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Resumo: O ARTIGO OBJETIVA ENFATIZAR O PAPEL DO ERGONOMISTA COMO
MEMBRO IMPRESCINDÍVEL DE UM GRUPO DE PROJETO DE
PRODUTOS E DE SISTEMAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS PESSOAS. É
O PROFISSIONAL QUE TEM A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE UM
PROJETO ONDE CIÊNCIA E APLICAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE,
DISCIPLINA E PRÁTICA SE ENCONTRAM. PARA TANTO, OS
CONHECIMENTOS PRODUZIDOS RELATIVOS AO TRABALHO, À TÉCNICA
E AO MODELO DE HOMEM, BEM COMO A COMPETÊNCIA EM ANALISAR
A ATIVIDADE REAL (FUTURA) SÃO TOMADOS COMO FUNDAMENTOS
PRINCIPAIS QUE INFLUENCIAM POSITIVAMENTE O TRABALHO DE
EQUIPES DE PROJETO. BUSCA-SE, ASSIM, PROMOVER UMA DISCUSSÃO
ACERCA DA SINERGIA ENTRE O ERGONOMISTA E A EQUIPE DE
PROJETO ATRAVÉS DE DOIS ASPECTOS: QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS
INDIVIDUAIS E COLETIVAS E QUANTO ÀS TIPOLOGIAS DE
CONHECIMENTO DESENVOLVIDAS.
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THE ERGONOMIST, A PROJECT TEAM
MEMBER: PERCEPTIONS FROM THE
PERSPECTIVE OF COMPETENCES AND
TYPES OF KNOWLEDGE
Abstract: THE ARTICLE AIMS TO EMPHASIZE THE ROLE OF THE ERGONOMIST AS
AN ESSENTIAL TEAM MEMBER FOR THE PROJECTS OF PRODUCTS AND
SYSTEMS TO BE USED BY PEOPLE. IT IS THE PROFESSIONAL WHO HAS
THE ABILITY TO CONDUCT A PROJECT WHERE SCIENCE AND
APPLICATIOON, UTILITY AND NEEDS, DISCIPLINE AND PRACTICE
MEET. WITH THIS PURPOSE, THE KNOWLEDGE PRODUCED ON THE
WORK, THE TECHNIQUE AND THE MODEL OF MAN, AS WELL AS THE
COMPETENCE TO EXAMINE THE REAL ACTIVITY (FUTURE) ARE TAKEN
AS THE MAIN REASONS THAT POSITIVELY INFLUENCE THE WORK OF
PROJECT TEAMS. THE REVIEW PROMOTES A DISCUSSION ABOUT THE
SYNERGY BETWEEN THE ERGONOMIST AND THE PROJECT TEAM
THROUGH TWO ASPECTS: ABOUT THE INDIVIDUAL AND COLLECTIVE
COMPETENCES AND ABOUT THE KNOWLEDGE TYPOLOGIES.
Keyword: ERGONOMIST;
TYPOLOGIES.
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1. Introdução
O cenário descrito pelas recentes concepções teóricas sobre a era do conhecimento
reflete um momento de transição e de preocupação com o que mais adiciona valor aos
produtos e serviços: as atividades inteligentes e não mais as rotineiras (FLEURY e FLEURY,
2001). Assim, para organizações que visam obter vantagem competitiva através da inovação,
a geração de competências na formação de equipes de trabalho e no âmbito do indivíduo deve
ser uma preocupação fundamental, bem como a administração de múltiplas funções em
diferentes perspectivas (FRAME, 1999).
Uma das qualificações que responde a essa demanda é a Ergonomia, ocupação focada
nos problemas acerca da atividade de trabalho e do uso de produtos. A Ergonomia tem sido
considerada por alguns autores como ciência, enquanto geradora de conhecimentos. Outros a
enquadram como tecnologia, por seu caráter aplicativo e de transformação. Apesar das
divergências conceituais, alguns aspectos são comuns às várias definições existentes, tais
como a aplicação dos estudos ergonômicos, a natureza multidisciplinar, o uso de
conhecimentos de várias disciplinas, o fundamento nas ciências, e o objeto (a concepção do
trabalho).
O trabalho do ergonomista estabelece campos de interesse amplos e diversificados, e
que, por esse motivo, encontra na formação do trabalho em equipe e na interdisciplinaridade a
obtenção de bons resultados.
Nesse estudo, busca-se através da revisão de literatura, enfatizar o papel do
ergonomista como membro imprescindível de um grupo de projeto de produtos e de sistemas
que serão utilizados pelas pessoas. No intuito de ressaltar a forma com que as competências e
conhecimentos do ergonomista colaboram para o projeto do trabalho, promove-se uma
discussão acerca da sinergia entre o ergonomista e a equipe de projeto, através de dois
aspectos: 1) quanto às competências individuais e de equipe; 2) quanto às tipologias de
conhecimento desenvolvidas.
2. Equipes de projeto e a diversidade de membros
A idéia de projetar a estrutura organizacional na forma de equipes de trabalho advém
da década de 90, com a reestruturação das empresas por meio da horizontalização, redução do
número de níveis hierárquicos e delegação de autoridade para os níveis inferiores. Enunciouse uma considerável mudança, passando da forma departamentalizada de organizar para a
adoção de uma visão de processo das atividades (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). A
criação de redes de trabalho pode ser entendida como uma resposta aos desafios ambientais
enfrentados pelas organizações, no intuito de construir capacidades e competências
estratégicas (SANTOS, 1999).
Orientados pelos objetivos da empresa e capacitados para a tomada de decisão, os
membros da equipe passam a controlar e planejar suas atividades, independentemente do nível
hierárquico a que estão vinculados (SANTOS, 1999). São equipes compostas por indivíduos
altamente versáteis com comportamento empreendedor e anti-burocrático, com alta tolerância
à ambigüidade e focados em atividades de longo prazo (BEATTY e SCHNEIER, 1997).
Trata-se de profissionais dispostos à colaboração interfuncional e que possuem habilidades e
características individuais como comportamento criativo e tolerância a mudanças (LEUNG et
al., 2003).
As equipes são sobrepostas à estrutura funcional ou integradas no projeto
organizacional, e embora temporárias, tendem a ter vida longa (COHEN, 1995). Forma-se um
grupo de indivíduos com habilidades estrategicamente complementares e mutuamente
comprometidos com a qualidade, a relação com clientes e a produtividade. O grupo deve
3
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possuir objetivos comuns relacionados ao projeto. Como membros da equipe, esses
profissionais tem a oportunidade de deslocarem-se de seus níveis de trabalho e deixar
florescer idéias e pensamentos criativos, tomar decisões que farão diferença e interagir com
profissionais das diferentes áreas (NATALE et al., 1995).
Ao repensar estrategicamente o fluxo de trabalho, em função de processos-chave de
negócio, empresas têm sido cada vez mais capazes de conceber um ambiente que facilite o
trabalho em equipe, aproveitando as habilidades e conhecimentos dos funcionários (BARKER
e NEAILEY, 1999). Mintzberg (1995) classifica este tipo de organização como adhocrática.
Adhocracia é a estrutura que, de todas as configurações estruturais, é a que menos se
influencia pelos princípios clássicos de gestão. Representa estruturas fluidas e está associada à
horizontalidade do poder de decisão. Essa estrutura é típica em equipes de projetos e
inovação, nas quais o grau de especialidade e conhecimentos são elevados, e tem o processo
de decisão como uma das principais vantagens.
O fluxo de trabalho é redefinido de modo a propiciar aos profissionais mais influência
sobre a tomada de decisão. Interfuncionalidade e autogerenciamento de equipes são métodos
típicos para aumentar o poder que funcionários têm de tomar iniciativas próprias e propor
soluções de mudança e melhoria (BOHLANDER et al., 2005).
Em uma concepção mais ampla, Santos (1999, p.35) apresenta as principais
características da rede de trabalho baseada em equipes:


Clareza de metas e de propósito e criação da identidade da equipe;



Envolvimento nos processos de mudança organizacional;



Compartilhamento de informações, baseado na confiança mútua entre os membros de
uma equipe e entre equipes, como apoio à tomada de decisão;



Composição por profissionais especializados e com conhecimentos complementares;



Compromisso com propósitos, metas e abordagem de trabalho comuns;



Mútua responsabilidade na definição de objetivos e no desempenho da equipe;



Expansão contínua das competências individuais e coletivas.

É através dessa horizontalização, ou seja, redução das diferenças e relações de poder,
que se consegue um maior envolvimento e aumento da qualidade de vida no trabalho ao
mesmo tempo em que o desempenho da empresa é aprimorado. Trata-se de uma abordagem
de trabalho mais igualitária e cooperativa, que elimina as diferenças de status e poder e
privilegia a colaboração (BOHLANDER et al., 2005). A perspectiva de autogestão das
equipes propõe uma mudança radical da supervisão hierárquica para uma forma colaborativa
de gerenciamento dos trabalhadores (SANTOS, 1999).
A concepção de um projeto é um trabalho altamente complexo. Como forma de
reduzir essa complexidade, atribui-se aos membros da equipe tarefas diferenciadas de acordo
com suas especialidades técnicas e de seus saberes. Simultaneamente, esse princípio é fonte
de nova complexidade. É preciso integrar as diferentes partes do projeto ao longo da
concepção, e para realizar essa integração, os membros devem se coordenar. Estes podem
buscar objetivos diferentes, com pontos de vista distintos. Discordâncias quanto aos
problemas a resolver são, portanto, prováveis (BÉGUIN, 2007).
Assim, de um lado existe um princípio de divisão de tarefas, com membros que têm
seus próprios saberes e suas próprias lógicas, e, de outro, uma exigência de interdependência e
coerência. O que se busca atingir então é a articulação entre o poder arbitrário dos membros
4
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especialistas e uma exigência de convergência no quadro de um projeto singular, que autoriza
outrem a interferência na atividade para evitar a cacofonia (BÉGUIN, 2007).
3. O ergonomista, membro da equipe
O ergonomista é um membro imprescindível na equipe para o projeto de produtos e de
sistemas que serão utilizados pelas pessoas. É também o profissional que terá a capacidade de
conduzir um projeto onde ciência e aplicação, necessidade e utilidade, disciplina e prática se
encontram num amplo espaço de ação, produção e reflexão (GUERIN et al., 2001).
Especialista no funcionamento do homem num “mundo de engenheiros”, traz uma
contribuição de primeira grandeza, porque possui (BÉGUIN, 2007):


Saberes gerais sobre o funcionamento do homem e sua atividade, e saberes mais
específicos sobre a adaptação dos dispositivos técnicos ao homem;



Critérios baseados nas condições de trabalho;



Métodos através da análise de situações;



Conhecimentos resultantes dos estudos de campo.

Béguin (2007) ressalta o papel deste profissional sobre um projeto e sua condução,
quando afirma que é ele quem traz “um projeto dentro do projeto”. Para o ergonomista, o
funcionamento do homem e sua atividade em situação (trabalho real) constituem variáveis
que devem ser integradas pelos projetistas. São dimensões que devem orientar as escolhas.
Uma das contribuições mais significativas do ergonomista é o fato de que ele dispõe
de um método comprovado para compreender o trabalho antes de transformá-lo (GUERIN et
al., 2001). Trata-se do diagnóstico ergonômico, no qual se distinguem duas funções: na
primeira, o ergonomista age sobre a elaboração do projeto na formação de objetivos. Na
segunda, age na evolução e condução do projeto para atingir os objetivos. O quadro 1
demonstra as funções do diagnóstico ergonômico:
DIAGNÓSTICO ERGONÔMICO
Papel do Ergonomista: fazer com que 2 variáveis sejam consideradas e integradas pelos projetistas:
1) O funcionamento do homem
2) Sua atividade
Ergonomista agindo sobre a elaboração
do projeto

Ergonomista agindo na condução do projeto
(na evolução para atingir os objetivos)

(na formação de objetivos)
 Define o estatuto do funcionamento  Possui uma gama de conhecimentos resultantes da
do homem na criação do projeto
análise das situações existentes que visam identificar a
natureza dos problemas a tratar para atingir o objetivo
 Explica o funcionamento do homem
e demonstra-o a partir da análise de
situações existentes
Quadro 1 – Diagnóstico ergonômico de situação. Fonte: Adaptação dos textos de Béguin (2007).

Além de conhecer seus interlocutores, o ergonomista necessita também se fazer
conhecer. Em muitos casos, ele assume um papel de perito. Os peritos se distinguem dos
projetistas em relação a seu papel estratégico nos projetos inovadores, porque permitem que
5
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sejam considerados, na concepção do projeto, constrangimentos para os quais os outros
membros não têm as exigidas competências. Quando procuram fazer especificações a partir
de seus conhecimentos, encontram pouco impacto. Os novos saberes se difundem quando há
projetos experimentais, onde critérios a atingir são claramente estabelecidos e onde existem
meios de avaliação. Todos esses elementos cabem à iniciativa da equipe-projeto.
4. Competências individuais
Nos últimos anos, o tema competência, seu desenvolvimento, sua gestão e outros
aspectos têm sido focos de discussões acadêmicas e empresariais, associados a diferentes
compreensões: no nível individual (a competência do indivíduo) e das organizações
(denominadas “core competences”). As competências organizacionais referem-se à
combinação de recursos da empresa que a torna única, sendo, portanto, a origem da vantagem
competitiva. As individuais se referem a uma determinada habilidade sobre certa área de
conhecimento (SILVA, 2002).
A noção de competência enfoca a mobilização e articulação dos recursos com o
objetivo de agregar valor à organização, conceito alinhado à proposta de mensuração do
intangível, uma vez que a competência não é medida por números, e sim pelo poder que a
mesma tem de contribuir para o desenvolvimento de uma organização, por meio dos
indivíduos.
Falar em competência pode determinar diversos significados, não só os ligados às
características da pessoa, como conhecimentos, habilidades e atitudes, como outros voltados
para a tarefa e resultados (FLEURY e FLEURY, 2001).
Competência em nível individual pode ser pensada como o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, acreditando-se que
os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas.
Pode ser entendida, ainda, como a tarefa e o conjunto de tarefas pertinentes a um cargo
(FLEURY e FLEURY, 2001). É ainda, a capacidade de executar uma tarefa, algo que exige
conhecimento e habilidade pessoal.
De acordo com Tremblay e Sire (1999), existem cinco dimensões de competência que
apresentam particularidades capazes de dar indicações sobre o desempenho dos indivíduos:


Knowledge: são os conhecimentos, acervo de informações, conceitos, idéias e
formação acadêmica pertinentes a um domínio específico que o indivíduo possui. Fazse necessária uma reciclagem e aprendizado constante, para que o saber não se torne
obsoleto;



Skills: habilidades que correspondem à demonstração real das competências que se
tem, capacidade de colocar o conhecimento em ação, habilidade de transformar a
teoria em prática, através de uma visão pessoal das atividades de negócio;



Behaviours: conceitos que o indivíduo possui sobre si mesmo e que se refletem nas
atitudes, valores, emoções, ações e reações diante de uma situação, comportamento
que envolve o impulso e a determinação de inovar, bem como a convicção de
melhorar continuamente, além do espírito empreendedor;



Traits: referem-se aos traços de personalidade que conduzem uma pessoa a se
comportar de determinada maneira;



Motives: são os comportamentos no trabalho dirigido para um motivo ou alvo
específico e que mobiliza as forças interiores que geram reações.
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Competência individual, portanto, não é estado ou conhecimento que se tem, nem é
resultado de treinamento. É, sobretudo, colocar em prática o que se sabe em um determinado
contexto, marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos,
limitações de tempo e recursos etc. Pode-se falar de competência apenas quando há
competência em ação, isto é, saber mobilizar conhecimentos em diferentes contextos
(LEBORTEF,1995).
5. Competências de equipe
Para este estudo são destacados dois tipos de competências em gerenciamento de
projetos: as individuais e as de equipe. As primeiras, já tratadas, se referem às aptidões e
habilidades dos indivíduos na solução de problemas. As competências da equipe, por sua vez,
se relacionam com a capacidade de resolução de problemas complexos em contexto
multidisciplinar (FRAME, 1999).
O conceito de competências em equipes advém de um processo que agrega um
conjunto de indivíduos com diferentes necessidades, habilidades e inteligências e transformaos numa unidade de trabalho eficaz e integrada. Neste, os objetivos e energias individuais se
misturam e dão suporte aos objetivos da equipe. Partindo deste conceito, Thamhain (1993),
analisou o desempenho de equipes de projetos, considerando as facilidades e barreiras para
sua formação e desenvolvimento. São elencados alguns indicadores que podem ser utilizados
para estabelecer as bases para identificar as competências em equipes de projetos:


Comunicação: fundamental para que uma equipe obtenha alto desempenho. O
conhecimento do plano do projeto e o processo de geração, estoque, disseminação e
controle das informações são aspectos críticos;



Colaboração: equipes consolidadas geralmente têm membros que apresentam espírito
colaborador em detrimento do individualismo, buscam juntos os resultados e procuram
sempre se proteger contra eventuais injustiças;



Mútua confiança: refere-se a um dos pré-requisitos para a formação de equipe, já que
uma atividade tem interface com informações e resultados oriundos de outras
atividades, a equipe precisa ter a confiança que tais entradas estejam de acordo com os
requisitos planejados;



Busca de resultados do projeto e relacionamento com a empresa: Quanto mais a
equipe conhece as potencialidades e possibilidades da empresa que faz parte, poder
explorar melhor seus recursos e, certamente, melhor contribuir para o sucesso de seus
projetos.

6. Tipologias de conhecimento
O papel desempenhado pelo conhecimento considerando a formação de estratégia
ganhou destaque nos anos 90. Esse novo ambiente requer a incorporação da gestão do
conhecimento como um diferencial de sucesso. É no conhecimento presente nos indivíduos
que se encontra a principal fonte de vantagem competitiva (STAREC et al., 2005).
Conhecimento foi outrora definido por Nonaka e Takeuchi (1995) como “crença
verdadeira justificada”, ferramenta que pode vir a aumentar a capacidade efetiva de ação das
organizações. O conhecimento pertinente a organizações de negócios é composto por fatos,
opiniões, idéias, teorias, princípios, modelos, valores, experiências, informações, contexto e
intuições (MITRI, 2003).
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Nonaka e Takeuchi (1995), Davenport e Prusak (1998), bem como Leonard-Barton e
Sensiper (1998), contemplaram o conhecimento através de algumas tipologias. Dentre elas,
enfatizam-se nesse estudo o conhecimento explícito, o individual, o coletivo e o acumulativo.
O conhecimento explícito é articulável, codificado e comunicável através de símbolos,
números, fórmulas; ou tangível na forma de equipamentos, modelos e documentos. Esse tipo
de conhecimento pode ser encontrado sob a forma de regras, rotinas, normas e procedimentos
operacionais (POPADIUK e CHOO, 2006).
Nonaka e Takeuchi (1995) elaboram uma distinção entre conhecimento coletivo e
individual, assim como Leonard-Barton e Sensiper (1998). Conhecimento individual é criado
de acordo com suas opiniões, atitudes e fatores que influenciam sua formação pessoal.
Conhecimento coletivo ou social reside em ações coletivas de um grupo (NONAKA e
TAKEUCHI, 1995). Este envolve normas que orientam a comunicação e a coordenação
grupal (LEONARD-BARTON e SENSIPER, 1998).
Já Yakhlef (2005) contempla o conhecimento como acumulativo, construído sobre e a
partir de conhecimentos criados anteriormente. Diferentemente de outras atividades
organizacionais, a criação de conhecimento não precisa estar localizada em certo lugar e
tempo, e não precisa ser monitorada. Idéias criativas e insights não necessariamente são
criadas durante o trabalho. Em contraste com recursos físicos, idéias são transferidas e ao
mesmo tempo não se perdem, o indivíduo as compartilha e continua possuindo-as.
7. O ergonomista, a equipe de projeto e as relações entre competências e tipologias de
conhecimento
Com base nos estudos destacados anteriormente, é possível vislumbrar algumas
relações do trabalho do ergonomista e de uma equipe de projeto com os conceitos de
competências individuais e com as tipologias de conhecimento. A seguir, são formados os
seguintes relacionamentos:
 1) Nível individual: O papel do ergonomista associado ao conhecimento individual e
às competências individuais;
 2) Nível individual: O papel do ergonomista associado ao conhecimento explícito e às
competências individuais;
 3) Nível coletivo: Equipe de projeto associada ao conhecimento coletivo e às
competências de equipe;
 4) Nível coletivo: Equipe de projeto associada ao conhecimento acumulativo e às
competências de equipe.
No projeto, a projeção da atividade e o funcionamento futuro dependem da capacidade
do ergonomista de aplicar seus conhecimentos sobre o funcionamento do homem e de
antecipação da atividade. Através dessa premissa, o quadro 3 traz a relação entre ergonomista,
conhecimento individual e competências individuais:
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Relação: Ergonomista, Conhecimento Individual e Competências Individuais
Ergonomista, membro da
equipe

Tipologia de Conhecimento:
Individual

Competências Individuais:
Características

Antecipação da atividade e
aplicação de seus
conhecimentos sobre o
funcionamento do homem

Associado às opiniões, atitudes
e experiências do indivíduo;
saberes específicos sobre a
adaptação de dispositivos
técnicos ao homem

Acervo de informações,
conceitos, idéias e formação
pessoal

Quadro 3: Nível individual: O papel do ergonomista associado ao conhecimento individual e às competências
individuais

Ainda em nível individual, o ergonomista possui conhecimentos imprescindíveis para
a condução e para o enriquecimento do projeto. Esses conhecimentos podem ser explicitados
na forma de um diagnóstico ergonômico. O quadro 4 traz a relação entre ergonomista,
conhecimento explícito e competências individuais:
Relação: Ergonomista, Conhecimento Explícito e Competências Individuais
Ergonomista, membro da
equipe
Diagnóstico ergonômico: o
ergonomista coleta dados e
realiza uma avaliação
referente às questões
relacionadas à ergonomia no
projeto, através da aplicação
de ferramentas específicas

Tipologia de Conhecimento:
Explícito

Competências Individuais:
Características

Articulável, comunicável,
facilmente transferido.
Conhecimento compartilhado
através de informações
estruturadas

Para formular as
recomendações ergonômicas, o
ergonomista possui critérios
baseados nas condições de
trabalho e métodos através da
análise de situações

Quadro 4: Nível individual: O papel do ergonomista associado ao conhecimento explícito e às competências
individuais

Já em nível coletivo, para uma condução satisfatória do projeto, todos devem ser
autorizados à interferência, de forma que não seja privilegiada a lógica de um membro em
detrimento da lógica dos outros. Interação e comunicação entre os campos do saber formam
uma integração do conhecimento produzido. O quadro 5 traz a relação entre equipe de
projeto, conhecimento coletivo e competências de equipe:
Relação: Equipe de projeto, Conhecimento Coletivo e Competências de equipe
Equipe de projeto

Diversidade de membros,
exigência de
interdependência e coerência
em um projeto singular

Tipologia de Conhecimento:
Coletivo

Competências de equipe:
Características

Reside em ações coletivas de
um grupo; troca de
conhecimento através de
documentos, reuniões e
comunicação

Espírito colaborador em
detrimento do individualismo,
busca coletiva de resultados;
comunicação, disseminação e
controle dos conhecimentos aspectos críticos
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Quadro 5: Nível coletivo: Equipe de projeto associada ao conhecimento coletivo e às competências de equipe

O poder discricionário dos especialistas membros da equipe assim como a apropriação
dos conhecimentos gerados pela equipe podem garantir o desenvolvimento das competências
individuais. Dessa forma há uma promoção da integração de todos os resultados obtidos. O
quadro 6 traz a relação entre equipe de projeto, conhecimento acumulativo e competências de
equipe:
Relação: Equipe de projeto, Conhecimento Acumulativo e Competências de equipe
Equipe de projeto

- Poder discricionário dos
especialistas membros da
equipe
- Apropriação dos
conhecimentos gerados pela
equipe

Tipologia de Conhecimento:
Acumulativo
Construído sobre e a partir de
conhecimentos criados
anteriormente; apropriação de
conhecimento e expansão
contínua das competências
individuais

Competências de equipe:
Características
Mútua confiança com
informações e resultados
oriundos de outras atividades
Capacidade da equipe em
buscar resultados do projeto e
se relacionar com a empresa

Quadro 6: Nível coletivo: Equipe de projeto associada ao conhecimento acumulativo e às competências de
equipe

8. Considerações finais
Muito além de gerar conhecimentos a respeito da situação de trabalho, o ergonomista
enquadra esses conhecimentos através de um diagnóstico da situação real e coloca em prática
suas competências, na medida em que age efetivamente sobre a realidade de trabalho,
enquanto ator da condução do projeto.
Foi enfatizado que os melhores desempenhos estão fundamentados no conhecimento e
nas competências dos indivíduos, únicos capazes de acoplar criatividade na formulação de
idéias inovadoras. Percebeu-se que os conhecimentos produzidos relativos ao trabalho, à
técnica e ao modelo de homem, bem como a competência em analisar a atividade real
(futura) são os fundamentos principais que permitem os ergonomistas a influenciarem
positivamente a condução de um projeto. Essa proposta é justificável já que o ergonomista:


Articula com os outros membros;



Amplia os espaços de negociação de soluções;



Favorece mecanismos de colaboração;



Associa diferentes racionalidades ao projeto.

Ademais, a interdisciplinaridade mostra-se sempre vantajosa no desenvolvimento de
projeto. A troca de idéias no grupo faz com que a proposta final congregue uma melhor
interpretação dos quesitos necessários para que o projeto atenda todas as necessidades
(ergonômicas e de produção).
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