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O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de três atividades no 

Centro de Distribuição  dos Correios da cidade de Bagé, RS. Tais 

atividades foram feitas durante a realização do estágio curricular 

obrigatório do curso de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal do Pampa. O objetivo desse estudo foi apresentar e 

desenvolver as seguintes atividades: mapear os processos que 

envolvem desde o recebimento até a entrega da correspondência 

domiciliar, aplicação e análise do Questionário Nórdico no processo 

de separação por distrito e propostas de ergonomia de correção nas 

etapas de separação por distrito e ordenamento da correspondência. 

Buscou-se observar, coletar e interpretar informações a fim de propor 

melhorias na prática do trabalho diário desempenhado pelos 

funcionários dos correios. 
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1. Introdução 

A fim de adaptar o trabalho ao homem, a ergonomia estuda diversos fatores como: o homem e 

suas características físicas, psicológicas e fisiológicas, maquinário, mobília, ruídos, 

temperatura, luz, entre outros (IIDA, 2005). Através destes fatores, busca diminuir problemas 

relacionados ao trabalho, como acidentes, casos de fadiga e estresse. Atualmente, as Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) tornaram-se a causa mais freqüente de 

afastamento do trabalho, atingindo trabalhadores que desenvolvem atividades compostas por 

movimentos repetitivos.  

O objetivo deste artigo é analisar, entender e avaliar os principais processos que compõe o 

dia-a-dia de trabalho no Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios da cidade de Bagé 

visando identificar problemas de caráter ergonômico relacionados às atividades 

desempenhadas pelos funcionários em seus postos de trabalho para posteriormente sugerir 

propostas de melhorias rápidas e de baixo custo. Para isso, este trabalho foi dividido em três 

atividades, sendo estas: o mapeamento dos processos desde a chegada da correspondência até 

a entrega no local de destino, a aplicação do Questionário Nórdico no processo de separação 

da correspondência em distritos e o desenvolvimentos de propostas de correção ergonômica 

nas atividades de separação por distrito e ordenamento de correspondência.  

 

2. A empresa 

O Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

unidade da cidade de Bagé, se localizada na Avenida General Osório, nº 1251, bairro centro. 

As atividades realizadas pelos correios envolvem envio, recebimento, separação e entrega da 

correspondência domiciliar, telegrama, encomendas, contas e alguns serviços especializados 

como o banco postal e o Sedex (e-Sedex, Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje e Sedex Mundi). O 

mercado de atuação postal era apenas de nível nacional até que a Lei 12.490/11 foi 

sancionada e permitiu que os Correios agissem também no exterior, participando de forma 

acionária em empresas existentes fora do país e na formação de parcerias.  
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Os correios têm como atividades principais a comercialização de objetos postais e o serviço 

de entrega dos mesmos. Os principais produtos oferecidos pela empresa da cidade de Bagé 

são: carta comercial, carta não comercial, carta social, telegrama nacional, telegrama 

internacional, encomenda econômica (PAC), caixa postal, banco postal, malotes, Sedex hoje, 

Sedex 10, Sedex 12 e Sedex a cobrar. Os principais serviços são o de atendimento direto com 

o público para envio ou entrega de algum dos produtos citados anteriormente e a entrega 

domiciliar, que pode ser feita com o uso de veículos, como carros, motos e bicicletas.  

No CDD de Bagé, a equipe é formada por 50 carteiros, 3 Operadores de Triagem e 

Transbordo, 2 supervisores e 1 gerente operacional.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

O presente estudo foi realizado na Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, unidade 

instalada na cidade de Bagé no estado do Rio Grande do Sul. Sua metodologia está dividida 

em atividades que foram desenvolvidas no setor onde funciona o Centro de Distribuição 

Domiciliar, com uma área construída de 150 m². Foram realizadas três atividades descritas no 

decorrer deste capítulo, cada qual dividida em três etapas, sendo estas: motivação para a 

atividade, descrição da atividade e análise crítica da atividade.  

3.1. Atividade 1 

Mapeamento dos processos que envolvem desde a chegada da correspondência até a entrega 

no local de destino.  

3.1.1. Motivação para a atividade 

Ao consultar a intranet dos correios verificou-se que não há nenhum documento que explique 

passo a passo o processo realizado dentro do centro de distribuição domiciliar. A ordem das 

atividades é conhecida pelos funcionários que atuam diretamente no processo e é passada para 

os funcionários novos de forma verbal e amostral. Não existe um manual objetivo que 

explique detalhadamente a maneira de execução das atividades no CD.  

Portanto viu-se a possibilidade de monitorar o dia a dia dos funcionários e detalhar suas 

atividades de forma simples, objetiva e ordenada, através da realização de um mapeamento 
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dos processos internos, desde o inicio até o fim do expediente de trabalho no centro de 

distribuição dos correios de Bagé. Também se verificou a possibilidade de construção de um 

fluxograma, para que este fosse impresso e disponibilizado para os funcionários, 

simplificando o entendimento da ordem das tarefas realizadas pelos trabalhadores dos 

correios.  

Esta atividade justifica-se, pois segundo Silva & Monnerat (2010), com a realização do 

mapeamento de processos, é possível organizar os processos da empresa de maneira objetiva, 

gerando fluxogramas de atividades e descrição das tarefas, responsáveis, duração, freqüência, 

etc. O foco principal em mapear processos é apresentá-los num nível de compreensão 

satisfatória dos produtos e serviços da empresa a quem possa interessar. 

3.1.2. Descrição da atividade 

O mapeamento de processo consiste em explicar, da forma mais detalhada possível, os 

processos de uma empresa. Nesta atividade, o foco é explicar todos os procedimentos que 

ocorrem no centro de distribuição domiciliar dos correios de Bagé, além de fornecer um 

panorama geral das demais atividades que envolvem o dia a dia dos funcionários. A seguir, 

são explicadas as etapas que compõe desde o recebimento até a entrega das correspondências.  

Saindo de Porto Alegre, a correspondência é transportada via rodovia por caminhão, separada 

em contêineres. Este transporte é feito por uma empresa terceirizada. O caminhão estaciona 

na doca do centro de distribuição domiciliar de Bagé por volta das 7 horas da manhã. Este 

processo se repete da mesma maneira de segunda a sábado.  

Dois operadores de triagem e transbordo (OTT) realizam a operação de descarga dos 

contêineres com o auxilio de paleteiras. As encomendas volumosas são deixadas na garagem, 

enquanto o restante da correspondência é levado até a sala de separação da correspondência 

ainda nos contêineres. Três funcionários são responsáveis por retirar as caixetas de dentro dos 

contêineres e as colocam entre os carteiros, dispostas no chão. Vale ressaltar que as caixetas 

com objetos qualificados (Sedex e carta registrada) vêm lacradas, sendo abertas pelos 

operadores de triagem e transbordo. Dando continuidade, é colocada uma caixeta a cada duas 

mesas entre os carteiros, ou seja, dois carteiros separam as correspondências de uma mesma 
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caixeta. Quando uma caixeta é esvaziada por completo, esta é reposta quando necessário.   

Cada carteiro faz a separação da correspondência que se encontra na sua caixeta. O primeiro 

processo é a separação por distrito, onde as correspondências são colocadas nos escaninhos 

correspondentes de cada distrito que é identificado através de uma etiqueta amarela com o 

número do distrito. Cabe destacar que cada distrito é formado por um conjunto de ruas 

registradas em um livro que contém o número dos respectivos distritos, formando um total de 

27 distritos. Os carteiros novos fazem uso do livro enquanto os funcionários mais antigos 

dizem já ter memorizado os códigos. Após isso, é feito o processo chamado de dominó, onde 

cada carteiro faz a coleta da carga triada para o seu distrito. Ou seja, o funcionário se desloca 

entre os escaninhos dos seus colegas, coletando a correspondência que se encontra no seu 

distrito. Os objetos qualificados são separados nos distritos pelos funcionários de triagem e 

transbordo em uma sala separada. Por fim, cada carteiro faz em sua mesa o ordenamento de 

seu distrito na ordem de entrega conforme deseja e retira os objetos registrados da sala 

reservada para esta atividade. Após retirar os objetos registrados, os carteiros os separam na 

ordem de entrega e os devolvem para os OTT, que realizam o registro via código de barra e 

imprimem a lista de entrega. Esta lista deve ser apresentada no final do expediente as 

assinaturas requeridas.   

Quando algum funcionário apresenta um maior volume de correspondência em sua caixeta, 

este material é redistribuído com os demais funcionários que estão mais adiantados. Esta 

distribuição é feita pelos mesmos três funcionários que retiram as caixetas dos contêineres. 

Assim, garante-se que todos saiam para fazerem as entregas num mesmo momento.  

Após a realização das entregas domiciliares, os carteiros devem se apresentar meia hora antes 

do término do expediente para prestação de contas dos objetos qualificados. É feita a entrega 

da lista dos objetos qualificados e também dos que não foram entregues para um dos 

operadores de triagem e transbordo. Existe um período de 1 hora e meia de descanso 

obrigatório, geralmente é feito entre meio dia e 13h30min.   

No setor das encomendas, onde se encontram os objetos volumosos com peso acima de 1 kg e 

malotes, trabalham cinco funcionários. Dois fazem entregas via motos e três via carro. 

Existem cinco distritos neste setor, as encomendas são separadas por eles mesmos.  



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

6 

Dois supervisores se revezam ao atendimento ao público externo, em horário determinado 

(das 9h ao meio dia e das 14h às 17h), e a supervisão do trabalho interno. O gerente cumpre 

seu expediente em uma sala própria, onde trata de questões burocráticas e demais 

competências do cargo de gerência.   

Após a observação e descrição dos processos, construiu-se um fluxograma apresentando os 

passos que envolvem a entrega das correspondências. O fluxograma é apresentado na Figura 

1.  

Figura 1 - Fluxograma de entrega da correspondência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.1.3. Análise crítica da atividade 

A descrição feita dos processos foi aprovada pela equipe de funcionários, bem como o 

fluxograma que foi desenvolvido, impresso e colocado em um mural de fácil acesso visual por 
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todos. Destaca-se a importância em se ter o processo detalhado e documentado, em linguagem 

acessível, o que facilita o treinamento de novos funcionários. Outro ponto que vale ser 

destacado, é que através do fluxograma é possível ver a importância que cada funcionário tem 

em desempenhar seu papel, permitindo aos demais identificarem que caso uma ou mais 

tarefas não forem desempenhadas de maneira correta, no tempo certo e na forma esperada, 

todo o fluxo de trabalho é comprometido. Assim, o trabalho de desenvolvimento do 

mapeamento de processos envolveu os funcionários, promovendo um espírito de equipe e 

trabalho em conjunto, promovendo a visão geral de funcionamento do centro de distribuição 

domiciliar.  

3.2. Atividade 2  

 

Aplicação do Questionário Nórdico no processo de separação da correspondência em 

distritos.    

3.2.1. Motivação para a atividade 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são causados muitas vezes 

pela prática diária do trabalho, ocorrem devido à combinação da sobrecarga do sistema 

osteomuscular e a falta de tempo para recuperação. Geralmente os sintomas são relacionados 

ao posto de trabalho quando a pessoa desenvolve atividades de repetição, sem descanso, em 

posições prejudiciais (GUÉRIN, 2001).  

Os principais sintomas da DORT são: dor, inchaços, cansaço, formigamento, câimbras, e 

fadiga muscular. Com o passar do tempo os problemas podem alcançar níveis mais sérios, 

gerando problemas crônicos de dor, incapacidade de movimento e diminuição de força 

muscular (BACHIEGA, 2009).  

Verificou-se que no Centro de Distribuição dos Correios, vinte e sete funcionários realizam a 

tarefa de recebimento e distribuição das correspondências diariamente, cinco vezes na 

semana, envolvendo posições inadequadas e repetitivas, condições ideais para 

desenvolvimento de DORT. Identificou-se que a média de duração da separação das 

correspondências e pequenas encomendas dura cerca de uma hora diária, variando de acordo 
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com a quantidade e ritmo do funcionário no cumprimento das etapas de triagem por distrito, 

separação por logradouro e ordenamento.  

A tarefa constitui em separar as correspondências recebidas por cada funcionário, estas 

correspondências ficam dispostas em caixas amarelas que são entregues por três funcionários 

do setor da distribuição. Estas caixas amarelas ficam dispostas em cima de caixetas azuis, 

como mostra a Figura 2. O funcionário permanece todo o tempo em pé, movendo os braços 

para distribuir a correspondência em uma estante que fica em sua frente. Esta estante é 

dividida em seções que representam os logradouros. Durante o processo de separação, o 

funcionário se movimenta para pegar a correspondência da caixeta que fica no chão e de 

acordo com o endereço do envelope, o coloca em sua respectiva seção. Estas seções são 

caracterizadas por etiquetas que descrevem os distritos, compostos pelas ruas, avenidas e 

logradouros da cidade de Bagé. A Figura 3 mostra as estantes de separação da 

correspondência e um funcionário distribuindo-as.  

 

Figura 2 - Correspondência em caixetas 

 

Fonte: CDD Bagé (2013) 

Figura 3 - Separação em distritos 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

9 

 

Fonte: CDD Bagé (2013) 

 

3.2.2. Descrição da atividade 

Os movimentos realizados pelos funcionários do centro de distribuição envolvem o 

movimento da coluna lombar e cervical com frequência, movimento de dedos, punhos, 

cotovelos, braços e antebraços. Alguns funcionários têm o hábito de se posicionarem nas 

pontas dos pés para alocar correspondências em seções que ficam na parte superior da estante.  

 A fim de identificar sintomas e problemas osteomusculares, optou-se por desenvolver 

uma pesquisa de caráter descritiva utilizando o Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares. Este questionário é utilizado quando há a necessidade de padronizar as 

respostas sobre os sintomas pesquisados e facilitar a comparação dos resultados durante o 

estudo. Através do questionário é possível identificar as áreas do corpo afetadas e potenciais 

relações com o trabalho desenvolvido pelo entrevistado (GUÉRIN, 2001).  

O questionário utilizado na pesquisa é composto inicialmente por dados demográficos, tais 

como sexo, idade, grau de escolaridade, tempo de desempenho da função, tempo médio de 

desempenho da atividade estudada, realização de atividade física, casos de afastamento e 

razões de atendimento médico nos últimos 12 meses de trabalho. Na segunda parte do 

questionário é apresentado o desenho de uma figura humana, divida em nove regiões 
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anatômicas, sendo estas: pescoço, ombros, parte superior das costas, cotovelos, punhos/mãos, 

parte inferior das costas, quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés. Através deste mapa, pede-se 

que o funcionário entrevistado marque se sentiu alguma dor, dormência, formigamento ou 

desconforto nestas regiões de seu corpo nos últimos 12 meses de trabalho.  

O objetivo inicial era de aplicar o questionário para todos os funcionários, obtendo-se assim 

um nível estatístico de confiança de 100%, mas alguns funcionários preencheram o formulário 

de forma errada, sendo necessário desconsiderá-los. O tamanho da amostra foi de 24 

questionários válidos.    

3.2.3. Análise crítica da atividade 

Foi recolhido um total de 24 questionários preenchidos. Através das respostas, foram 

desenvolvidas tabelas comparativas referentes às freqüências das respostas do formulário, 

estas tabelas são apresentadas a seguir.  

Para analisar os resultados, os respondentes foram divididos de acordo com o sexo, idade, 

tempo de trabalho, tempo de exposição diária à atividade. Estas características foram 

comparadas com a ocorrência de dores, dormências, formigamentos ou desconfortos nas 

regiões avaliadas. A Figura 4 apresenta tais resultados.  

Figura 4 - Sintomas osteomusculares de acordo com sexo, idade, tempo de trabalho e tempo 

de exposição diária à atividade 

 

Pescoço Ombros Parte superior das costas Cotovelos Punhos/mãos Parte inferior das costas Quadril/coxas Joelhos Tornozelos/pés

Sexo Feminino 100% 50% 100% 50% 100% 50% 50% 50% 50%

Masculino 45% 77% 82% 32% 73% 45% 55% 55% 45%

Idade Até 30 anos 33% 42% 75% 17% 54% 42% 21% 33% 13%

Mais de 30 anos 83% 50% 88% 38% 67% 42% 42% 63% 33%

Tempo de profissão Até 10 anos 54% 42% 71% 25% 33% 33% 21% 33% 25%

Mais de 10 anos 63% 75% 92% 42% 50% 38% 42% 42% 38%

Horas de trabalho na atividadeMenos de 1 hora 25% 13% 54% 13% 33% 29% 33% 33% 25%

Mais de 1 hora 63% 38% 71% 63% 63% 33% 50% 38% 33%

Dados

Frequência de ocorrência de dores, dormências, formigamentos ou desconfortos nas regiões do corpo

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao observar a Figura 4, pode-se identificar que sintomas osteomusculares nas regiões do 

pescoço, parte superior das costas, cotovelos, punhos/mãos, parte inferior das costas e 

tornozelos/pés são mais freqüentes em mulheres, enquanto os homens se queixam mais de 
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problemas nos ombros, parte superior das costas e punhos/mãos. Pessoas com mais idade e 

que estão neste emprego há mais de 10 anos também estão sujeitas a uma maior ocorrência 

dos sintomas, destacando a parte superior das costas pela alta pontuação recebida. Quando 

perguntados com relação ao tempo que ficam na atividade de separação da correspondência, 

funcionários que demoram mais nesta atividade apresentaram grandes frequências nos 

sintomas nas regiões do pescoço, cotovelos, parte superior das costas, punhos/mãos e 

quadril/coxas. Esta última estatística pode ocorrer devido à demora em desenvolver a 

atividade, onde o funcionário fica mais tempo em pé, desenvolvendo movimentos repetitivos 

com os braços.  

A Figura 5 demonstra a periodicidade da freqüência dos sintomas com relação às regiões do 

corpo.   

Figura 5 - Periodicidade X regiões do corpo 

Pescoço Ombros Parte superior das costas Cotovelos Punhos/mãos Parte inferior das costas Quadril/coxas Joelhos Tornozelos/pés

Nunca 4% 0% 0% 17% 8% 13% 8% 4% 4%

Raramente 13% 17% 17% 67% 21% 25% 25% 38% 29%

Com frequência 54% 33% 33% 8% 42% 33% 38% 33% 25%

Sempre 29% 50% 50% 8% 29% 29% 29% 25% 42%

Frequência de ocorrência de dores, dormências, formigamentos ou desconfortos nas regiões do corpo

Periodicidade

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao considerar a periodicidade, identifica-se que regiões como ombros e parte superior das 

costas obtiveram altas pontuações na opção “sempre”. Na opção “com freqüência”, destacam-

se as regiões do pescoço, punhos/mãos e quadril/coxas. Joelhos, cotovelos e tornozelos/pés 

apresentam uma freqüência baixa, recebendo em sua maioria a opção de “raramente” para 

seus sintomas. Com a opção “nunca”, verifica-se que todos os funcionários entrevistados 

apresentam algum tipo de desconforto nas regiões dos ombros e parte superior das costas.  

Através das demais perguntas do questionário identificou-se que 19 funcionários 

apresentaram algum tipo de atestado médico, tendo que ficar algum tempo afastado do serviço 

por problemas de saúde. Segundo os entrevistados, as causas mais frequentes dos 

afastamentos foram: gripes, resfriados, acidentes e dores musculares.  

Assim, após estas analises, pode-se dizer que funcionários que estão no emprego há mais 

tempo, e demoram mais na atividade de separação da correspondência, tendem a desenvolver 
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mais sintomas que pessoas jovens, que desempenham esta função de forma mais rápida. Vale 

ressaltar que estas respostas também sofrem a influencia das demais atividades que os 

carteiros desempenham, lembrando que desenvolvem caminhadas longas, carregando bolsas 

com peso. Portanto, muitos desses desconfortos, principalmente como dores nas costas e 

ombros, podem ser intensificadas. Ou seja, os sintomas não são resultados apenas da atividade 

de separação da correspondência, mas sim do conjunto de tarefas desempenhadas pelos 

carteiros do centro de distribuição.   

Com relação à utilidade do Questionário Nórdico, este foi considerado válido, sobretudo, 

quando há a necessidade de realização de um levantamento rápido, abrangente e de baixo 

custo. Através dele, é possível identificar pontos críticos e, posteriormente, desenvolver 

medidas mitigadoras. Quando comparado ao método OWAS (Ovako Working Analysis 

System), por exemplo, o Questionário Nórdico tem como vantagem abranger um período de 

12 meses, enquanto o OWAS tende a estudar “fotografias” dos movimentos (IIDA, 2005). 

3.3. Atividade 3 

Propostas de ergonomia de correção nas atividades de separação por distrito e ordenamento da 

correspondência.  

3.3.1. Motivação para a atividade 

Segundo Iida (2005), a ergonomia de correção é utilizada em situações já existentes de 

trabalho, visando resolver práticas que geram dores, doenças do trabalho, fadiga excessiva, 

entre outros problemas. Através da segunda atividade realizada no estágio, com a aplicação do 

Questionário Nórdico, verificaram-se diversos problemas de caráter osteomusculares, que 

podem ser resultados ou agravados pelas práticas das tarefas diárias realizadas pelos 

funcionários do centro de distribuição domiciliar.  

Assim, buscou-se por avaliar a atividade diária de separação das cartas por distrito nas 

estantes e posterior atividade de ordenamento da correspondência feita pelos carteiros visando 

identificar problemas e propor certas melhorias que visam eliminar ou diminuir os sintomas 

provenientes das práticas do trabalho.  

3.3.2. Descrição da atividade 
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Primeiramente, durante um período de vinte e sete dias, as atividades foram observadas e 

descritas em planilhas, acompanhando-se cada funcionário, cada um em um dia distinto 

enquanto desempenhavam a atividade de separação por distrito e ordenamento da 

correspondência. A primeira atividade consiste em alocar a correspondência em um estante, 

dividida em seções. O funcionário permanece por volta de 41 minutos em pé, movimentando 

os braços. A correspondência é retirada de uma caixeta que fica ao lado do funcionário, após a 

identificação do envelope, é separada pelo distrito. A segunda atividade estudada é 

desempenhada pelo carteiro que permanece sentado em uma cadeira, com encosto e rodas, 

consiste em separar a correspondência de seu distrito de forma visual, em cima de uma mesa, 

na ordem em que será entregue, esta atividade dura por volta de 52 minutos. A duração varia 

de acordo com o volume de correspondência diário. As médias descritas foram obtidas através 

do cálculo da média aritmética. Para tal, foi medido o tempo de duração das atividades dos 

funcionários, fazendo-se uso de um cronômetro. Os resultados das medições de tempo são 

apresentados na Figura 6 a seguir.  

Figura 6 - Média de tempo das atividades avaliadas 
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Separação por distrito Ordenamento

F1 32 37

F2 44 42

F3 31 44

F4 43 40

F5 57 55

F6 52 62

F7 43 44

F8 41 41

F9 41 44

F10 43 56

F11 55 66

F12 37 47

F13 33 48

F14 40 51

F15 42 50

F16 37 40

F17 36 60

F18 36 59

F19 38 57

F20 44 55

F21 51 67

F22 55 69

F23 34 55

F24 33 53

F25 32 44

F26 37 67

F27 39 48

Média 41 52

Atividade (min)

Funcionário

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a medição do tempo, da observação das atividades e de uma consulta a Norma 

Regulamentadora NR 17, foram propostas algumas propostas de melhorias ergonômicas: 

 Utilização de mesas reguláveis para dispor as caixetas que atualmente ficam no chão 

ou sobre caixas azuis. Assim, o funcionário pode regular a altura da caixeta, evitando 

ter que se agachar toda vez q for pegar a correspondência a ser separada nos distritos 

da estante;  

 Utilização de apoio regulável para pés durante o desenvolvimento da atividade de 

ordenamento da correspondência. Este equipamento permite que o funcionário 

descanse os pés sob o apoio e mantenha as pernas flexionadas de forma correta; 
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 Substituição das cadeiras usadas pelos funcionários durante o ordenamento das 

correspondências por modelos mais modernos e confortáveis, com encosto e altura 

reguláveis, além de descanso para braços; 

 Pausa para realização de 10 minutos de exercícios de ginástica laboral a cada 50 

minutos de atividades repetitivas. Indica-se a contratação de um profissional 

responsável para que desenvolva e ensine aos funcionários um programa simples de 

exercícios que possa ser realizado diariamente por eles.  

 

3.3.3. Análise crítica da atividade 

Através destas propostas, visa-se cumprir itens da NR 17 que abordam a realização da prática 

de ginástica laboral e o uso de equipamentos que tornem as atividades diárias mais 

confortáveis, seguras e eficientes.  

Verificou-se que todos os funcionários relataram algum episódio de desconforto ou dores 

durante o desempenho das atividades e, portanto, foram propostas tais medidas ergonômicas a 

fim de diminuir ou eliminar tais problemas. Assim, o centro de distribuição pode adotar estas 

sugestões, com um custo de investimento relativamente baixo e que influência diretamente no 

conforto, disposição e bem estar de seu funcionário no seu dia a dia de trabalho.  

 

4. Considerações finais 

Durante o período de realização do trabalho, a empresa mostrou-se aberta e participativa, 

fornecendo informações sempre que solicitada. A equipe de funcionários do CDD de Bagé 

permitiu que os estudos fossem desenvolvidos, participando no preenchimento de 

questionários e permitindo a observação e medição de suas atividades diárias de trabalho.  

Concluindo, as três atividades apresentam resultados e propostas simples, que podem ser 

utilizadas de agora em diante pela empresa, facilitando algumas tarefas desempenhadas pelos 

seus funcionários. Com esta pesquisa foi possível desenvolver um fluxograma simples do 

processo, disponibilizando este documento à empresa, além de verificar o quadro de sintomas 

osteomusculares dos empregados e propor melhorias significativas em algumas atividades 
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desempenhadas por eles. Como sugestão futura de trabalho a ser desenvolvido na empresa, 

verificou-se a possibilidade de realização de um estudo ergonômico mais completo, 

envolvendo aspectos como iluminação, ruído e disposição dos móveis do CDD.  
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