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6. A ImplAntAção de polítIcAs públIcAs de 
ergonomIA nA sAúde do trAbAlhAdor:  
A experIêncIA pArtIcIpAtIvA do mInIstérIo do 
trAbAlho e emprego

Paulo Antônio Barros Oliveira  |  Lys Esther Rocha
Airton Marinho da Silva  |  Carlos Alberto Diniz Silva

Maria de Lourdes Moure

Breve Histórico

As relações de trabalho e suas consequências para o trabalhador são tratadas 
no Brasil por um sistema complexo com a atuação de diferentes instituições, 
cada uma com atribuições definidas pela legislação. Uma de suas principais 
características é a intervenção do Estado na busca de soluções dos conflitos 
da relação entre capital e trabalho. No campo das relações coletivas, os pilares 
são a organização sindical e as negociações coletivas, por meio dos quais são 
determinadas as condições gerais de trabalho, inclusive salários. No campo 
das relações individuais, a característica preponderante é a existência de uma 
legislação bastante detalhada e rígida, com caráter protetivo (Coelho, 1996). 
No âmbito do trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é o órgão 
federal encarregado da fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas. 
No âmbito da ergonomia, suas ações estão assentadas no que delimita a com-
petência da União quanto à inspeção do trabalho, incluindo a Constituição 
Federal, o decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT), a lei n. 10.593/2002, a convenção 81 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e os decretos n. 95.461/1987 e n. 4.552/2002 
(Regulamento da Inspeção do Trabalho).

Pressões tanto internacionais como internas contra as precárias condições 
de trabalho no Brasil, principalmente advindas do início da efervescência do 
movimento sindical de algumas categorias mais organizadas, e o início do 
processo de abertura política corroboraram para que em 1977 o capítulo V 
da CLT, que trata de saúde e segurança no trabalho, fosse alterado. Incluiu-se 

cap6.indd   143 16/2/2011   14:49:46



 144

sAúde do trAbAlhAdor nA socIedAde brAsIleIrA contemporâneA

então uma normatização a mais que a anterior, incorporando, na seção XIV, 
alguns princípios de ergonomia, como artigos relacionados à prevenção da 
fadiga; ao peso máximo que o empregado pode remover individualmente; à 
obrigatoriedade da colocação de assentos que assegurem a postura correta 
do trabalhador quando a execução da tarefa exigir que se trabalhe sentado; 
bem como o fornecimento de assentos aos empregados para serem utilizados 
durante as pausas, quando o trabalho for executado em pé.

No Brasil, demorou o início da participação do movimento operário na 
definição das políticas públicas na área trabalhista e da saúde. No início do 
século XX, a atenção foi maior na luta pela redução da jornada de trabalho e 
pela diminuição dos acidentes no trabalho. A partir de 1930, o movimento 
sindical foi reorganizado pelo Estado, possibilitando o controle do operariado 
durante o processo de industrialização do país. As relações de trabalho estão 
disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, tendo como 
característica a transformação dos sindicatos em entidades de direito público, 
com a perspectiva de atrelá-los ao Estado. Entre os princípios dessa legislação, 
está o da unicidade sindical, que consiste no monopólio da representação 
sindical, acompanhada do imposto sindical (ou contribuição sindical), que 
garante o funcionamento das entidades independentemente da filiação dos 
trabalhadores. 

No final da década de 1970, cresceu o movimento pela autonomia dos sin-
dicatos em relação ao Estado, cujo marco são as greves de 1978 em diferentes 
regiões do país, mas realizadas com maior grau de organização nas indústrias 
metalúrgicas do chamado ABC paulista, quando a elevação dos salários foi ne-
gociada diretamente em acordo coletivo. A estrutura corporativa dos sindicatos 
tem sido, aos poucos, modificada por meio de conquistas dos trabalhadores, 
como a formação das centrais sindicais, reconhecidas em março de 2008, de 
caráter nacional e não estruturadas por categorias profissionais. Nesse mesmo 
período, incrementaram-se as lutas sindicais por melhores condições de saúde 
no trabalho, dentro de uma proposta mais global de criação de um caminho 
por meio da negociação direta dessas condições de trabalho, que diminuísse o 
poder de controle do Estado e retirasse o caráter assistencialista dos sindicatos.

No campo da saúde, em 1983, a Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) propôs a ampliação do conceito clássico da saúde ocupacional, pas-
sando a empregar o termo ‘saúde dos trabalhadores’. Essa nova proposta, além 
de incluir o escopo da saúde ocupacional – que tradicionalmente abrangia apenas 
a identificação e o controle dos riscos profissionais nos ambientes do trabalho –, 
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pretendia agregar a compreensão das relações entre atividade de trabalho e 
saúde, ou seja, uma visão estrutural da ocupação como determinante social 
desse processo. A saúde dos trabalhadores deveria contar com a atuação de 
diferentes instituições, com suas atribuições definidas pela legislação. Esse 
enfoque, mais amplo, propunha, entre outros aspectos, pelo menos dois 
avanços importantes para o processo de melhoria das condições de trabalho: 
a participação dos trabalhadores na resolução de seus problemas de saúde 
e segurança, e a inclusão na avaliação do ambiente de trabalho também de  
aspectos da organização do trabalho e da qualidade de vida.

Nesse mesmo período de meados da década de 1980, no âmbito de modifi-
cações políticas importantes que ocorriam em alguns estados da federação, as 
secretarias de Saúde desses estados criaram programas de saúde dos trabalha-
dores que propuseram ações interinstitucionais, compreendendo as atividades 
de assistência à saúde e vigilância dos ambientes de trabalho. Vários desses 
programas funcionam até os dias de hoje e deram origem à implementação da 
política setorial da saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), 
servindo como campo de práticas para essa implementação. 

No campo do trabalho, a norma brasileira que trata da ergonomia (NR-17) 
foi modificada em 1990 (Brasil, 1990), ao fim de um processo de tentativa de 
reformulação de todas as normas regulamentadoras (NR) no primeiro governo 
após o regime militar (a chamada Nova República). Essa importante alteração, 
que insere no texto legal brasileiro o item organização do trabalho, foi resultado 
de intensa dinâmica social e da detecção de uma ‘epidemia’ de tenossinovite 
ocupacional em digitadores. No transcurso dos anos 80, o movimento dos tra-
balhadores de processamento de dados, aliado ao chamado ‘novo sindicalismo’, 
mobilizou-se nacionalmente e conseguiu o reconhecimento pela Previdência 
Social da relação existente entre as lesões por esforços repetitivos e o trabalho.

Nesse mesmo período, em plena fase da elaboração da nova Constituição, 
aumentou a demanda por fiscalização das empresas de processamento de 
dados com base em denúncias de trabalhadores, corroboradas por médicos e 
engenheiros do trabalho de sindicatos dos empregados de empresas de proces-
samento de dados de diversos estados. A Associação Nacional de Profissionais 
de Processamento de Dados solicitou à Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho, em Brasília, a elaboração de uma norma para os profissionais de 
processamento de dados que limitasse a cadência de trabalho, proibisse o 
pagamento de prêmios de produtividade e estabelecesse critérios de conforto 
para os trabalhadores em relação ao mobiliário e ao ambiente de trabalho. 
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Ao mesmo tempo, a Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo elaborou 
um manual e um documento audiovisual sobre o trabalho com terminais de 
vídeo, que representava a tradução e a adaptação do texto Les Écrans de Visua-
lisation: guide méthodologique pour médecin du travail (INRS, 1987). Esse material 
foi distribuído aos médicos e engenheiros das demais delegacias regionais 
do Trabalho do país. Em dezembro de 1989, foi realizado em São Paulo um 
seminário nacional que tratava de problemas relacionados ao trabalho com 
terminais de vídeo. Nesse evento, foi decidido que não deveria ser elaborada 
uma norma apenas para os profissionais de processamento de dados, já que as 
lesões por esforços repetitivos eram observadas também em outras atividades 
profissionais.

A redação final da NR-17, publicada na portaria n. 3.751, de 23/11/90, 
resultou de uma negociação tripartite com a participação de representantes dos 
empregadores, dos trabalhadores e do Ministério do Trabalho. Foi a primeira 
experiência de modificação de norma de Saúde e Segurança com base em uma 
negociação tripartite, princípio que, mais tarde, acabaria sendo firmado como 
regra geral para esses procedimentos. Foram especificadas recomendações para 
as atividades de processamento de dados e incluídos itens genéricos sobre 
mobiliário, ambiente de trabalho, equipamentos e organização de trabalho 
a serem utilizados também em negociações específicas para outras atividades 
profissionais. O enfoque da saúde dos trabalhadores é incorporado à NR-17, 
incluindo a organização do trabalho como aspecto a ser analisado na avalia-
ção das condições de trabalho que podem, potencialmente, comprometer a 
saúde. Tal inclusão está mais de acordo com o que se entende por ergonomia: 
conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à 
concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados 
com o máximo de conforto, segurança e eficiência (Wisner, 1987). A análise 
ergonômica do trabalho propõe a participação dos trabalhadores na avaliação 
das condições de trabalho e na validação dos seus resultados.

Assim, a fiscalização da segurança e da saúde do trabalhador pelo Ministé-
rio do Trabalho, que foi efetivamente instituída a partir da década de 1980, 
na estratégia de reforçar os mecanismos de acordo e negociação coletiva pelo 
processo tripartite, cria, no final de 1990, a Comissão Tripartite Paritária e 
Permanente (CTPP), para fins de consulta, diagnóstico, proposta técnica, 
validação e revisão de normas visando à melhoria contínua das situações de 
trabalho. A ratificação pelo Brasil da convenção n. 148 da OIT, que regula-
menta a participação dos trabalhadores no acompanhamento das inspeções 
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do trabalho e a implementação das negociações tripartites, dá novo impulso 
às tentativas de melhorias das condições de trabalho no país.

Como podemos ver, a participação dos trabalhadores no processo de 
diagnóstico, proposta técnica, validação e revisão de normas de saúde e 
segurança no trabalho é regulamentar no Brasil, mas tais condições não 
estão distribuídas igualmente em todo o território nacional. Até mesmo 
em regiões em que o movimento sindical é mais organizado, como no Sul e 
no Sudeste do país, sua atuação não está uniformemente distribuída: meta-
lúrgicos, bancários, comerciários, telefônicos, petroleiros e petroquímicos 
costumam ser mais atuantes na defesa de questões relacionadas à saúde e 
segurança no trabalho; no Nordeste, essas ações lideradas pelos sindicatos 
têm sido mais pontuais.

Outro aspecto que interfere nesse quadro é o papel exercido pela própria 
empresa. Organizações com forte vinculação ao comércio exterior e que res-
pondam a interesses de consumidores globalizados têm demonstrado maior 
flexibilidade à participação efetiva de seus trabalhadores nos processos de 
negociação e de implementação de medidas coletivas de proteção à saúde e 
segurança no trabalho, incluindo as de ergonomia.

Também o desempenho dos próprios auditores fiscais interfere nesse pro-
cesso, não só pela distribuição não uniforme do conhecimento dentro da cor-
poração, mas também devido à atuação mais ou menos diretiva e/ou coercitiva 
das gerências regionais desses órgãos, que acaba influindo no resultado final 
das ações de auditagem. Mesmo com a autonomia concedida pela legislação 
à auditoria fiscal, a conformação da estrutura física e operacional, além do 
fornecimento de condições de acesso às ferramentas modernas de auditoria 
e de inteligência investigativa, interfere na capacidade efetiva de regulação do 
Estado nessa e em outras áreas de interesses conflituosos.

A MudAnçA nA PolíticA do Ministério do trABAlHo e eMPrego

Com a automação de base microeletrônica, surgem novas formas de 
organizar as atividades produtivas, com a utilização de novos métodos de 
gestão que exigem maior participação dos trabalhadores e de seus sindicatos. 
A introdução das novas tecnologias modifica as responsabilidades dos tra-
balhadores, os requisitos de qualificação, o conteúdo do trabalho, as cargas 
físicas e mentais e as relações sociais no trabalho. A perda do controle sobre 
a cadência de trabalho, com sua frequente intensificação, tem gerado um 
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aumento de queixas de fadiga, estresse, doenças psicossomáticas e distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho.

O movimento sindical, com relação à luta pela saúde, vem estabelecendo 
frentes de trabalho com propostas de negociações coletivas para a construção 
de um processo de mudança nas relações de trabalho, na perspectiva de que 
a negociação direta viabilize melhorias nas condições de saúde e segurança no 
trabalho. Bonciani (1996) assinala algumas características dessas negociações:

• a participação dos diversos atores sociais, incluindo os representantes dos 
trabalhadores, dos empresários e do Estado, além de outras instituições 
não governamentais;

• o reconhecimento do princípio da negociação permanente com diálogo 
direto e entendimento entre as partes, com comissões que tenham a função 
explícita de acompanhar o cumprimento do acordo e negociar soluções 
para os conflitos que surgem;

• a busca de fortalecimento da representação dos trabalhadores no local de 
trabalho, inclusive com a valorização da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa);

• o incentivo ao desenvolvimento de atividades de formação dos trabalha-
dores;

• a redefinição do papel do Estado, reconhecendo os sindicatos patronais e 
dos trabalhadores como atores sociais que são capazes de dialogar e buscar 
o entendimento direto;

• a apresentação clara das cláusulas com descrições de medidas preventivas e 
corretivas, de forma a facilitar o seu entendimento pelo trabalhador e, ao 
mesmo tempo, permitir que o empregador saiba interpretar corretamente 
as medidas propostas.

No momento atual, as transformações dos processos de trabalho, devem 
ser buscados instrumentos que possibilitem aos próprios interessados (tra-
balhadores e empregadores) uma participação mais efetiva sobre as decisões 
que afetam o trabalho. As negociações coletivas são consideradas como um 
momento especial em que os trabalhadores podem obter melhorias das con-
dições de trabalho. Assim, diante de um problema identificado no processo 
de produção ou pela repercussão na saúde dos trabalhadores, a análise ergo-
nômica do trabalho permite conhecer melhor a situação, o que é importante 
para subsidiar a negociação coletiva que articularia as mudanças necessárias.
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Embora a nova redação da NR-17 tenha sido publicada em 1990, na época 
foi pouco utilizada pelos auditores fiscais do trabalho (AFT), apesar das grandes 
demandas sociais para resolução dos distúrbios osteomusculares relacionados 
ao trabalho, cuja incidência aumentava gradativamente em diferentes setores 
da produção. No início desse processo de mudanças, as modificações, do 
ponto de vista ergonômico, aconteceram principalmente nas atividades de 
processamento de dados e na discussão sobre conforto versus insalubridade 
no trabalho, até porque essas questões estavam inseridas em um processo 
histórico e social intenso.

Ao longo dos anos 90, o aumento do número de doenças ocupacionais 
relacionadas à organização do trabalho, notadamente a intensificação da cadên-
cia e a precarização das relações de emprego, aliado às pressões de diferentes 
setores (Ministério Público do Trabalho, Previdência Social, sindicatos) para 
que se incentivasse a fiscalização da aplicação da NR.17, levou o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) a implementar uma coordenação nacional 
das ações em ergonomia no âmbito de suas competências. O Departamento 
de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT), identificou a pouca utilização da NR.17 nas ações fiscais, em 
decorrência da falta de conhecimento técnico dos auditores sobre a matéria. 
Havia problemas e demandas, mas faltava competência específica em ergono-
mia na inspeção do trabalho para enfrentá-los.

Constatada a necessidade de atualização para auditores fiscais, desencadeou-se 
um processo de capacitação que envolveu um grupo de instrutores do próprio 
MTE (AFT e Fundacentro), articulado com a Associação Brasileira de Ergono-
mia (Abergo). Em 2000 e 2001, foram realizados 15 cursos de capacitação de 
30 horas, aos quais compareceram aproximadamente 450 AFT (engenheiros e 
médicos do trabalho e técnicos de segurança) de todas as delegacias regionais do 
Trabalho, utilizando-se apostilas criadas especificamente para orientar a fiscaliza-
ção quanto às exigências contidas na NR-17. Nesse processo, grupos de auditores 
realizaram intervenções em situações reais de trabalho que foram monitoradas 
pelos instrutores, e cujos resultados foram discutidos e avaliados em dois semi-
nários ocorridos durante os congressos da Abergo de 2000 e 2001, em espaço 
especificamente delimitado para essas atividades (Oliveira et al., 2004a, 2004b). 

Além dos conhecimentos discutidos, nesses cursos o MTE transmitiu aos 
AFT orientações gerais no sentido de que a análise ergonômica do trabalho 
não é, necessariamente, indicada para todas as empresas, nem para toda a 
empresa. Em tais cursos, foram enfatizados os seguintes pontos:

cap6.indd   149 16/2/2011   14:49:46



 150

sAúde do trAbAlhAdor nA socIedAde brAsIleIrA contemporâneA

• a necessidade da indicação precisa da análise ergonômica do trabalho para 
uma situação específica;

• a inclusão das recomendações nos relatórios e a verificação do cumprimento 
dessas medidas;

• a possibilidade de se privilegiar um cronograma de execução das modi-
ficações efetivas nos ambientes e organizações, com a participação dos 
trabalhadores, em vez da simples elaboração dos chamados laudos ou 
estudos ergonômicos;

• a necessidade de que os auditores façam notificações com demandas detalha-
das e precisas, e de que os cronogramas de implementações dessas ações nas 
empresas sejam negociados coletivamente, devido às peculiaridades das trans-
formações requeridas. Conforme a situação, o auditor deve fazer as exigências 
necessárias, prescindindo de análise ergonômica de terceiros, utilizando seus 
conhecimentos e as normas e notas técnicas existentes. Nessa lógica, um dos 
objetivos das capacitações foi possibilitar aos AFT a compreensão de que a 
reformulação da demanda faz parte do processo de construção social da ação 
ergonômica – e que mais importante do que simplesmente a realização de um 
laudo ergonômico é a implementação de ações que promovam transformações 
reais nas condições de trabalho. Para tanto, é imprescindível compreender o 
trabalho antes de propor qualquer mudança (Brasil, 2002a).

Para qualificar esse processo de intervenção, de âmbito nacional, em 
março de 2001, o DSST criou a Comissão Nacional de Ergonomia (CNE), 
com o objetivo de assessorá-lo na qualificação e na coordenação das ações 
para a aplicação da NR-17. A CNE tinha, entre outras atribuições, a de  
coordenar as negociações sobre as melhorias das condições de trabalho e 
a de mapear as demandas nacionais referentes à aplicação da NR-17, assim 
como as empresas ou setores de atividade econômica de todo o território na-
cional que tenham problemas ergonômicos em comum. Ainda coube à CNE 
implementar a articulação do DSST com outras instâncias governamentais, 
representar o DSST onde solicitado, uniformizar, disseminar e implantar as 
melhorias acordadas nessas negociações e propor modificações em estudos 
e projetos que circulam por esse departamento e que têm interface com a 
ergonomia. As discussões setoriais, quando necessárias, têm caráter tripartite, 
contando com a representação dos trabalhadores e dos empregadores das 
categorias econômicas envolvidas. A partir de 2004, a administração fede-
ral não convocou mais a CNE e implementou parte das ações que vinham 
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sendo realizadas através de grupos de trabalho tripartites especificamente 
constituídos, como veremos a seguir.

iMPleMentAção de Ações norMAtivAs

A CNE participou de diversas atividades com o objetivo de orientar em-
pregados, empregadores, auditores fiscais do trabalho, profissionais ligados 
à área e outros interessados na adoção de melhorias nos postos de trabalho. 
Um exemplo interessante foram os estudos e pareceres sobre a adoção de 
postura fixa de pé em diversos segmentos da economia nacional. A base da 
política implementada pela CNE consistiu no princípio reconhecido interna-
cionalmente de que a postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele 
escolhe livremente e que pode ser modificada ao longo do tempo. A concep-
ção dos postos de trabalho ou da tarefa deve favorecer a variação de postura, 
principalmente a alternância entre a sentada e em pé, estabelecendo que o 
tempo de manutenção de uma postura deve ser o mais breve possível, pois 
seus efeitos, nocivos ou não, dependem do tempo em que ela será mantida 
(Adams & Hutton, 1988). 

Todo esforço de manutenção postural leva a uma tensão muscular estática 
(isométrica) que pode ser nociva à saúde. De acordo com essa lógica, a CNE 
emitiu a primeira nota técnica, a de número NT 60/2001, na qual esclarece 
que a postura de trabalho adotada é função da atividade desenvolvida, das 
exigências da tarefa (visuais, emprego de forças, precisão dos movimentos 
etc.), dos espaços de trabalho e da ligação do trabalhador com máquinas e 
equipamentos de trabalho, como o acionamento de comandos, por exemplo. 
As amplitudes de movimentos dos segmentos corporais como os braços e 
a cabeça, assim como as exigências da tarefa em termos visuais, de peso ou 
esforços, influenciam na posição do tronco e no esforço postural, tanto no 
trabalho sentado como no trabalho em pé.

Conclui-se que qualquer postura, desde que mantida de maneira prolon-
gada, é mal tolerada. A alternância de posturas deve ser sempre privilegiada, 
deve ficar à escolha do trabalhador. Ele é quem vai saber, diante da exigência 
momentânea da tarefa, qual é a melhor posição. Uma tarefa tem exigências 
variadas; por isso, nunca se pode afirmar de antemão qual é a melhor postura 
baseando-se apenas em critérios biomecânicos. Logo, não são os fisiologistas 
que têm a palavra final sobre o conforto. Um posto de trabalho, mesmo 
quando bem projetado do ponto de vista antropométrico, pode se revelar 
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desconfortável se os fatores organizacionais, ambientais e sociais não forem 
levados em consideração.

suPerMercAdos

Os operadores de checkout, em especial de supermercados, têm apresentado 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Os Sindicatos dos Tra-
balhadores do Comércio de São Paulo e do Rio Grande do Sul e o Ministério 
Público do Trabalho iniciaram, em 1994, um conjunto de ações com médicos e 
engenheiros de segurança do trabalho das delegacias regionais do Trabalho para 
melhoria dessa situação. Bem mais tarde, outras regionais do MTE começaram 
a fiscalizar com maior ênfase essas condições de trabalho (Khouri, Amâncio 
& Peres, 2001) e, no início dos anos 2000, já com a coordenação da CNE, e 
considerando-se que essa atividade ocorre em todo o Brasil, o DSST do MTE 
nomeou um grupo técnico em dezembro de 2002, envolvendo representantes 
dos empregadores, dos empregados e da sociedade civil, como a Universidade 
de São Paulo, para propor um anexo da NR-17, com o objetivo de estabelecer 
parâmetros e diretrizes mínimas para adequação das condições de trabalho 
dos operadores de checkout, visando à prevenção dos problemas de saúde e 
segurança a eles relacionados.

Os resultados desse grupo de trabalho foram apresentados em uma mi-
nuta que incluía itens como posto de trabalho, equipamentos, ambiente de 
trabalho, manipulação de mercadorias, organização do trabalho, aspectos 
psicossociais do trabalho e formação dos trabalhadores. Após a aprovação 
do texto pela Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), foi criado o 
Grupo Técnico Tripartite, que elaborou e aprovou por consenso a proposta 
de anexo da NR-17. Esse esforço culminou com a aprovação pela CTPP e a 
publicação na portaria n. 8, de 30/3/2007, do Anexo I da NR-17: Trabalho 
dos Operadores de Checkout. O anexo compreende as disposições transitórias, 
incluindo a implantação progressiva de alguns itens, com prazos de três, seis e 
doze meses para implementação, e prazo até dezembro de 2011 para cumpri-
mento completo do Anexo I em todos os estabelecimentos.

Destacam-se os principais aspectos desse anexo quanto ao posto de trabalho: 
mobiliário com dimensões, distâncias e alturas que garantam movimentação 
adequada; equipamentos e ferramentas que evitem esforços extremos e aciden-
tes; ambiente físico que permita trabalhar com o máximo conforto possível; 
e possibilidade de adequações e ajustes no conjunto do posto de trabalho.
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Com relação à manipulação de mercadorias, deverão ser tomadas medidas 
que impeçam o uso de força muscular excessiva, como tamanho compatível 
das embalagens, equipamento acessório, pessoal auxiliar etc.; medidas para 
evitar o ensacamento por parte do operador. Por exemplo: um ensacador 
para, no mínimo, cada três checkouts; ensacamento pelo cliente etc. No caso 
da pesagem de mercadorias, deverá ser realizada somente com a balança bem 
posicionada no posto de trabalho. A empresa deverá disponibilizar pessoal 
auxiliar, sempre que necessário, nos checkouts de pessoas idosas, deficientes, 
gestantes ou incapacitadas.

Quanto à organização do trabalho, o Anexo preconiza medidas para ade-
quar o ritmo de trabalho. Por exemplo: pessoal de apoio, filas únicas, caixas 
especiais, pausas, rodízios entre operadores etc. É vedado sistema de avaliação 
de desempenho, para fins de remuneração ou premiação, com base no número 
de mercadorias registradas pelo operador. Também são proibidas ao operador 
tarefas de segurança patrimonial. Os aspectos psicossociais do trabalho com-
preendem a identificação adequada, escolhida pelo próprio trabalhador, e 
dispõem a vedação do uso de vestimentas, propagandas e maquiagem temática 
que causem constrangimento ou firam a dignidade pessoal.

No que concerne à formação e à informação dos trabalhadores, o treina-
mento engloba todos os envolvidos com o trabalho de checkout com conteúdo 
programático básico, com duração mínima de duas horas, anualmente, além de 
informar com antecedência mudanças a serem implementadas no processo de 
trabalho com a participação de integrantes da área técnica – Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), coordenador 
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Cipa.

teleAtendiMento/teleMArketing

Os serviços de teleatendimento, considerados vitais para o desenvolvimen-
to das empresas na nova estrutura da produção e da economia, tornaram-se 
viáveis graças à junção das tecnologias da telefonia e da informática. Tem sido 
constatado que uma regra no setor é a incorporação de princípios neotaylo-
ristas, baseados em formas de controle exacerbadas do tempo e das interações 
(Jackson Filho & Assunção, 2006), trazendo prejuízos evidentes à saúde dos 
trabalhadores e a necessidade de intervenção pública por parte da fiscalização. 
Em razão das dificuldades encontradas pela auditoria fiscal do MTE para fazer 
com que as empresas operadoras de centrais de atendimento e de relaciona-
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mento com clientes implantassem as medidas técnicas preconizadas na NR-17, 
levando-se ainda em conta diversas demandas sindicais dos trabalhadores, a 
CNE discutiu em vários eventos e reuniões, desde 2002, o impacto das novas 
tecnologias sobre a atividade dos trabalhadores em contato telefônico.

Em reconhecimento aos agravos a que estão submetidos esses trabalhadores, 
demonstrados em farta literatura científica, e após ampla discussão interna na 
CNE, entendeu-se que era necessário o desenvolvimento de uma regulamen-
tação específica para o setor, que envolvesse, segundo dados empresariais, a 
crescente cifra de pelo menos setecentos mil trabalhadores (ABT, 2005). Em 
outubro de 2004, a CNE elaborou nota técnica que ressaltava a imposição 
simultânea de intenso esforço mental, elevado esforço visual, exigências de 
grande responsabilidade acompanhada de falta de controle sobre o processo de 
trabalho, rigidez postural, sobrecarga estática de segmentos corporais, cobran-
ças excessivas de desempenho com utilização de monitoramento eletrônico, 
gravação e escuta de diálogos e premiação por produção. Demonstrou-se que 
não vinham sendo feitas intervenções no campo da ergonomia que assegu-
rassem o bem-estar dos operadores, sendo frequentes a realização de pausas 
insuficientes para descanso e conflitos diversos entre a tarefa a executar e as 
condições de trabalho oferecidas, gerando desgaste evidente para os operado-
res, refletido em altas taxas de absenteísmo e de rotatividade. Propuseram-se, 
então, detalhadas medidas técnicas relativas ao mobiliário e aos equipamentos 
dos postos de trabalho, ao ambiente, à organização, aos aspectos psicossociais 
do trabalho e aos programas de prevenção da saúde.

Em março de 2005, o DSST incluiu no endereço eletrônico do ministério a 
recomendação técnica DSST 01/2005, referente à Segurança e Saúde nas Ativi-
dades de Teleatendimento. O texto baseou-se integralmente na nota técnica da 
CNE, já mencionada, e trouxe, além de positivo referencial fiscal para o setor 
e para os auditores fiscais, a manifestação contrária dos setores empresariais 
envolvidos. Como descrito em Peres e colaboradores (2006), a despeito de não 
ter sido publicada no Diário Oficial e de não apresentar efeito de norma imposi-
tiva, o texto teve ampla divulgação, inclusive em revistas especializadas, e gerou 
efeitos afirmativos, como referência para inspeções do MTE e acordos tripartites. 

Entretanto, a movimentação empresarial contrária à forma de regulamen-
tação, considerada unilateral, levou o MTE a incluir o tema nas discussões 
normativas tripartites e a formar grupo técnico para a elaboração de anexo à 
NR-17, específico sobre o teleatendimento. O grupo, formado por auditores 
fiscais do MTE, técnicos da Fundacentro e membros do Ministério Público 
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do Trabalho, desenvolveu texto técnico, que em março de 2006 foi disponi-
bilizado para consulta pública. Após o prazo regulamentar de sessenta dias e 
o recebimento de contribuições da sociedade ao texto original, foi instituído 
um Grupo de Trabalho Tripartite sobre Teleatendimento/Telemarketing, 
composto por representantes dos empresários, dos trabalhadores e do gover-
no federal, incluindo auditores fiscais, representantes do Ministério Público 
do Trabalho e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Durante 
os meses seguintes, a comissão se reuniu várias vezes e, obtido um consenso, 
elaborou um texto que veio a ser aprovado pela CTPP em março de 2007 e 
publicado na portaria n. 9, de 30/3/2007, como Anexo II da NR-17 – Trabalho 
em Teleatendimento/Telemarketing.

O conteúdo do anexo, de cumprimento obrigatório, é aplicável a todas as 
empresas com teleatendimento/telemarketing, no todo ou em setores, e tem 
capítulos detalhados destinados à melhoria de: 1) mobiliário; 2) equipamen-
tos dos postos de trabalho; 3) condições ambientais de trabalho, incluindo 
condições acústicas e de climatização; 4) organização do trabalho, definindo 
tempo máximo efetivo de atividade em teleatendimento/telemarketing de 
seis horas diárias, além da instituição obrigatória de pausas em dois períodos 
de dez minutos e aumento do intervalo obrigatório para repouso e refeição 
para vinte minutos. Entre diversos itens relativos à organização do trabalho, 
são importantes a vedação de competição abusiva e a exposição pública de 
desempenho, entre outras formas de redução de carga cognitiva e emocional no 
teleatendimento. O texto do Anexo II ainda apresenta diretrizes sobre capaci-
tação dos trabalhadores; condições sanitárias de conforto; programas de saúde 
ocupacional e de prevenção de riscos ambientais, incluindo detalhamento de 
análises ergonômicas a serem realizadas nas empresas e facilitação do trabalho 
para pessoas com deficiência. Foram negociados prazos no grupo tripartite 
para a implementação, como correção de mobiliário em até cinco anos, mas 
praticamente todo o conteúdo do Anexo II está em vigor desde julho de 2007, 
permitindo ao MTE, às entidades sindicais dos trabalhadores, ao Ministério 
Público do Trabalho e à sociedade uma atuação mais efetiva e adequada sobre 
as condições de trabalho em teleatendimento (Peres et al., 2006).

outros cAsos relevAntes

Outros ramos de produção foram causas de preocupação da CNE. Entre 
esses, o do agronegócio vem se destacando. As empresas de abate e processa-
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mento de carnes empregam cerca de 170 mil trabalhadores em todo o país. A 
alta prevalência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em 
sistemas de produção com as características existentes nesse ramo industrial 
vem sendo amplamente descrita na literatura. Segundo a Occupational Safety 
& Health Administration (Osha, 1997), 50% das doenças e das lesões relacio-
nadas ao trabalho em 1997 nas indústrias de aves eram distúrbios osteomus-
culares relacionados ao trabalho. No Brasil, segundo dados do Ministério da 
Previdência Social (Brasil, 2002b), as lesões por esforços repetitivos/distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/Dort) são a primeira causa de 
doenças relacionadas ao trabalho nas agroindústrias. Em 2000, por solicitação 
do Ministério Público do Trabalho, em razão do grande número de casos de 
Dort registrados no INSS na região oeste de Santa Catarina, foram efetuadas 
investigações pelo MTE em oito unidades das cinco empresas do setor ali 
situadas. Com base no diagnóstico, a CNE criou um grupo técnico específico 
com o objetivo de verificar se as condições de trabalho e de funcionamento 
das empresas eram semelhantes nas diferentes regiões do país; identificar o(s) 
setor(es) mais crítico(s) do ponto de vista de segurança e saúde; estabelecer os 
fatores determinantes (a organização do trabalho, as características da situação 
de trabalho, mobiliário e equipamentos utilizados etc.) para o adoecimento; e 
verificar o que as empresas estavam fazendo para alterar/melhorar as condições 
de trabalho e reduzir os casos de Dort.

Confirmou-se que a forma como é organizado o processo produtivo nessas 
empresas representa risco potencial à saúde e à segurança dos trabalhadores 
e que as melhorias implementadas pelas empresas têm sido insuficientes. Os 
trabalhadores continuam sujeitos a pressões de tempo, estresse, jornadas de 
trabalho prolongadas, tarefas fragmentadas, ritmo imposto, pressão de tempo, 
número e tempo insuficiente de pausas para repouso, com exposição ao frio, 
umidade, ruído, repetitividade, esforços estáticos, posturas inadequadas (por 
exemplo, o trabalho fixo em pé), entre outros fatores.

A atuação dos auditores fiscais nesse ramo de atividade pôde confirmar 
essa situação, o que justificou a preocupação da CNE e do DSST em desen-
volver uma política nacional de fiscalização, com o objetivo de melhorar as 
condições de trabalho e reduzir os altos índices de agravos à saúde nesse setor. 
Foi elaborada minuta de nota técnica sobre o tema, mas o processo ficou 
sobrestado de 2003 até o início do ano de 2010. Nesse ano, o DSST criou 
um Grupo de Estudos Tripartite (GET) para reencaminhar formalmente as 
soluções normativas possíveis para esse ramo da economia. Caso o assunto 
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evolua, o resultado do GET é levado à consulta pública e o produto fianal é 
encaminhado à CTPP para negociação e oficialização de uma nova norma.

Outra demanda emergente, que requereu uma ação coordenada em âmbito 
nacional desde 2002, foi a que trata da indústria de calçados. A CNE pro-
moveu diversos eventos e esteve presente também em outros, no Rio Grande 
do Sul, na Bahia, em São Paulo e no Ceará sobre ergonomia e trabalho na 
indústria de calçados, com a participação de AFT, empregadores, trabalhadores 
e profissionais da área de segurança e saúde de empresas. Têm-se discutido 
diversos aspectos técnicos sobre a determinação de posturas fixas por parte 
das empresas, e a tentativa de se privilegiar a abordagem do design em postos 
de trabalho que permitam a alternância postural, com ênfase nos aspectos re-
lativos à dinâmica e à complexidade do processo produtivo. Como nos demais 
casos, valoriza-se como imprescindível, na ação ergonômica, a participação dos 
trabalhadores no processo de formulação e projeto de postos de trabalho, o 
que, historicamente, não é usual na produção de calçados. Grupos de estudos 
tripartites foram criados, foram elaborados manuais para a produção de má-
quinas seguras para o setor de couro e calçados, e uma Comissão Tripartite 
Paritária  se reúne para a definição de parâmetros de ergonomia para o setor.

Outro tema que tem sido tratado é a biomecânica do trabalho em pé e senta-
do. Indicou-se o trabalho na posição sentada quando as exigências da tarefa são 
de acuidade visual e a movimentação de peso é expressa em gramas (como ocorre, 
por exemplo, na atividade de costura). Reiterou-se a necessidade dos movimentos 
dos segmentos corporais durante o trabalho, assim como o formal e impositivo 
impedimento do trabalho fixo em pé. Têm sido valorizadas as experiências de 
intervenções tripartites, como as que ocorreram na região do município de 
Birigui, em São Paulo no final dos anos 90, que contam com a participação da 
auditoria fiscal do trabalho e de sindicatos patronais e de trabalhadores.

Foi também identificado, consensualmente, que os problemas nos ambientes 
na indústria do calçado, além das especificidades próprias das condições em cada 
um dos polos calçadistas, não se restringem ao trabalho em pé, mas existem diversos 
outros problemas envolvendo questões de segurança e saúde, exposição a produtos 
químicos e proteção de máquinas, incluindo as relativas à organização do trabalho.

Boas práticas e experiências bem-sucedidas também têm sido observadas 
em outras situações. Em uma delas, Lima Jr., Lopes-Vacarcel e Dias (2005) 
destacam a criação do núcleo de ergonomia nas atividades de fiscalização da 
construção civil, pela Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo (DRT/SP).  
Em 2002, o núcleo de ergonomia do Programa Estadual da Construção  
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Civil, em São Paulo, direcionou suas ações para fazer um diagnóstico a fim de 
identificar os fatores determinantes do risco de Dort por fase da obra e buscar 
em conjunto soluções e propostas de intervenção preventiva para a melhoria 
das condições de trabalho nos canteiros de obras. O setor vem apresentando 
maturidade para início da discussão dessa questão nas comissões regionais e na 
comissão nacional da construção, e são identificados com relativa frequência 
casos de boas práticas, principalmente no que diz respeito à movimentação 
manual de cargas nas fases de alvenaria e acabamento nas obras.

o Futuro A se construir

As mudanças nas situações de trabalho ocorridas nos últimos vinte anos nos 
diversos segmentos produtivos, atingindo um grande número de trabalhadores jo-
vens, impuseram a necessidade de se priorizar a prevenção de doenças relacionadas 
ao trabalho, principalmente LER/Dort, por meio de abordagem coletiva a partir de 
2005, incluindo-as como meta estratégica entre os programas de saúde e segurança 
nas Superintendências Regionais do Trabalho (Peres et al., 2000; Moure, 2006). 

Nos últimos dois anos, a regional de São Paulo tem implementado ações 
coordenadas nas suas subdelegacias, atuais gerências regionais, da capital e do 
interior, com a participação de representantes de trabalhadores, empregadores 
e demais parceiros. O balanço das ações nos primeiros anos desse projeto 
estratégico referente à prevenção das LER/Dort identifica ações em três 
cenários muito distintos: supermercados, bancos e processamento de dados 
(Moure, 2005). No final desta década, houve o início de trabalho conjunto 
mais fortemente no setor do comércio. Foram realizadas ações fiscais tripartites 
bem-sucedidas, como no setor de supermercados, focadas nos operadores de 
checkout e repositores, em que a demanda principal do movimento sindical foi 
relacionada principalmente às questões de organização do trabalho (ausência 
de pausas, desrespeito à jornada de trabalho legal, postura principal de traba-
lho em pé e não limitação de peso máximo de levantamento individual). Em 
2007, incluiu-se formalmente no planejamento o teleatendimento, e como as 
LER/Dort atingem os mais diversos segmentos produtivos, foram recebidas 
demandas crescentes. Como encaminhamento natural, foi proposta a criação 
de Comissão de Ergonomia Regional, no início do segundo semestre daquele 
ano, para subsidiar a implementação da NR-17 e suas atualizações.

Por último, cabe-nos destacar que, em termos de políticas públicas em ergo-
nomia, na acepção correta da palavra, estamos agora em um período de quase 
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ausência em âmbito nacional. Há uma desarticulação dos diferentes órgãos 
públicos com interface na área, como os ministérios do Trabalho e Emprego, 
da Educação, da Saúde, da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, incluindo 
Comércio Exterior e Relações Internacionais. Não podemos falar em políticas 
públicas sem pensar na pequena e na microempresa, as que mais empregam em 
nosso país. Mas também não é possível manterem-se de fora, por mais tempo, 
as áreas de ponta (em tecnologia), como as indústrias de petróleo, de aviação 
e siderurgia, entre outras. Nessas, as empresas já vêm adotando medidas para 
solucionar os problemas por elas identificados ou priorizados, mas em termos 
de construção do país que queremos ainda são insuficientes.

Práticas institucionais (mentalidades, identidades) não se mudam rapida-
mente nem universalmente. A fiscalização na área de segurança e saúde do 
trabalhador tem passado por transformações, inicialmente centrada em pessoas, 
posteriormente em grupos de trabalho e, atualmente, com a organização de 
programas que se caracterizam por um planejamento baseado nas realidades 
locais, na participação ativa de todos os envolvidos e na interlocução com 
a sociedade. Temos que pensar a ergonomia para o Brasil no contexto da 
globalização, mas construindo os mecanismos de regulação necessários para 
começarmos a produzir com qualidade e sem adoecimento. Caminhos para a 
transformação que privilegiem, no mínimo, o trabalho integrado, o respeito às 
formas de contratação dispostas na legislação e as boas condições de trabalho.

Assim, espera-se contribuir gradualmente para a criação de uma cultura 
de geração de emprego em condições de trabalho adequadas, em que todos 
possam produzir de forma digna, o empregador integre as questões de saúde e 
segurança à produção, considerando-as como investimento que agrega valor ao 
seu produto, e que os trabalhadores tenham sua saúde preservada e encontrem 
satisfação em seu trabalho. 
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