embora a temática da qualidade de vida no trabalho tenha recebido considerável 

atenção nestas duas últimas décadas, ainda existe alguma incerteza com relação ao sentido 

exato do termo, o qual será apresentado no próximo tópico. 

2.2 Qualidade de vida no trabalho: perspectivas, conceituação e modelos 

A Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve 

melhorias e inovações dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições 

plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho 

(ALBUQUERQUE e FRANÇA, 1998).  

Refere-se ainda a esforços no sentido de melhorar a situação do trabalho, buscando soluções 

mais adequadas que visem à reformulação e condições negativas dos cargos, tornando a 

empresa mais produtiva e os colaboradores mais satisfeitos (FERNANDES e GUTIERREZ, 

1988). 

Em função da diversidade de conceituações, Fernandes (1996) chama a atenção para a 

necessidade de aprofundar a revisão da literatura do tema, porque não se pode trabalhar com 

algo que não se sabe exatamente o que é. 

Um dos principais expoentes no estudo da questão, Walton (1973), articula a conceituação 

que segue: “a idéia de QVT é calcada em humanização do trabalho e responsabilidade social 

da empresa, envolvendo o entendimento de necessidades e aspirações do indivíduo, através da 

reestruturação do desenho de cargos e novas formas de organizar o trabalho, aliado a uma 

formação de equipes de trabalho com maior poder de autonomia e melhoria do meio 

organizacional”. 

Fernandes e Gutierrez (1988) afirmam que, aspectos relacionados a um sistema de 

compensação justo, ao crescimento na carreira, à participação nas decisões, à estimulação da 

criatividade e ao feedback sobre desempenho os quais normalmente são enfatizados pelos 

programas de QVT, refletem positiva e decisivamente na qualidade de vida do trabalhador. 

Walton (1973) argumenta que todos trabalham para “ganhar a vida” e que a compensação que 

se obtém com esse trabalho é um aspecto fundamental quando se trata de analisar a qualidade 

de vida no trabalho  

Segundo KANAANE (1999), a Qualidade de Vida no Trabalho refere-se à satisfação das 

necessidades do indivíduo, afetando atitudes pessoais e comportamentais, a criatividade, a 

vontade de inovar, a capacidade de adaptar-se às mudanças no ambiente de trabalho e o grau 

de motivação interna para o trabalho são fatores importantes para o alcance da produtividade.  

Portanto, torna-se necessário acompanhar os níveis de qualidade de vida no trabalho, 

monitorando programas a ela relacionados. Considerando-se a idéia de alguns autores pode-se 

apresentar modelos e suas variáveis norteadoras para se medir Qualidade de Vida no 

Trabalho, conforme exposto do quadro 2. 
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Quadro 2: Síntese dos principais modelos para se medir Qualidade de Vida no Trabalho.  
Autores Variáveis consideradas 

Nadler e Lawler  - Participação na tomada de decisão 

- Sistema de recompensas 

- Condições de trabalho  

Hackman e Oldhan   - Variedade de habilidades do trabalho 

- Identidade da tarefa 

- Significado da tarefa 

- Autonomia 

- Retroação do próprio trabalho 

- Inter-relacionamento 

Walton           - Compensação justa e adequada 

- Condições de segurança e saúde no trabalho 

- Utilização e desenvolvimento de capacidades 

- Oportunidades de crescimento e segurança 

- Integração social na organização 

- Trabalho e espaço total de vida 

- Relevância social da vida no trabalho  

Huse e Cummings    - Participação do trabalhador 

- Projeto de cargo 

- Sistema de recompensa 

- Melhoria no ambiente de trabalho 

Westley  - Econômicas 

- Políticas 

- Psicológicas 

- Sociológicas 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

De acordo com França (2009), a qualidade de vida no trabalho representa hoje a necessidade 

de valorização das condições de trabalho, da definição de procedimentos da tarefa em si, do 

cuidado com o ambiente físico e dos bons padrões de relacionamento. A importância da 

Qualidade de Vida no Trabalho reside, portanto, e simplesmente, no fato de que passamos em 

ambiente de trabalho mais de oito horas por dia, durante pelo menos trinta e cinco anos de 

nossas vidas. 

2.3 Ergonomia do trabalho    

O ambiente como um todo é de fundamental importância para a otimização das ações dos que 

nele trabalham, com conforto e segurança. A ergonomia e os estudos oriundos da segurança 

do trabalho visam propor ao gestor elementos necessários tanto para seu entendimento e 

análise, quanto à prevenção dos riscos e acidentes de trabalho (ARAÚJO et al, 2008). 

A ergonomia preocupa-se com o corpo humano e como ele se ajusta ao ambiente, isso 

envolve dois aspectos. Primeiro, preocupa-se em como a pessoa se confronta com os aspectos 

físicos de seu local de trabalho, que inclui mesas, cadeiras, escrivaninhas, máquinas, 
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computadores e assim por diante. Segundo, envolve como uma pessoa relaciona-se com as 

condições ambientais de sua área de trabalho, que quer dizer as condições ambientais nas 

quais a pessoa trabalha, a temperatura, a iluminação, o barulho ambiente entre outros 

(SLACK et. al, 1999). 

Também denominada de “Engenharia dos Fatores Humanos”, a Ergonomia busca a 

elaboração de projetos com a finalidade de diminuir ao máximo o esforço do funcionário no 

manuseio de seus instrumentos de trabalho como máquinas, equipamentos, ferramentas, 

mobiliário dentre outros (ABERGO, 2009). 

A necessidade da ergonomia é devido à complexidade das máquinas e a sua utilização, a 

sofisticação de aparelhos eletrônicos e computadores, o problema do ruído, da vibração, as 

condições térmicas do ambiente de trabalho, os trabalhos em série que têm levado o 

trabalhador rapidamente à fadiga, aos acidentes, ao baixo rendimento, às neuroses 

profissionais e às doenças psicossomáticas (DAVIS e NEWSTROM, 2004). 

A ergonomia reúne conhecimentos relativos ao homem e necessário à concepção de 

instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 

segurança e eficiência ao trabalhador. Qualquer que seja o tipo de controle ergonômico, este 

deve ser de fácil acesso ao operador e perfeitamente adaptado às partes do corpo que irão 

acioná-lo (MEDEIROS E SOUZA 2007). É através dos instrumentos de controle que são 

acionados sistemas ou transmitidas informações. São exemplos desses controles: pedais, 

alavancas, manivelas e botões. 

Ao se projetar a área de espaço de trabalho, deve considerar ainda em termos ergonômicos 

que, fora situações absolutamente excepcionais, há necessidade de se prever um banco ou 

cadeira para o empregado (LEITE ET AL, 2007). 

A Medicina do Trabalho reconhece que se um funcionário permanecer em pé, praticamente 

imóvel, muitas horas seguidas, corre sérios riscos quanto ao aparecimento de varizes, aumento 

acentuado da fadiga e queda na produtividade. Além dos assentos, outros aspectos de 

instalação na área de espaço de trabalho devem merecer atenção, levando-se em conta as 

medidas físicas dos operários e a adaptação dos membros do corpo. São mesas, bancadas, 

superfícies de trabalho horizontais e verticais e a localização e o arranjo físico de controles, 

instrumentos e materiais (ABERGO, 2009). 

Na área de espaço de trabalho, além dos assentos deve-se levar em conta também a questão 

dos painéis. De acordo com Carvalho (1997) um painel de instrumentos inadequado e confuso 

prejudicará a operação de mostradores e controles especialmente projetados para uma 

determinada finalidade. A fim de evitar tais distorções, cabe analisar em profundidade como 

os controles e mostradores deverão ser acionados pelo operador e ordenar a colocação desses 

instrumentos de modo a orientar o trabalhador a identificá-los e a manuseá-los com rapidez, 

facilidade e segurança 

A ergonomia além de se preocupar com os aspectos físicos do ambiente de trabalho pode 

considerar também os aspectos psicológicos, sendo este enfoque denominado ergonomia 

francofônica. Nesse enfoque, se centra na análise de situações reais, cujos indicadores críticos 

constituem apenas portas de entrada para estudar as causas mais profundas (Ferreira e Freire, 

2001), demonstrando que aspectos ergonômicos físicos evoluem para questões mais 

complexas e subjetivas que deterioram a qualidade de vida no trabalho. Daí o interesse em 

estudar a ergonomia da função do frentista por meio da abordagem francofônica.    

 3. Procedimentos Metodológicos  
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Para a coleta e análise dos dados adotou-se a abordagem qualitativa. A justificativa para a 

escolha é o foco em níveis mais profundos da realidade do trabalho dos frentistas: opção 

necessária, segundo Minayo (2001), quando não se quer medir, mas explorar e diagnosticar 

fenômenos relacionados com a percepção, significados e valores. A pesquisa-diagnóstico visa, 

como a própria palavra denota, diagnosticar uma situação organizacional. Esse tipo de 

investigação possibilita inúmeros estudos organizacionais, dentre eles, diagnóstico interno 

com pesquisa de qualidade de vida no trabalho.   

Para dar suporte à natureza qualitativa do estudo, de forma detalhada e aprofundada, a 

delimitação proposta levou ao desenvolvimento de um estudo de caso (Yin, 2005), com fontes 

de evidências distintas para triangular os resultados da pesquisa (SENGER et al, 2004).    

Neste estudo de caso buscou investigar a qualidade de vida no trabalho e aspectos 

ergonômicos na atividade dos frentistas de um posto de distribuição de combustíveis, 

considerando a própria percepção desses atendentes. Foi construído, conforme orienta Yin 

(2005), um protocolo de estudo de caso com categorias a serem pesquisadas.  Tais categorias 

foram extraídas das diferentes vertentes abordadas nos diversos modelos de análise de 

qualidade de vida no trabalho, quais sejam: ergonomia, carga de trabalho, função de frentista, 

condições de trabalho, relacionamento com clientes, colegas e chefia.  

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso descritivo e exploratório, o qual Senger et 

al (2004) definem como um tipo de pesquisa que proporciona maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.  

Foi utilizada como método de coleta de dados a entrevista, conduzida por meio de um roteiro 

semi-estruturado junto aos nove frentistas do posto de distribuição de combustíveis, que 

revezam os turnos de trabalho.  A partir do levantamento bibliográfico, foram feitos os 

primeiros contatos com a empresa, sendo, portanto, também realizada a observação não 

participante em visitas à empresa e na oportunidade das entrevistas para triangular as 

informações, sem, contudo, seguir um roteiro prévio.   

Para análise dos dados foi utilizada à análise de conteúdo temática que, de acordo com 

Vergara (2005), é uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema. Essa análise ocorreu por meio da separação das 

respostas dos entrevistados, seguida da separação em temas sobre aspectos ergonômicos e 

qualidade de vida no trabalho e posteriormente em categorias específicas sobre os temas 

(BARDIN, 1977).  

 

4 Resultados e Discussão   

A apresentação dos resultados esta dividida em três blocos: o frentista de posto de 

combustível; ergonomia na função de frentista e; qualidade de vida no trabalho, com análise 

das categorias específicas sobre o tema.    

 

4.1 A atividade do frentista de posto de combustível   

 

Para contextualizar as análises cabe primeiramente revelar o perfil básico dos frentistas 

estudados, o qual indica que todos são do gênero masculino, sendo a maioria casados e com 

apenas o nível fundamental de escolaridade. Grande parte dos frentistas já está na empresa a 

mais de cinco anos. Devido há esse tempo que os funcionários possuem na empresa parece 

haver ali um ambiente que estimula a permanência dos colaboradores. A idade predominante 

é acima de 40 anos, aspecto que denota a importância ainda maior de se verificar questões 

concernentes a saúde desses frentistas.  
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O serviço de atendimento ao público de um posto de distribuição de combustível é marcado 

por algumas características gerais em relação à prática cotidiana de trabalho que também é 

relevante enfatizar. Tais características de trabalho envolvem:  

a) abordagem do cliente, solicitando informações sobre o serviço desejado;  

b) consulta ao cliente para obter informações se ele deseja a realização dos serviços como 

limpeza do pára-brisa e faróis do veículo;  

c) retirada da mangueira da bomba, após alarme acionado automaticamente indicando o final 

do abastecimento;  

d) informações ao cliente e recebimento do valor do produto ou serviço prestado, 

considerando atenção às formas de pagamento aceitas;  

e) execução de procedimentos administrativos específicos em função da modalidade de 

pagamento escolhida pelo cliente (consultar cheque, “passar o cartão”, emitir nota fiscal para 

ressarcimento);  

f) fechamento do caixa de bomba, ao término do turno, anotando os valores recebidos para 

controle. 

Pode-se verificar no posto objeto de estudo dessa pesquisa que a predominância de serviços 

de atendimento reside na função do frentista, que ainda acumula o cargo de lubrificador e se 

encarrega do caixa. 

Todos os nove atendentes providenciam o abastecimento, recebem no caixa e ainda fazem 

distintas atividades. Essa situação ocorre com freqüência principalmente no turno da noite. 

Todos possuem carga de trabalho diária de oito horas, totalizando quarenta e oito horas 

semanais, com direito a um dia de folga por semana. Devido ao posto ficar aberto vinte e 

quatro horas existe três turnos de trabalho, que são revezados entre os nove atendentes. O 

primeiro turno começa às cinco horas e vai até as treze horas, o segundo das treze as vinte e 

uma horas e o terceiro das vinte e uma às cinco horas. 

Pode-se verificar que a atividade do frentista no posto estudado consiste na seqüência 

seguinte: abordar o cliente e realizar o abastecimento, verificar o óleo do motor e a água do 

radiador, se o cliente desejar, realizar os serviços de limpeza do pára-brisa e faróis do veículo, 

preencher a comanda de venda e entregá-la ao caixa.  

Essas atividades apresentadas são as principais, mas eles são responsáveis também pela 

limpeza do local de trabalho (pátio e bombas), por fazer análise do combustível toda vez que 

o produto chega e fazer aferição das bombas uma vez ao mês para verificar se elas estão 

apontando os valores corretos. 

O trabalho enquanto caixa consiste no recebimento do valor do produto, que pode ser feito 

através de dinheiro, cheque ou cartão de crédito e emissão do cupom fiscal e na análise do 

combustível para verificação de sua integridade certificando a ausência de qualquer mistura. 

Já as tarefas enquanto lubrificador são a troca de óleo e limpeza de motor. 

Assim, o centro das atividades dos frentistas acerca de atendimentos no posto não se encontra 

no papel de vendedor como se poderia pressupor, mas envolve a função de caixa, faxineiro do 

pátio e das bombas, segurança considerando que o posto se situa numa rodovia movimentada 

por diferentes sujeitos. Sobretudo, na função de frentista, pode-se notar que passam parte da 

jornada executando atividades de recebimento, registro, contabilização de caixa, faxina dos 

arredores do posto. 

A importância dessas atividades cabe ser ressaltada aqui numa fundamentação da análise 

ergonômica que se pretende apresentar. Considerando a atividade dos atendentes podem-se 

constatar duas dimensões de análise ergonômica complementares. A primeira dimensão se 

revela nos componentes físicos do trabalho, a segunda se traduz na pressão e carga psíquica 

do serviço de atendimento ao público. Essa forma dual de análise representa a ergonomia 
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francofônica (FERREIRA e FREIRE, 2001). No tópico seguinte serão explorados estes 

conceitos.    

 

4.2 Aspectos ergonômicos da função de frentista de posto de combustíveis  

 

 No campo das pesquisas voltadas para a investigação de variáveis constituintes do serviço de 

atendimento ao público esse tipo de abordagem, ergonomia francofônica, é realizada no 

sentido de centrar-se na análise de situações de atendimento e verificar aspectos objetivos e 

subjetivos que interferem na ergonomia do trabalho. 

Em relação aos aspectos ergonômicos as características físicas que marcam o trabalho dos 

atendentes são, sobretudo, dos frentistas e está relacionada ao desgaste do atendimento 

realizado de pé durante a jornada e ao lado da bomba, isso exige intenso trabalho de 

musculatura. No trabalho do caixa também se pode verificar inadequadas acomodações, 

apenas um banco de madeira sem ajuste concede o descanso nos intervalos de atendimento. 

Como o frentista realiza essas duas funções termina por acumular os impactos ergonômicos 

das funções em diferentes dimensões: no exercício do trabalho em pé e na atividade de 

recebimento e emissão de nota fiscal na posição sentado.   

A postura mais freqüente de trabalho no atendimento no posto de combustível é a posição em 

pé. O longo tempo permanecido em pé durante a jornada diária, conseqüentemente é 

responsável pelas principais queixas dos atendentes que são em relação às dores nas pernas. 

Mesmo sabendo que o tipo de posto de trabalho sentado apresenta maior conforto ao 

trabalhador do que o posto de trabalho em pé, pode-se constatar que no posto a atividade de 

recebimento e emissão de nota fiscal redigida por meio do computador pelos frentistas não 

conta com o apóio de um assento adequado. 

No que se referem ao contato manual direto com substâncias químicas, tóxicas ou abrasivas, 

os entrevistados relataram que existe. Alguns comentaram que, às vezes, acontece de 

derramar combustível no momento do abastecimento e acabam por sujarem as mãos. Os 

frentistas afirmaram que para combater reação indesejável devido ao cheiro do combustível 

costumam ingerir maiores quantidades de leite. 

No que se refere à assistência médica aos funcionários a empresa não oferece, não acontecem 

também exames de rotina ou acompanhamento da saúde dos funcionários. Nenhum dos 

entrevistados realiza exercícios de alongamento antes de iniciarem suas atividades diárias e 

nem são incentivados pela empresa, pois a mesma não promove e nem estimula qualquer tipo 

de atividade física. 

Estímulos a atividade física, ginástica laboral ou mesmo alongamento antes da jornada de 

trabalho são práticas distantes da realidade do posto. Ali há grande preocupação com 

desempenho e atendimento aos clientes externos, contudo, o cliente interno não encontra 

espaço para o seu desenvolvimento pessoal em nível de qualidade de vida no trabalho básica.  

 Como o trabalho do frentista se situa em um contexto do serviço de atendimento ao público 

pode-se constatar outra dimensão da ergonomia, relacionada à ergonomia francofônica, que 

diz respeito aos aspectos psíquicos que desgastam o cotidiano tais como: relação com clientes, 

atenção ao tipo de abastecimento (gasolina, álcool ou diesel), atenção à modalidade de 

pagamento, atenção ao operar a bomba, tensão diante do trabalho num local perigoso. 

A soma de trabalho prescrito e trabalho real enfatizado pela ergonomia francofônica pode ser 

observado na função dos atendentes do posto, onde se pode perceber que o caixa, por 

exemplo, acumula as funções de recebimento e também análise de combustíveis (testes 

físicos), serviço de abastecimento da vitrine com óleos lubrificantes. Os frentistas, por sua 

vez, acumulam atendimento, limpeza da bomba, sua operacionalização. Assim, mesmo uma 



 

 
 

 

 

 

10 

atividade aparentemente simples cobra do operador um exercício mental considerável, para 

garantir o funcionamento do sistema de produção, além do esforço físico de ficar em pé 

durante praticamente toda jornada de trabalho. 

 

4.2 A qualidade de vida no trabalho: fatores favoráveis e impeditivos  

  

Tornou-se evidente após a realização de visitas à empresa, observação não participante e das 

entrevistas, a existência de variáveis que interferem na Qualidade de Vida no Trabalho dos 

frentistas tanto de maneira positiva quanto negativa. 

Diante da percepção dos frentistas a qualidade de vida é precária em relação aos seguintes 

aspectos organizacionais: alta periculosidade no ambiente de trabalho junto aos combustíveis 

(riscos de explosão e contaminação por substâncias tóxicas), desgaste físico por causa do 

longo tempo permanecido em pé, sem pausas e descanso; assentos inadequados para 

realização de serviços de caixa; desgaste psicológico em função da relação com os clientes 

exigentes e apressados; grande cobrança da chefia durante todo expediente de trabalho; 

sobrecarga de funções, além de frentista exerce trabalho de faxineiro, analista de 

combustíveis, segurança, caixa e manutenções nas bombas; insegurança em relação à 

segurança pessoal, ligada a localização do posto e; instalações inadequadas do caixa gerando 

risco, sobretudo, para frentistas que atuam no turno da noite.   

A análise ergonômica indica que os atendentes permanecem em pé realizando o trabalho 

praticamente toda a jornada diária de trabalho, uma média de sete horas por dia, pois apenas 

descansam no horário de almoço segundo depoimento dos entrevistados. A maior queixa dos 

frentistas reside no longo tempo permanecido em pé, a maioria reclama de dores nas pernas. 

Um deles ainda desabafou sobre a cobrança de se retomar o trabalho antes do término do 

período de almoço. “ ... se cumprir às duas horas de almoço, quando volta escuta amolação, 

tem que só almoçar e voltar a trabalhar (entrevistado 8)...falta tempo para descansar 

(entrevistado 3)... fico em pé mais de cinco horas por dia”(entrevistado 7). 

Outro fator que impacta a qualidade de vida no trabalho dos frentistas envolve a ergonomia 

francofônica e diz respeito à carga de trabalho oriunda do acúmulo de funções. A limpeza e 

higiene no ambiente de trabalho são feita apenas pelos próprios frentistas o que decorre em 

acúmulo de funções de atendente e faxineiro. Os funcionários ainda fazem a segurança do 

posto sendo responsáveis por fiscalizar a entrada de pessoas suspeitas nos arredores do local 

de trabalho. Essa atividade se torna mais desgastante no turno da noite, pois, o posto localiza-

se às margens de uma rodovia, fora da cidade. Em face da localização do posto e da função de 

segurança que desempenham, os frentistas demonstraram grande insatisfação com a 

precariedade de sistemas de segurança pessoal no ambiente de trabalho.  

A exposição a acidentes e riscos à saúde é a variável que também se destaca na avaliação 

negativa, seguida da ausência de ação educativa em relação a acidentes. Sobretudo o grupo de 

funcionários mais antigo e com maior idade declara a necessidade de ação educativa e 

preventiva em relação a acidentes. Contudo, não há fiscalização e nem ao menos incentivo 

aos funcionários para adotarem equipamentos ou medidas de prevenção e cuidados com o 

trabalho junto a substâncias tóxicas. 

Em relação aos aspectos identificados como favoráveis à qualidade de vida pode-se listar: a 

relação com colegas de trabalho e clientes antigos e algumas condições específicas de 

trabalho e o ambiente para sua realização. 

A empresa oferece estabilidade para os funcionários, o mais antigo está na empresa há vinte e 

três anos. A maioria ali trabalha a mais de oito anos na função de frentista. Devido há esse 

tempo que os funcionários possuem na empresa parece haver ali um ambiente que estimula a 
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permanência dos colaboradores configurando, de algum modo, algum nível de Qualidade de 

Vida no Trabalho. 

Os entrevistados ressaltam as amizades tanto com os companheiros de serviço quanto com 

pessoas que passam pelo posto, os clientes. Grande parte dos frentistas revelou que o trabalho 

no posto originou a conquista de muitas amizades. Afirmam ainda que a boa relação com os 

colegas de trabalho ajuda a lidar com a pressão cotidiana, parecem encontrar na união o apoio 

uns nos outros. Tronou-se claro que as amizades cultivadas pelos frentistas e o ambiente de 

trabalho que conseguiram construir afetam positivamente, pois diz respeito ao relacionamento 

humano dentro da organização. Tornou-se evidente na pesquisa que os aspectos impeditivos à 

qualidade de vida no trabalho aparecem mais nos discursos dos frentistas, sobrepondo a 

ocorrência de fatores favoráveis. Isso denota a necessidade de melhorias para contribuir com a 

Qualidade de Vida no Trabalho e alavancar a produtividade e desempenho. 

5 Considerações finais  

Pode-se concluir que a empresa objeto de estudo, encontra-se em uma fase rudimentar em 

termos de práticas de qualidade de vida e considerações a aspectos ergonômicos do trabalho. 

Após análise das entrevistas e observação não participante foi possível refletir sobre 

estratégias para tornar o ambiente de trabalho adequado, em termos de qualidade de vida no 

trabalho considerando a ergonomia.    

Tendo em vista os aspectos observados, verifica-se a necessidade de ações preventivas no 

combate aos riscos os quais os funcionários do posto estão sendo submetidos. O estímulo a 

atividades físicas, concessão de planos de saúde e incentivos para realização de exames 

periódicos, considerando principalmente que os funcionários estão na faixa de idade acima de 

40 anos, seria benéfico para saúde e segurança dos trabalhadores e ainda poderia proporcionar 

melhor desempenho e resultados empresariais. 

Além disso, há necessidade de se pensar sobre a importância de assentos adequados e 

confortáveis para as pausas e descansos, poltronas com encosto e ajustáveis para substituir o 

banco de madeira quebrado e improvisado. A atenção à segurança noturna, principalmente, 

resultaria em menor apreensão dos frentistas. Além disso, o respeito a pausas de descanso e 

horário do almoço seria também um avanço na consideração da saúde dos funcionários, 

levando-se em conta que nesses momentos os frentistas continuam sendo requisitados para o 

trabalho. 

Cabe por fim, tecer algumas considerações finais sobre o estudo proposto. O estudo da 

temática qualidade de vida no trabalho mostrou-se relevante por diferentes motivos. Do ponto 

de vista acadêmico, as pesquisas são ainda incipientes e tendem a focalizar variáveis pontuais 

do contexto de atendimento, veiculando uma perspectiva analítica reducionista. No campo da 

ergonomia, o recorte da temática como objeto de investigação é ainda precoce (Souza e 

Medeiros, 2007). Do ponto de vista social, a aplicabilidade dos resultados das pesquisas pode 

contribuir para aprimorar a qualidade dos serviços prestados, reduzindo os problemas 

freqüentes que deterioram a relação empresa, empregado e consumidores. Do ponto de vista 

organizacional, a implementação das recomendações e a sua avaliação periódica podem 

contribuir para atenuar os problemas constatados, com programas de qualidade de vida no 

trabalho que permitam a construção de um contexto de atendimento em que todos, 

funcionários, usuários e organização, podem viabilizar os seus objetivos específicos. 
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