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Resumo 
 
A Norma Brasileira de Ergonomia – NR17 é, no Brasil, uma das formas de inserir a 
ergonomia em empresas de bens e serviços. Assim, esta pesquisa visa analisar a NR17, 
bem como as suas aplicações, com a finalidade de observar como as questões relativas 
aos domínios físico, cognitivo e organizacional são contempladas e se os objetivos da 
ergonomia são atingidos. Para tanto, artigos com aplicação da norma e diretrizes obtidas 
a partir de cada item da NR17, Anexo I e Anexo II foram analisados e relacionados aos 
domínios da ergonomia. Constatou-se que há diferenças entre as proporções de domínio 
em todas as partes da norma, estando o foco maior no domínio físico em detrimento do 
cognitivo. Os parâmetros dos anexos poderiam ser aplicados em diversas atividades, 
mas se resumem ao checkout e teleatendimento/telemarketing. As atualizações da norma 
devem atentar para a inclusão de pessoas com deficiência e questões de desempenho 
do sistema como um todo, sob o enfoque sociotécnico, de modo a garantir maior 
qualidade de trabalho e desempenho dos sistemas produtivos.  

 
Palavras chave: Ergonomia. NR17. Domínios de Especialização da Ergonomia. Norma 
Regulamentadora de Ergonomia Aplicações da NR17. 

 
 
 1. INTRODUÇÃO  
 

A ergonomia é geralmente definida como “a disciplina científica relacionada com a 
compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a 
profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos a fim de otimizar o bem-estar 
humano” (IEA, 2020). Partindo desta definição, que segundo Chrusciak et al. (2019) é a 
mais utilizada, pode-se depreender dois objetivos principais da ergonomia: otimização do 
bem-estar humano e compreensão das interações do ser-humano com o sistema para 
adequação do mesmo.  

Segundo IEA (2000) e ABERGO (2020), a ergonomia tem três domínios de 
especialização: Ergonomia Física, Ergonomia Cognitiva e Ergonomia Organizacional, que 
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lidam com conhecimentos e demandas específicos e estão em constante mudança e 
atualização, acompanhando os paradigmas dos sistemas de trabalho.  

No Brasil, as aplicações práticas da ergonomia tiveram impulso na década de 70, 

mas a pesquisa em ergonomia teve seu início a partir dos anos 60, difundindo-se ao longo 
dos anos seguintes. No entanto a preocupação com a segurança, no sentido de evitar 
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no processo de produção de bens e 
serviços remonta à década de 40 (LUCIO et al., 2010), com o Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) composta por oito capítulos, sendo o 
quinto especifico para Segurança e Medicina do Trabalho. Pelo art. 200 da CLT, cabe ao 
Ministério do Trabalho a elaboração de normas gerais e específicas sobre Segurança, 
Medicina e Higiene do Trabalho, o que ocorreu em 08 de junho de 1978, com a Portaria 
nº 3.214, que aprovou as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da 
CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Entre estas normas, destaca-se a 
Norma Regulamentadora 17 - NR17 que diz respeito à ergonomia, com embasamento 
jurídico (fundamentação legal, ordinária e específica) nos artigos 198 e 199 da CLT. A 
NR17 foi atualizada em 1990, pela Portaria MTE/MPS nº 3.751 de 23/11/1990, alterada 
pelas Portarias SIT 8/2007 - DOU 02/04/2007, SIT 9/2007 - DOU 02/04/2007 e SIT 
13/2007 – DOU 26/06/2007 e, mais recentemente, pela Portaria MTb 876/2018 - DOU 
26/10/2018 (BRASIL, 2018).   

A NR17 “visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 
um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente” (NR17, 2007, p. 1).  Por 
psicofisiológico, entendem-se as condições referentes ao funcionamento do ser humano, 
para que seja proporcionado ao trabalhador o conforto e segurança necessários para a 
execução do trabalho (NOGUEIRA E VENANZI, 2016). 

A elaboração da NR17 teve como ponto de partida a solicitação do sindicato de 
digitadores por providências junto à Delegacia Regional do Trabalho do estado de São 
Paulo, em vista do aumento alarmante do número de casos de tenossinovite entre 
digitadores em 1986. Tendo este fato como ponto de partida, iniciou-se um debate entre 
médicos, engenheiros, especialistas, empregados, patrões e demais interessados, 
considerando também as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) que atingiam outras profissões no 
país (BRASIL, 2002). 

Considerando que a aplicação da ergonomia no Brasil se dá, entre outros meios, de 
forma obrigatória pela NR17, esta pesquisa teve por objetivo apresentar o resultado de 
uma análise da NR17 e de aplicações da norma, observando como as questões físicas, 
cognitivas e organizacionais são consideradas, e verificar se a norma atende aos 
objetivos da ergonomia. 
 
2. MÉTODO                                   

         
A fim de atender o objetivo geral da pesquisa, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 1) Analisar a NR17 e seus anexos; 2) Verificar cada item da norma, tendo em 
vista o contexto de aplicação; 3) Classificar os itens nos domínios de especialização 
físico, cognitivo e organizacional; 4) Analisar os resultados das etapas anteriores. Para 
atingi-los, nesta pesquisa, de natureza básica, abordagem qualitativa e quantitativa, cujo 
objetivo é exploratório e que adota procedimentos técnicos bibliográficos (SILVA E 
MENEZES, 2005; GIL, 1991), foi feita uma análise NR17, e observadas sua estrutura, 
formulação e especificidades. Os itens da norma foram categorizados em ‘diretriz’, 
‘termos’ e ‘outros’. Na categoria ‘diretriz’, cabem os itens referentes aos procedimentos 
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para contemplar a norma em questão. Estas diretrizes foram analisadas e associadas aos 
três domínios de especialização da ergonomia. Na categoria ‘termos’ foram alocados os 
itens com a definição/significado de termos presentes na norma. Itens que não se 
enquadravam nem como diretriz e nem em termos foram alocados em ‘outros’. 

Para verificar o contexto de aplicação, foi realizada, em maio de 2019, uma busca dos 
termos “NR17”, “NR-17”, “NR 17” e “Norma Regulamentadora 17” nos anais dos 
congressos nacionais da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 
2019) e na Revista Ação Ergonômica, que publica os artigos dos congressos promovidos 
pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2019). Foi feito um corte temporal na 
busca, partindo do ano de 2007, relativo ao ano de publicação da versão atual da norma, 
e os resumos foram analisados para verificar se se enquadravam em aplicação da NR17. 
Os artigos restantes da busca foram lidos na íntegra e analisados. Em 18 de julho de 
2020, foi feita uma busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da 
Capes, de trabalhos com aplicação da NR17. 

Por fim, os resultados provenientes desta investigação foram descritos, sendo 
destacadas as possibilidades de alteração da norma, visando melhor atingir os objetivos 
da ergonomia. 

 
3. RESULTADOS 

 
Os resultados desta pesquisa são apresentados na seguinte sequência: i. Análise da 

NR17 e de sua aplicação, ii. Diretrizes da partir da NR17 e iii. Classificação de diretrizes 
seguindo os domínios de especialização da ergonomia.   

 
3.1. Análise da NR17 e de sua aplicação 
 

A NR17 é apresentada em três partes: a primeira, sem indicação específica de 
ambiente de trabalho ou profissão, dispõe sobre levantamento, transporte e descarga 
individual de materiais, mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho, condições 
ambientais e as posturas de trabalho. Em 2007, a norma passou por edição e foram 
acrescidos o Anexo I, específico para o Trabalho dos Operadores de Checkout e o Anexo 
II, para o Trabalho em Teleatendimento/ Telemarketing, os quais trazem o item 
Organização do Trabalho, contemplando aspectos da Ergonomia Organizacional (NR17, 
2007).  O treinamento e capacitação de funcionários só é exposto nos anexos I e II da 
NR17, o que pode gerar uma percepção de que os trabalhadores que não se incluam nos 
dois grupos específicos não têm necessidade obrigatória de treinamento. No Anexo II, o 
item 8.4 solicita uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Visto que os anexos foram 
agregados posteriormente à promulgação da NR17, eles trazem os prazos para que as 
empresas fizessem a adequação. A NR17 também define os termos ‘transporte manual 
de cargas’, ‘transporte manual regular de cargas’, ‘trabalhador jovem’, entre outros, 
adotados na norma.  

Em termos de estudos relacionados à NR17, a busca na Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações da Capes, retornou 18 trabalhos, sendo dois relevantes à 
temática dessa pesquisa: um deles propõe um modelo de gestão para a ergonomia 
industrial (ROCHA II, 2002) e o outro propõe um guia para a aplicação de aspectos de 
segurança do trabalho para Laboratórios de Ensino de Química (CAMPOS, 2016). Não foi 
possível o acesso ao documento completo do primeiro trabalho. No segundo, no que se 
refere à NR17 especificamente, fica clara a abordagem micro orientada pois 
apenas questões físicas (biomecânica, fatores ambientais e satisfação com estes itens) 
foram consideradas, No que se relaciona a propostas de alterações na norma,  a 
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dissertação  de Silva (2016) propõe a inserção de aspectos de seleção e aplicação dos 
materiais em produtos e ambientes destinados à atividade laboral, mas não foi possível 
entender a proposta em função da falta de  acesso ao documento completo.   

Quando se trata das aplicações da NR17, a busca nas duas fontes de pesquisa a partir 
das variantes de “NR17” retornou 60 artigos, sendo que dentre estes, apenas 13 estudos 
faziam referência à aplicação da NR17. O Quadro 1 apresenta as 13 publicações, todas 
tendo reportado uma AET, sendo 46,2% realizadas na região Nordeste, 30,7% na região 
Sul e 23,1% na região Sudeste. Não foram encontrados resultados de outras regiões do 
Brasil.  

Nestas publicações, raramente inclui-se a análise de melhoria de desempenho para o 
sistema, o que é esperado pela ergonomia. Em maioria, são abordados aspectos 
biomecânicos e ambientais na aplicação da norma, e questões relativas à antropometria. 
Em termos de aplicação dos domínios da ergonomia, foi observado que todos os 13 
artigos comentavam e/ou aplicavam mudanças de questões físicas do posto de trabalho, 
aproximadamente metade tratava das questões organizacionais e uma parcela pequena 
(15%) abordou questões do domínio cognitivo (ver Figura 1). 

  

 
 

Figura 1. Proporção dos domínios da ergonomia utilizados nas aplicações da NR17 (os autores, 2020) 

 
Quadro 1. Publicações que aplicam a NR17 (YASUE, 2019) 

 
Autores Título Ano Local de aplicação 

RODRIGUES, C.; LIMA, E.; 
PAUTZ, S. 

Proposta de implementação das Normas de Higiene e 
Segurança do Trabalho para a Prefeitura Municipal de Panambi 

2003 Prefeitura Municipal 

LEITE, A.; SILVA, C.; 
BARBOSA, R. 

Análise ergonômica no processo produtivo da extração de 
calcário laminado - estudo de caso 

2003 
Extração de calcário 

laminado 

JUNIOR, I,; DUTRA, A.; 
ROSSATO, I.; FILHO, J. 

Análise ergonômica do ambiente de trabalho de 
teleatendimento: um estudo de caso 

2010 Call Center 

SIMONETI, M.; FONTES, A.; 
TORRES, I.; CAMPOS, L. 

Validação de melhoria por meio da perspectiva da ergonomia: 
reflexão a partir de um estudo de referência 

2012 Setor automobilístico 

BORBA, J.; SOARES, B. 
Avaliação dos riscos ergonômicos do operário na construção 

civil durante a reforma de uma universidade em campina grande 
2013 Operários fazendo reforma 

JUNIOR, A.; SOUSA, F.; 
OLIVEIRA, F.; XAVIER, M.; 

OLIVEIRA, F. 

Análise ergonômica de posto de trabalho de repositor de 
amêndoa de castanhas no semiárido nordestino 

2013 Fábrica de castanhas 

JUNiOR, N, ; ROCHA, M.; 
BARRERA, P.; CIDADE, P. 

Ergonomizar nossas ações: um estudo de caso sobre o 
processo de ergonomia da Braskem unib 2 RS 

2015 
Empresa de soluções da 

química e do plástico 

D'ALVA, M. 
Análise ergonômica do trabalho, os processos de aprendizagem 

e contribuição dos operadores para produção 
2015 

Transferência de tecnologia 
de uma linha de produção 

PEDROSA, S.; MARQUES, S. Análise ergonômica do trabalho em uma luteria 2016 Luteria 

SILVA, S.; UCHOA, G. Análise ergonômica em posto de montagem de cartelas 2017 
processo de embalagem de 
barbeadores descartáveis, 

MACEDO, T.; CABRAL, E.; 
CASTRO, W.; CAMILO, D.; 

MEDEIROS, V. 

Aplicação das ferramentas NASA- TLX e QVT –WALTON para 
avaliação de percepção de carga mental e qualidade de vida no 
trabalho: estudo sobre o setor mesa de crédito numa empresa 

de teleatendimento 

2018 Empresa de teleatendimento 

MOTA, L.; ANDRADE, J.; 
GUSMÃO, L 

Aplicação do método OWAS como ferramenta para análise 
ergonômica no setor de recepção de uma empresa situada em 

Aracaju 
2018 

Recepção de uma clínica 
médica 

COTELO, L.; SILVA, A. 
Ergonomia de processos produtivos: análise de um posto de 

trabalho de uma confecção. 
2018 

Indústria de confecção 
(costureiras) 
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3.2. Diretrizes a partir da NR1 
 

Foram identificados os itens da norma que traziam significados de termos específicos, 
os quais foram categorizados como “Termo”. Os itens, nos anexos, que estipulavam os 
prazos para aplicação, e aqueles que explicavam como fazer determinada medição, ou 
faziam observações relacionadas a outros itens foram categorizados como “Outros”. Os 
demais itens da norma que não se enquadravam nem em “Termos” nem em “Outros”, 
foram incluídos na categoria “Diretriz”.  Este processo partiu de 239 itens da norma e 
resultou em 197 diretrizes, sendo que sete itens da norma foram agregados às diretrizes 
já estabelecidas por se tratar de um complemento ou especificar como realizar 
determinada medição, cujos valores de referência já haviam sido considerados.  

Do corpo da norma, derivou-se 60 diretrizes, três termos e sete classificados como 
“outros”; 54 diretrizes, um termo e seis itens que se enquadram em “outros” foram 
extraídos do Anexo I; e 83 diretrizes, cinco termos e 13 itens enquadrados em “outros” 
são relativos ao Anexo II. Em termos de proporção, o Anexo I é o que mais traz diretrizes 
para adequação do posto de trabalho, e o Anexo II comporta o maior número de prazos, 
incluído na categoria “outros”. A Figura 2 apresenta as proporções de itens/categorias.   

 

 
 

Figura 2. Proporções dos itens da NR17 com respeito a diretrizes, termos e outros (os autores, 2020) 
 

3.3. Classificação de diretrizes seguindo os domínios de especialização da 
ergonomia 
 

Observado que as aplicações da NR17 tendem a abordar majoritariamente aspectos 
biomecânicos do posto de trabalho e características ambientais, foi realizada a 
classificação das diretrizes por domínio da ergonomia. Para tanto, com base na 
Associação Internacional de Ergonomia (International Ergonomics Association – IEA) e na 
Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO), foi realizado um levantamento do que é 
necessário em cada domínio e áreas de aplicação. Questões de conforto ambiental são 
compreendidas no domínio físico da ergonomia, visto sua relação com a fisiologia e 
biomecânica. O detalhamento de cada domínio é apresentado no Quadro 2. 

A primeira parte da NR17, aqui denominado “corpo” da norma, não especifica uma 
função, profissão ou setor de trabalho, levando a entender que deve ser aplicada a 
qualquer posto/setor. Ao classificar cada diretriz dentro dos domínios da ergonomia, 
observou-se disparidade entre os domínios, com predominância de diretrizes voltadas ao 
ambiente físico, sendo 66,7% do corpo da norma. Pouco é tratado sobre as questões 
cognitivas (6,6%) e, 26,7% das diretrizes se enquadraram no domínio organizacional. Não 
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foram observadas diretrizes que abrangessem os três domínios da ergonomia (ver Figura 
3). 

No anexo I da norma, referente a operadores de checkout, foi observado proporção 
similar entre diretrizes, sendo mais da metade enquadrada no domínio físico (55,6%), 
1,8% no cognitivo, 38,8 % no organizacional e 3,7% que se enquadravam nos três 
domínios (ver Figura 4). Levando em conta que sistemas de autosserviço e checkout 
lidam com troca de valores, esperava-se mais diretrizes para questões cognitivas. 

O anexo II, dedicado a atendentes de teleatendimento e telemarketing, é o maior em 
diretrizes, somando 83 no total, seguido do corpo da norma, com 60 diretrizes e do anexo 
I, com 54 diretrizes. Como ocorre nas partes supracitadas, o anexo II é também 
desproporcional dentro dos domínios da ergonomia, mas difere dos demais pois o 
domínio organizacional contempla a maior parcela (53%), seguido do domínio físico 
(34,9%), dos três domínios (8,4%) e, por último, o cognitivo com somente 3,6% das 
diretrizes (ver Figura 5).  

 
Quadro 2. Domínios da Ergonomia (os autores, com base em IEA (2000) e ABERGO (2020)). 

 

Domínio 
Conhecimentos necessários/ 

objetos de estudo 
Áreas de aplicação 

Física 

Anatomia humana, 

antropometria, fisiologia, 

biomecânica 

Postura de trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 

distúrbios músculo-esqueletais, projeto de posto de trabalho, 

segurança, saúde física. 

Cognitiva 
Percepção, memória, 

raciocínio, resposta motora 

Carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho 

especializado, interação homem computador, estresse, treinamento 

para uso de sistemas. 

Organizacional 

Sistemas sociotécnicos,    

estruturas organizacionais,  

estruturas políticas, processos 

Gerenciamento de recursos de tripulações (aeronáutica), projeto de 

trabalho, comunicações, organização temporal do trabalho, 

trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas do trabalho,  

trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede,  

telemarketing, gestão da qualidade. 

 

 
 

Figura 3. Distribuição das diretrizes do corpo da NR17 por domínio da ergonomia (Os autores, 2020) 
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Figura 4. Distribuição das diretrizes do Anexo I da NR17 por domínio da ergonomia (Os autores, 2020) 
 

 

 
Figura 5. Distribuição das diretrizes do Anexo II da NR17 por domínio da ergonomia (Os autores, 2020) 
 

Observa-se que há grandes diferenças no percentual de diretrizes para cada domínio 
da ergonomia, e que o cognitivo está em desvantagem, o que é preocupante, pois é uma 
área importante e a falta de uma cobrança legal pode não estimular a devida atenção a 
este domínio. É compreensível que a norma seja antiga e que as questões cognitivas e 
organizacionais estejam sendo abordadas há menos tempo, aproximadamente há 40 e 30 
anos, respectivamente (Chrusciak et al., 2019) mas no atual contexto, em que diversos 
postos de trabalho envolvem o uso constante de máquinas, computadores e 
equipamentos eletrônicos, é necessário ressaltar que o domínio cognitivo, em especial, 
demanda mais atenção nas normas de ergonomia.  

 

 
 

Figura 6. Distribuição das diretrizes da NR17 (Os autores, 2020) 
 

A Figura 6 exibe um comparativo de todas as diretrizes por domínio, sendo destacadas 
as diretrizes que tratam de Pessoas com Deficiência (PcD). Dentre as 197 diretrizes 
formuladas com a NR17, 50,7% tratam de questões físicas, com duas diretrizes voltadas 
a PcDs, 41,5% organizacionais, e apenas 7,8% contemplam questões cognitivas. A 
adequação do trabalho a PcDs e pessoas com dimensões que diferem de um 
determinado padrão é também missão do ergonomista, mas a atenção a elas consta 
apenas no Anexo II da norma e são voltadas apenas a pessoas com deficiências 
físicas. Questões cognitivas e organizacionais também deveriam ser contempladas 
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quando se refere a PcDs visto que, pelo artigo 93 da lei Nº8.213, DE 24 DE JULHO DE 
1991, em empresas com 100 ou mais funcionários, é obrigatório que 2 a 5% das vagas 
sejam de pessoas com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla), 
devendo o trabalho estar adequado a elas. Além de um compromisso legal, a inclusão é 
um compromisso moral e social.  

Uma outra questão importante a destacar é que no corpo da norma deve ser incluído o 
que se espera de uma análise ergonômica do trabalho – AET para todas as funções de 
trabalho, tal qual é feito no item 8.4 do anexo II para os atendentes de telemarketing. 
Neste sentido, a proposta de 2019 de revisão da norma, disponibilizada para revisão no 
site da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, já inclui o que deve constar na 
AET no item 17.3, seguindo o mesmo descrito no item 8.4 do anexo II. No entanto, os 
anexos da norma não sofreram alterações, e a proposta não foi atualizada para uma visão 
sociotécnica do trabalho.   

Para o comparativo representado na Figura 7, foram considerados os itens sem alíneas 
(subitens a, b, c, etc.) do corpo da NR17 somente, das versões de 2007 e da revisão 
proposta em 2019. Observa-se que a proposta inclui itens novos, e que é aumentado 
o número de itens relativos a questões organizacionais. Entretanto, na proposta de 
revisão, o foco principal continua sendo predominantemente físico, com poucos itens 
destinados aos aspectos cognitivo e organizacional.  

 

 
 

Figura 7. Comparativo entre os itens do corpo da NR17 de 2007 e da proposta em 2019 por domínio da 

ergonomia (Os autores, 2020) 
 

Os pontos positivos desta proposta de reformulação são a maior clareza da linguagem 
e a melhor organização dos itens, subitens e alíneas, tornando mais fácil a leitura e 
interpretação da norma. Conforme a Figura 8, foi observado na nova proposta 
de norma uma redução dos termos, e um aumento em ‘outros’, itens e alíneas. Assim, 
caso as diretrizes fossem formuladas a partir da nova versão, o resultado seria um maior 
número de diretrizes da norma, pois as alíneas são desvinculadas para formular diretriz. 
Aspectos negativos também são observados, como por exemplo: micro e pequenas 
empresas estão isentas da AET, e foram removidos os itens referentes ao período de 
trabalho e pausas (17.6.3 e 17.6.4 da versão de 2007).    
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Figura 8. Comparativo entre o conteúdo do corpo da NR17 de 2007 e de 2019* (Os autores, 2020) 

  
O número de acidentes de trabalho registrados no Brasil foi superior a 777 mil casos no 

ano de 2018 e, ainda que o número de mortes por acidentes registrados anualmente seja 
decrescente desde 2014, é um absurdo negligenciar as empresas que mais empregam 
(SMARTLAB, 2018). Segundo o Sebrae (2020), micro e pequenos negócios representam 
99% do total de empresas no Brasil, e as pequenas companhias são responsáveis por 
54% de emprego com carteira assinada. Assumir a eliminação da obrigatoriedade de AET 
nestas empresas é admitir que estes brasileiros não terão a garantia de um ambiente de 
trabalho adequado, isso sem contar os brasileiros que trabalham na informalidade e 
podem não ter acesso a um trabalho adequado e seguro. Esperava-se que tanto os 
aspectos que são menos contemplados na versão de 2007, como os relativos ao 

cognitivo, quanto a visão sociotécnica, destacando o sistema de trabalho e suas 
interações como um todo, fossem considerados na revisão. Se o objetivo é que a 
ergonomia seja motivação de mudança nas empresas, tanto para benefício do trabalhador 
quanto para a performance organizacional, é importante e fundamental a inclusão da 
visão macroergonômica.  

 
4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES 
 

Considerando que a Norma Brasileira de Ergonomia – NR17 é, no Brasil, uma das 
formas de inserir a ergonomia (em seus domínios físico, cognitivo e organizacional) nas 
empresas de bens e serviços, esta pesquisa objetivou analisar a NR17 e suas aplicações. 
Os resultados mostram que há diferenças entre as proporções de domínios da ergonomia 
em cada parte da norma, que é majoritariamente voltada ao domínio físico (aspectos 
biomecânicos do posto de trabalho e características ambientais), com o domínio cognitivo 
recebendo menor enfoque, o que acaba por refletir nas análises ergonômicas que buscam 
atender a norma. Propõe-se que a NR17 seja revisada para reduzir estas desproporções. 
Nesta revisão, deve ficar claro o objetivo de  promover a saúde, bem estar e o bom 
desempenho dos vários sistemas de trabalho, além do checkout e 
teleatendimento/telemarketing, que são o foco da  norma atual. É também necessário 
ressaltar a inclusão das PcD, pois a ergonomia deve considerar a adequação do trabalho 
ao trabalhador que foge do padrão. O emprego de normas para os casos excepcionais, 
como PcDs, pessoas com dimensões fora dos padrões antropométricos, entre outros, 
pode contribuir para um estado de maior inclusão.  
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Uma outra questão importante é destacar, no corpo da norma, o que se espera de uma 
análise ergonômica do trabalho - AET, para todas atividades em estudo, pois ela é 
mencionada apenas no Anexo II da NR17, especifica para teleatendimento/telemarketing. 
Por fim, é necessário repensar a ergonomia e suas normas, tendo em vista a inclusão 
(pessoa com deficiência, trabalhadores informais, home-office, estudantes), a cooperação 
(empresas, universidades, centros de pesquisa, unidades de saúde, governo) e a 
multidisciplinaridade (ergonomista, engenheiros, profissionais da saúde, pesquisadores 
sociais) para tornar o trabalho sustentável, eficiente e fornecer qualidade de trabalho e de 
vida.  

 Mesmo que comprovados os impactos positivos da ergonomia na visão sociotécnica 
(HENDRICK, 1996) o empresário ou responsável pela empresa pode não ter interesse em 
ergonomia se não for pela questão legal. Portanto, a legislação deve ser atualizada em 
relação aos avanços científicos para que os avanços em melhoria da qualidade do 
trabalho possam ser otimizados e efetivos.  Cabe citar que na revisão proposta da NR17, 
o problema da versão atual persiste e pode piorar a situação atual por negligenciar a 
importância da ergonomia nas empresas de pequeno e médio porte, que mais empregam 
no Brasil. Em um mundo globalizado, a macroergonomia, com suas características de 
multidisciplinariedade, evidências de ganhos em performance, e foco em sistemas, pode 
contribuir para soluções eficazes e tornar organizações de bens e serviços mais 
competitivas e sustentáveis, e promotoras de bem-estar social. 

Recomenda-se que uma revisão da Norma Brasileira de Ergonomia seja feita, sob a 
ótica sociotécnica, destacando o sistema de trabalho e suas interações como um todo, e 
não focando apenas o posto de trabalho. Para que a ergonomia seja motivação e meio de 
mudança nas empresas, a NR17 revisada, e sob enfoque macroergonômica, pode 
contribuir para o bem estar das pessoas, organizações, atendendo aos objetivos da 
ergonomia e melhorar as condições socioeconômicas do país.  
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