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Resumo 
 

A entrevista é um método qualitativo de pesquisa em que o entrevistador realiza questões 
a um ou mais entrevistados a fim de coletar dados acerca de determinado assunto ou 
problema que o pesquisador deseja entender. Este método tem sido utilizado em 
intervenções ergonômicas a fim de contribuir para a investigação e solução de problemas, 
especialmente na abordagem macroergonômica. Este artigo tem como objetivo apresentar 
um panorama de aplicação deste método em intervenções macroergonômicas. Como 
resultado, tem-se que entrevistas são utilizadas como um método complementar em 
conjunto a outros métodos para intervenção macroergonômica, porém são apresentadas 
como fonte rica em informações para formulação de questionários e identificação de 
problemas tanto sob abordagem micro quanto macroergonômica.  

 
Palavras chave: Entrevistas em macroergonomia. Macroergonomia. Intervenção 
macroergonômica. 

 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
A participação de trabalhadores, o envolvimento de trabalhadores, a ergonomia 

participativa, o gerenciamento participativo, dentre outras abordagens participativas, são 
termos constantemente utilizados para abordar o uso da participação dos trabalhadores 
em decisões que influenciem na melhoria organizacional (BROWN JR., 2005). 
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O uso de abordagens participativas de ergonomia em análises, intervenções e 
implementações de soluções ergonômicas tendem a despertar sentimentos de 
“propriedade” entre os envolvidos, aumentando a satisfação no trabalho, reduzindo a 
resistência a mudanças e aumentando o comprometimento com as mudanças 
implementadas, levando a um processo mais rápido e assertivo de implementação de 
mudanças e resolução de problemáticas, além de poder resultar em menor tempo de 
treinamento e redução de custos. Isto ocorre, pois os trabalhadores possuem o maior 
conhecimento e habilidades sobre as tarefas que desempenham, estando em uma posição 
que facilita a identificação de problemas e oportunidades de melhoria (BROWN JR., 2005; 
IIDA, GUIMARÃES, 2016). 

Conforme apresentado na Norma NBR NR17 Anexo II, as análises ergonômicas do 
trabalho devem contemplar avaliações de satisfação no trabalho e clima organizacional, 
com registro e análise de impressões e sugestões de trabalhadores, demonstrando que 
para intervenções ergonômicas o trabalhador deve ser considerado (BRASIL, 2007). Logo, 
faz-se necessário uso de técnicas e métodos que auxiliem o ergonomista na análise 
ergonômica considerando o comportamento do trabalhador, sendo eles, a observação 
direta, questionário, entrevista e grupo focal (entrevista em grupos) (IIDA, GUIMARÃES, 
2016). Desses métodos, a entrevista é um dos mais comuns e poderosos com múltiplos 
usos, podendo ser usada para mensurações ou entendimento de perspectivas individuais 
e/ou de um grupo (FONTANA e FREY, 2000). 

Por se tratar de um método rico na coleta de dados, em que podem ser obtidas 
informações não encontradas em fontes documentais e que sejam precisas (MARCONI e 
LAKATOS, 2018), entrevistas semiestruturadas são comumente utilizadas em aplicações 
macroergonômicas, a fim de identificar problemas no projeto de sistema do trabalho, 
discordâncias entre os projetos micro e macroergonômicos do trabalho e revelar quais Itens 
de Demanda Ergonômica (IDEs) que podem ser efetivos no redesign do sistema de 
trabalho ou na elaboração de um novo design (HENDRICK, 2005). 

Por meio de entrevistas o pesquisador entende de forma aprofundada como o sistema 
de trabalho funciona sendo uma fonte rica de informações sobre o trabalho individual e 
sobre uma organização, podendo ser fonte de informações que serão futuramente 
incorporadas aos questionários que serão aplicados com uma maior quantidade de 
participantes. Além de ser base para implementação de mudanças que melhorem níveis 
de conforto, segurança e eficiência de do sistema como um todo (NEWMAN, 2005). 

Por conseguinte, este artigo tem por finalidade apresentar um panorama do uso de 
entrevistas em aplicações de intervenções ergonômicas sob a abordagem 
macroergonômica, contemplando o objetivo da utilização desse método em cada pesquisa.

  
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Esta seção apresenta uma breve revisão da literatura acerca dos temas que norteiam 
esta pesquisa, sendo entrevista como método qualitativo de pesquisa e, macroergonomia. 
 
2.1. Entrevista como método qualitativo de pesquisa  

 
A entrevista é um método qualitativo de pesquisa que por meio da investigação possibilita 

a pesquisadores o entendimento do contexto que propicia o comportamento de pessoas. O 
interesse na experiência do outro é a base para utilização da entrevista, assim, a interação 
entre o entrevistador e o entrevistado é inerente a este método (SEIDMAN, 2006). Trata-se 
de um procedimento de coleta de dados ou de auxílio no diagnóstico de um problema social, 
que tem por objetivo a obtenção de informações do entrevistado sobre determinado assunto 
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ou problema (MARCONI e LAKATOS, 2018). É uma técnica de interrogação que apresenta 
grande flexibilidade podendo assumir várias formas (GIL, 2019). 

De acordo com o propósito pelo qual o entrevistador faz uso desse método, escolhe-se 
o tipo de entrevista mais adequado. Entrevistas podem ser desenvolvidas no formato 
estruturado, semiestruturado e não estruturado. A entrevista estruturada consiste em o 
entrevistador utilizar um roteiro previamente estabelecido com questões pré-determinadas 
que são aplicadas igualmente a todos os entrevistados, não sendo permitida a inclusão de 
novas perguntas ou alterar a ordem das questões. Enquanto entrevistas não estruturadas, 
ou abertas, permitem que o entrevistado tenha liberdade de fala, possibilitando um grande 
volume de dados e dados ricos para o entrevistador (SILVERMAN, 2009). 

Entrevistas semiestruturadas são uma amálgama entre os outros dois tipos. Neste tipo, 
o entrevistador possui uma lista com perguntas abertas pré-determinadas, porém há a 
liberdade que acrescentar questões de forma que o entrevistado tenha maior liberdade de 
fala (MARCONI e LAKATOS, 2018). 

Tratando-se de um método de coleta de dados, a entrevista possui vantagens e 
limitações. São vantagens, o uso com pessoas alfabetizadas ou não, apresenta uma boa 
amostragem da população, a flexibilidade do entrevistador repetir, especificar ou esclarecer 
perguntas de forma que seja compreendido pelo entrevistado, promove a avaliação de 
atitudes, condutas, gestos do entrevistado, a obtenção de dados relevantes que não são 
encontrados em fontes documentais, além de permitir que os dados sejam quantificados e 
submetidos a tratamento estatístico (MARCONI e LAKATOS, 2018). 

As entrevistas possuem algumas limitações inerentes ao seu formato de pesquisa, mas 
que podem ser minimizadas com a experiência e bom senso do entrevistador, tais como, a 
dificuldade de expressão tanto por parte do entrevistado quanto do entrevistador, 
incompreensão das perguntas da pesquisa por parte do entrevistador, possibilidade do 
entrevistador influenciar de forma consciente ou inconsciente o entrevistado, indisposição 
do entrevistado em fornecer informações, o entrevistado reter informações para si, o pouco 
controle sobre a coleta de dados, dificuldade em resumir a entrevista, ademais o 
despendimento de tempo e recursos financeiros para aplicação do método (MARCONI e 
LAKATOS, 2018; SEIDMAN, 2006). 

Segundo Marconi e Lakatos (2018), a entrevista deve seguir algumas diretrizes para que 
se obtenha êxito, sendo elas, o contato social entre entrevistado e entrevistador gerando 
uma conversa cordial e de rapport, a formulação de perguntas de acordo com o tipo de 
entrevista, o registro das respostas fazendo uso geralmente de um gravador, o término da 
entrevista ainda em um ambiente cordial e que receba a aprovação do entrevistado e, as 
respostas devem atender aos requisitos de validade (comparação com fonte externa), 
relevância (importância em relação à pesquisa), especificidade e clareza (clareza em 
termos como dados, datas, nomes, etc.), profundidade (intensidade das informações 
transmitidas pelo entrevistado) e extensão (amplitude da resposta).  
 
2.2. Macroergonomia na abordagem ergonômica 

 
A ergonomia é, segundo a Associação Internacional de Ergonomia (2019), uma disciplina 

científica emprenhada na compreensão das interações entre o homem (ser humano) e 
outros elementos de um sistema, compreendendo como seu objetivo a otimização do bem-
estar humano e da performance global do sistema (ABERGO, 2008). 

A ergonomia em sua tecnologia de interface homem-sistema é formada por cinco 
interfaces, sendo elas, interface homem-máquina ou ergonomia física, a interface homem-
ambiente ou ergonomia ambiental, interface homem-software ou ergonomia cognitiva, 
interface homem-trabalho ou ergonomia do projeto do trabalho e, ergonomia organizacional 
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ou macroergonomia (HENDRICK, 2000). A Fig. 1 apresenta uma representação gráfica da 
definição de ergonomia.  

 

 
 

Figura 1. Representação gráfica da definição de ergonomia (Bitencourt et al., 2019) 
 

A macroergonomia, definida por Hendrick, trabalha de forma a integrar os sistemas 
organização-homem-máquina, considera o fator humano dentro da organização e de 
fatores externos que influem em seu trabalho, englobando características sócio-técnicas da 
organização, considerando características do sistema de trabalho, do sistema externo e do 
sistema pessoal. Faz uso em sua aplicação da ergonomia participativa, propiciando com o 
envolvimento dos colaboradores a melhoria da produtividade, aumento da satisfação, 
melhora na segurança no trabalho e na empresa, ocasionando redução de erros e 
acidentes (HENDRICK, 2008; IIDA, 2005). 

Conceitualmente a macroergonomia é uma abordagem top-down (de cima para baixo), 
porém na prática apresenta-se como uma abordagem que promove análise, projeto e 
avaliação top-down, bottom-up (de baixo para cima) e middle-out (por seu foco no 
processo). Com a estrutura top-down prescreve as características socio-técnicas da 
organização; no meio promove análise dos subsistemas e do processo de trabalho e das 
mudanças que garantem um sistema de trabalho harmonizado; e, a estrutura bottom-up 
fornece a identificação de problemas por funcionários. Desta forma, intervenções 
macroergonômicas requerem a participação de funcionários de todos os níveis da 
organização, sendo um processo não-linear, estocástico e iterativo, em que decisões são 
melhoradas continuamente. Assim, a utilização de entrevistas como método para 
identificação de problemas de um sistema de trabalho faz-se necessária (HENDRICK e 
KLEINER, 2001). 

 
3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

A fim de se obter um panorama da utilização do método qualitativo entrevista, realizou-
se uma pesquisa na base de dados Scopus® no mês de julho de 2020, utilizando-se como 
chaves de busca os termos “macroergonomics” e “interview” juntamente com o operador 
de pesquisa AND. Na busca foram considerados apenas resultados com os termos no título, 
resumo e/ou palavras-chaves. Os resultados foram então refinados, para que resultassem 
somente artigos que fossem escritos na língua inglesa, conforme apresentado na Fig. 2. 
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Figura 2. Funil da busca na base de dados Scopus® (os autores, 2020) 
 

Os artigos provindos da busca foram acessados e lidos na íntegra e seus dados foram 
tabulados em tabela no software Microsoft Excel®, tais como, título, autores, ano de 
publicação, país de origem dos autores e periódico no qual o artigo foi publicado. A partir 
da leitura e da tabulação são apresentados resultados na próxima seção. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da pesquisa realizada na base de dados Scopus®, obteve-se como resultado 8 
artigos publicados entre 2004 e 2019. A partir dos dados apresentados na Tab. 1, nota-se 
que o autor A. Azadeh publicou dois artigos em que entrevistas foram utilizadas em 
aplicações macroergonômicas, devido a isso, o Irã aparece como segundo país com mais 
publicações a cerca deste tema. Observa-se que os Estados Unidos é o país com maior 
número de publicações, com 5 publicações. 

A pouca quantidade de artigos publicados pode ser explicada pelo início recente da 
utilização do termo macroergonomia, que atualmente vem sendo difundido 
internacionalmente e tem demonstrado resultados significativos quando aplicada 
(HENDRICK, 2005). 

 
Tabela 1. Tabulação dos artigos (os autores, 2020) 

 

Autores Título Ano País de Origem Periódico 

Kekkonen P., 
Reiman A. 

Schools and kindergartens as shared 
workplaces: An analysis of the work 

ability management challenges of the 
meal and cleaning service 

employees 

2019 Finlândia Work 

Gorman R.K., 
Wellbeloved-
Stone C.A., 
Valdez R.S. 

Uncovering the invisible patient work 
system through a case study of 
breast cancer self-management 

2018 Estados Unidos Ergonomics 

McLaughlin A.C., 
Ward J., Keene 

B.W. 

Development of a Veterinary 
Surgical Checklist 

2016 Estados Unidos 
Ergonomics 

in Design 

Holden R.J., 
Eriksson A., 

Andreasson J., 

Healthcare workers' perceptions of 
lean: A context-sensitive, mixed 

2015 
Estados Unidos, 

Suíça 
Applied 

Ergonomics 
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Autores Título Ano País de Origem Periódico 

Williamsson A., 
Dellve L. 

methods study in three Swedish 
hospitals 

Smith T.J., 
Schoenbeck K., 

Clayton S. 

Staff perceptions of work quality of a 
neonatal intensive care unit before 

and after transition from an open bay 
to a private room design 

2009 Estados Unidos Work 

Azadeh A., Fam 
I.M., Garakani 

M.M. 

A total ergonomic design approach 
to enhance the productivity in a 

complicated control system 
2007 Irã 

Information 
Technology 

Journal 

Azadeh M.A., 
Keramati A., 

Mohammadfam I., 
Jamshidnedjad B. 

Enhancing the availability and 
reliability of power plants through 

macroergonomics approach 
2006 Irã 

Journal of 
Scientific and 

Industrial 
Research 

Nichols T.A., 
Stronge A.J., Fisk 

A.D., Rogers 
W.A., Rasche 
J.D., Sessions 

G.R. 

Human factors and ergonomics: 
Bridging psychology and technology 

in telemedicine applications 
2004 Estados Unidos 

International 
Journal of 
Healthcare 
Technology 

and 
Management 

 
Durante a leitura dos artigos tabulados, foi possível realizar considerações, tais como, o 

objetivo do artigo, a área de aplicação da intervenção ergonômica apresentada no artigo, a 
utilização do método entrevista, a especificação do tipo de entrevista utilizado, o objetivo 
da aplicação da entrevista no contexto do artigo e outros métodos qualitativos que tenham 
sido utilizados em conjunto à entrevista. As considerações para cada artigo são 
apresentadas na Tab. 2. 

 
Tabela 2. Análise dos artigos (os autores, 2020) 

 

Título 
Objetivo do 

artigo 
Área de 

aplicação 
Uso de 

entrevista 
Objetivo da 
entrevista 

Outros 
métodos 

Schools and 
kindergartens as 

shared workplaces: 
An analysis of the 

work ability 
management 

challenges of the 
meal and cleaning 
service employees 

Encontrar 
soluções para 
problemas no 

sistema de 
trabalho 

Setor público Sim 

Encontrar 
aspectos 

ergonômicos 
que precisavam 
ser analisados 

Leitura de 
documentos, 
observações, 

workshops 

Uncovering the 
invisible patient 

work system 
through a case 
study of breast 

cancer self-
management 

Encontrar 
componentes do 

sistema de 
trabalho invisível 
em pacientes de 
câncer de mama 

Medicina Sim 

Encontrar 
aspectos 

ergonômicos 
que precisavam 
ser analisados 

Survey para 
escolha dos 

entrevistados 

Development of a 
Veterinary Surgical 

Checklist 

Criar um check-
list para cirurgia 

veterinária 

Medicina 
veterinária 

Sim 

Entender quais 
informações 
caberiam ser 
colocadas no 

checklist 

Observações, 
análises de 

tarefas e 
surveys 
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Título 
Objetivo do 

artigo 
Área de 

aplicação 
Uso de 

entrevista 
Objetivo da 
entrevista 

Outros 
métodos 

Healthcare 
workers' 

perceptions of 
lean: A context-
sensitive, mixed 
methods study in 

three Swedish 
hospitals 

Como as 
percepções dos 
trabalhadores de 
hospitais acerca 
do Lean variam 
de acordo com o 

contexto 

Medicina Sim 

Identificar as 
percepções da 
implantação do 

Lean 

Aplicação de 
questionário, 
grupos focais, 

surveys do 
problema e 

observações 

Staff perceptions of 
work quality of a 

neonatal intensive 
care unit before 

and after transition 
from an open bay 
to a private room 

design 

Comparar as 
percepções e 

performance dos 
trabalhadores 

após mudança de 
design em uma 
UTI neonatal 

Medicina Sim 

Identificar 
pontos positivos 
e negativos do 

local de trabalho 
antes e após as 

mudanças 

Observações, 
aplicação de 

questionários, 
análises de 

tarefas 

A total ergonomic 
design approach to 

enhance the 
productivity in a 

complicated control 
system 

Propor um 
modelo para 

análise e design 
de sistemas 

homem-máquina 
integrado de 

forma eficiente 

Usina 
termelétrica 

Sim 

Identificar 
opiniões sobre 
ergonomia e 
condições de 
trabalho para 

desenvolvimento 
de questionário 

Observações, 
análises de 

tarefas, 
surveys sobre 

ergonomia, 
aplicação de 
questionários 

Enhancing the 
availability and 

reliability of power 
plants through 

macroergonomics 
approach 

Propor um 
modelo que 
melhore a 

confiabilidade, 
produtividade e 
condições de 
trabalho em 

usinas 

Usina 
termelétrica 

Sim 

Identificar 
opiniões sobre 
ergonomia e 
condições de 

trabalho 

Aplicação de 
check-lists e 

questionários, 
leitura de 

documentação, 
análise de 

informações 

Human factors and 
ergonomics: 

Bridging 
psychology and 
technology in 
telemedicine 
applications 

Identificar a 
importância da 
ergonomia no 
contexto da 

telemedicina, 
ilustrando 

ferramentas que 
podem ser 

utilizadas na 
identificação de 

problemas 

Telemedicina Não - - 

 
De uma maneira geral, o método de entrevista foi utilizado nos artigos como meio de 

coletar informações acerca das necessidades ergonômicas (tanto em aspectos da 
ergonomia micro quanto da macro) e condições de trabalho. Ademais, nota-se que o 
método foi utilizado em conjunto com outros métodos qualitativos de pesquisa, como 
surveys, análises de tarefas e observações, além de fornecer dados que serviram de 
entrada para aplicação de questionários que fossem coerentes com a realidade do sistema 
de trabalho e para um checklist, como apresentado no artigo “Development of a Veterinary 
Surgical Checklist”. 

Percebe-se que o método de entrevistas é utilizado na maioria das vezes em contextos 
ligados a medicina, salientando a necessidade de métodos que corroborem para uma 
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apreciação ergonômica participativa, pois com a participação dos envolvidos no sistema de 
trabalho, conhece-se com maior profundidade os problemas e encontra-se soluções mais 
adequadas para o sistema. 

Conforme análises dos artigos foi possível constatar que somente o artigo intitulado 
“Uncovering the invisible patient work system through a case study of breast cancer self-
management” especificou que o tipo de entrevista utilizado foi semiestruturado, enquanto 
que nos outros artigos os autores não especificaram o tipo utilizado, atentando-se apenas 
ao objetivo que teriam ao utilizar este método. Ainda, o artigo “Human factors and 
ergonomics: Bridging psychology and technology in telemedicine applications” não 
apresenta uma aplicação de intervenção macroergonômica, sendo um artigo de caráter 
teórico, apontando a importância da ergonomia para o sucesso de sistemas de 
telemedicina, enfatizando que ferramentas, como a entrevista, são importantes para o 
design e o desenvolvimento de qualquer sistema utilizado pelo homem. 

Ainda, nota-se que os resultados da busca em base de dados corroboram com 
resultados encontrados em Leite et al. (2019), realizado no setor de Faturamento de um 
Hospital Universitário do Paraná, aplicando o método de intervenção ergonômica Análise 
Macroergonômica do Trabalho. Neste estudo, de caráter participativo com os funcionários 
do setor em questão, foram aplicadas entrevistas que forneceram dados de entrada para 
construção de questionários que fossem pertinentes às demandas ergonômicas 
encontradas no setor. As entrevistas foram essenciais para aplicação da ergonomia 
participativa e para que os questionários obtivessem resultados que refletissem 
profundamente os problemas e demandas do setor, para que assim fossem propostas 
soluções adequadas. 

A Fig. 3 apresenta o resultado de uma entrevista realizada em quatro instituições 
diferentes, sendo uma Corretora de Seguros, uma Indústria de Exportação, no Setor 
Administrativo de uma empresa e com Porteiros de um condomínio. Em todas as 
instituições os trabalhadores responderam à mesma questão aberta buscando 
compreender os aspectos bons e ruins do trabalho por eles realizado. A partir das respostas 
dos trabalhadores foram determinados Itens de Demanda Ergonômica (IDEs) e aplicados 
pesos a cada menção realizada na entrevista. 
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Figura 3. Gráficos de %Peso IDE de entrevistas para quatro instituições 
 

O cálculo do peso de importância de cada IDE (Peso IDE) para cada entrevista é 
realizado por 1/OM, sendo OM a ordem de menção de um IDE i, sendo i variável entre 1 e 
n (número de IDEs existentes), durante uma entrevista m, sendo m o número de entrevistas 
realizadas. O peso de cada IDE é dado em porcentagem, como mostra a Eq. (1).   

 

% 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐼𝐷𝐸(𝑖) =  
∑ (

1

𝑂𝑀𝑖𝑗
)𝑚

𝑗=1

∑ ∑ (
1

𝑂𝑀𝑖𝑗
)𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

 . 100 sendo OM∈ ℤ+∗,[1, n]                                                                 (1) 

 
Desta maneira, os gráficos na Fig. 3 indicam que apesar da pergunta na entrevista ter 

sido a mesma, as demandas encontradas são distintas e possuem importâncias distintas. 
Estes resultados apontam a importância da aplicação de entrevistas como forma de 
entender as demandas ergonômicas de cada trabalho, além de ressaltar que para os 
trabalhadores as demandas possuem importâncias diferentes, o que deve ser considerado 
em uma intervenção ergonômica. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

Entrevista é um método rico para coleta de dados, do qual podem ser obtidas 
informações não encontradas em fontes documentais, observações e outros métodos 
qualitativos. Por fornecer informações precisas e sob ponto de vista do entrevistado sobre 
o sistema de trabalho, tanto no âmbito individual como no âmbito organizacional, esse 
método é comumente utilizado em aplicações de intervenções macroergonômicas. 

Assim, este artigo apresentou um panorama de como a entrevista é utilizada para 
aplicação de apreciação macroergonômica. Com base em resultados encontrados na 
literatura, nota-se o recente e crescente uso desse método em aplicações de ergonomia, 
principalmente no contexto da medicina. Também, a entrevista é utilizada em conjunto a 
outros métodos qualitativos de pesquisa, como observação, survey e análise da tarefa, 
podendo ser utilizada como fonte de entrada de informação para utilização de outros 
métodos, como questionários e checklist. Constatou-se também que, uma mesma questão 
aberta quando aplicada em entrevistas com trabalhadores de diferentes empresas geram 
Itens de Demanda Ergonômica específicos para a realidade de trabalho dos entrevistados 
e as importâncias dadas aos IDEs são diferentes para cada empresa analisada.  

Sugere-se para estudos futuros, a construção de um panorama da aplicação de 
entrevistas em apreciações de foco microergonômico, principalmente na ergonomia 
cognitiva, que contempla em suas aplicações métodos participativos, a fim de apresentar 
suas potencialidades de contribuição para a intervenção ergonômica. 
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