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Muitos profissionais que atuam com Ergonomia em empresas e instituições muitas vezes não sabem 

por onde começar a montar um programa ou um sistema de gestão em Ergonomia. As demandas 

recebidas pela Ergonomia são variadas e o ergonomista pode encontrar dificuldades para 

estabelecer as prioridades: iniciar as análises ergonômicas? Atender demandas pontuais dos 

trabalhadores? Atender o sindicato? Investigar as queixas recebidas no ambulatório? Atender ao 

SESMT? Atender à CIPA?. Um dos motivos dessa dificuldade pode ser explicado pelo fato de não 

termos, tanto em nossa legislação quanto internacionalmente, documentos que apresentem 

diretrizes para essa gestão.  

 

 

Figura 1: Essa parte é sempre difícil... 

Outras áreas de uma organização, como a qualidade, a saúde e segurança e o meio-ambiente 

possuem normas internacionais (ISO) que sugerem aspectos relacionados à gestão desses sistemas. 

Para a Ergonomia, até o momento não existe uma norma ISO relacionada à gestão. No entanto, 

diversos programas de Ergonomia já estão sendo inseridos dentro do sistema de gestão integrado 

de empresas.  



Sabe-se que existem muitos programas de Ergonomia sendo executados nas organizações pelo 

Brasil, tanto programas superficiais, que visam somente documentar análises para eventuais e 

possíveis fiscalizações, mas também programas robustos, que seguem um ciclo de análises e 

identificações de riscos, planejamento de melhorias e transformações, para mitigá-los e melhorar o 

ambiente de trabalho, no qual o operador é o protagonista da ação. No entanto, muitos desses 

programas desenvolvem muitas ações, mas não as registram ou controlam seguindo um padrão, 

deixando de evidenciar resultados muito positivos da ação dos profissionais envolvidos no sistema. 

Alguns itens exigidos nas normas internacionais relacionadas a sistemas de gestão podem ser 

usados pela Ergonomia para melhoramento de seu sistema, como por exemplo: 

 Preparação de auditorias internas: para a empresa manter uma certificação ISO 9001, por 

exemplo, ela obrigatoriamente realiza auditorias internas em seu estabelecimento (item 

descrito na norma). E por que não a Ergonomia se juntar à qualidade e incluir seu tema no 

treinamento dos auditores internos e nos itens a serem checados na auditoria?; 

 Controle de documentos e gestão de registros: todas as ações realizadas pela equipe de 

ergonomia devem ser documentadas e registradas e esses documentos e registros devem 

ser controlados, de maneira que sejam bem guardados, fáceis de achar e possíveis de gerar 

dados e resultados para medição do desempenho do sistema; 

 Avaliação de conformidades e não-conformidades: esse termo é bem comum nas normas 

ISO e pode ser utilizado a favor do sistema de gestão em ergonomia para se referir aos itens 

identificados em análises ergonômicas como possíveis riscos que necessitam ser mitigados; 

 Análise crítica pela alta administração: esse item exige que a alta administração analise 

criticamente o sistema de gestão para assegurar sua contínua pertinência, adequação e 

eficácia. O que muitas vezes é relatada como uma dificuldade na área da ergonomia é a falta 

de comprometimento da alta direção com as ações solicitadas; 

 Comunicação, participação e consulta: esse item solicita que hajam meios documentados 

de comunicação interna entre os diversos níveis e funções da organização, permitindo que 

todos os trabalhadores possam participar das ações relacionadas ao sistema de gestão e 

sejam consultados nos itens que lhes dizem respeito. Esse item está alinhado com o que 

preconiza a Ergonomia de Atividade, que entende que o quem participa ativamente dos 

processos de análise, sugestões de melhorias e validação das ações propostas é o operador 

que realiza a atividade analisada. 

De acordo com os achados na literatura sobre sistemas de gestão em Ergonomia e com minha 

experiência prática, sugiro que a gestão ergonômica envolva os principais pilares: 

 Planejamento, controle e elaboração das Análises Ergonômicas do Trabalho: sendo essa 

análise realizada de maneira a contemplar as etapas da AET sugeridas no Manual de 

Aplicação da NR-17; 

 Controle e registro de todas as solicitações recebidas pela ergonomia, de outras áreas: é 

importante que a ergonomia tenha um controle e registro dessas solicitações, além de ter 

modelos de pareceres a serem elaborados como resposta a essas solicitações. Como por 



exemplo, uma demanda no setor de Materiais, que se queixou que alguns paletes estão 

vindo com mais caixas (fora do alcance do operador), e as mesmas encontram-se mais 

pesadas – o ergonomista precisa registrar essa solicitação e a ação relativa a ela. Mas 

atenção, não podemos focar nos controles e registros e nos esquecermos da real solução 

das situações! ; 

 

 

Figura 2: Anotado, registrado, protocolado, catalogado... e quase solucionado! 

 

 Treinamentos e apresentações: sempre que possível, a ergonomia deve realizar 

treinamentos ou reuniões com os diferentes setores da organização, a fim de difundir sua 

cultura a todos e até mesmo desmistificar alguns mitos relacionados à nossa área; 

 Ergonomia no projeto: conforme as análises ergonômicas e solicitações vão sendo 

realizadas, as melhorias necessárias ao ambiente de trabalho vão aparecendo. É 

fundamental que o ergonomista encontre parceiros dentro da organização que lhe 

auxiliarão nos projetos (tanto de correção, quanto de concepção) e aos poucos, percebam 

que a ergonomia também auxilia o processo e a produção e pode inclusive trazer retornos 

financeiros à empresa. Um bom exemplo disso foi um projeto realizado em uma empresa 

eletroeletrônica na qual ao final da linha de produção de notebook havia o posto de 



embalagem. Neste posto haviam 4 operadores, responsáveis por montar a caixa do 

notebook, inserir o produto e seus acessórios nela e depois de embalado, montar o palete. 

No posto de montagem da caixa, encontrou-se risco ergonômico pela repetição de 

movimentos e postura de mãos e punhos na realização da atividade. A ergonomia contatou 

o engenheiro de produto responsável pelo setor e solicitou duas ações: verificar se ao invés 

de duas etiquetas que eram coladas na embalagem, poderia ser feita somente uma, com a 

informação das duas e, solicitar ao fornecedor da caixa uma alteração na lateral da mesma, 

para que o operador realizasse somente um movimento de montagem, ao invés de dois. 

Além disso, a ergonomia contatou o setor de marketing para saber se a alça plástica dessa 

caixa é fundamental para o cliente no momento que ele compra a caixa e foi concluído que 

não. Sendo assim, foram eliminados movimentos desnecessários, a montagem da caixa 

ficou mais simples e houve uma redução de custo da caixa em 20% para a empresa; 

 

Figura 3: Eu sou demais! 

 

 Qualidade de vida no trabalho (QVT): a ergonomia pode contribuir também com ações 

voltadas para a qualidade de vida no trabalho. Ações que proporcionem aos funcionários 

momentos de descanso, físico e mental, durante sua jornada de trabalho. Quando a 

empresa entende o retorno que ela recebe ao ter funcionários motivados, descansados e 

felizes, ela investe em atividades de QVT, dispondo de espaço equipados com tatames de 

EVA, iluminação amena, equipamentos para atividades de alongamento, relaxamento, 

fortalecimento, entre outros. Quando esse investimento ainda não é possível, as áreas de 



descanso e áreas comuns da empresa podem ser decoradas e usadas para atividades 

esporádicas de relaxamento, por exemplo. 

Esses itens podem nortear o planejamento de um programa de Ergonomia ou até mesmo 

complementar programas já existentes. O importante é que o ergonomista ou profissional que atua 

com ela busque incluir os operadores em todos os níveis de participação, ou seja, que ele seja 

consultado desde a elaboração de uma AET, até a validação das melhorias realizadas. O programa 

de gestão deve existir como um setor que receba as solicitações dos operadores e de outros atores 

sociais, documente e registre as ações e de fato, melhore as condições de trabalho e a relação do 

funcionário com o local onde atua. 

Além disso, o ergonomista deve ser uma figura conhecida por todas as pessoas da empresa, sendo 

acessível a qualquer operador que precise se comunicar, mostrando sua real intenção em melhorar 

o ambiente de trabalho. Quando os operadores e a liderança percebem que a ergonomia pode 

auxiliar os dois lados da hierarquia, o sistema de gestão consegue funcionar e melhorar 

continuamente. 

 

Figura 4: Vinde a mim... 


