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RESUMO 

 

Atualmente nota-se uma sociedade conectada as novas tendências e otimizações 

das formas laborais imposta pelo mercado de trabalho que está ampliando 

exigências para que os profissionais se mantenham produtivos e competitivos. Uma 

destas exigências é a adaptabilidade dos profissionais ao teletrabalho. Diante deste 

panorama, atenção deve ser dada as necessidades ergonômicas dos trabalhadores 

no ambiente de teletrabalho. Nesta pesquisa, busca-se analisar à luz de um estudo 

de caso, as condições ergonômicas físicas de teletrabalhadores de uma empresa de 

telecomunicações de Curitiba-PR, com base técnica do que preconiza a norma 

regulamentadora 17 (NR17), sugerindo adaptações quando necessárias, nos postos 

de teletrabalho dos colaboradores pesquisados para medir possíveis influências da 

ergonomia na produtividade. O estudo de caso apresenta característica descritiva e 

quantitativa, abordando pesquisa de campo. Os dados foram coletados por meio de 

pesquisas-questionários, relatórios de produtividades históricos, relatórios de 

produtividades com pós adaptações ergonômicas e dados de saúde coletados por 

meio do diagrama de Corlett e Manenica, sempre adotando como referência a NR17. 

Posteriormente, com base na norma e nas observações, foram realizados 

apontamentos sobre a temática e o contexto específico estudado. Como resposta ao 

objetivo, percebe-se que as condições de teletrabalho dos colaboradores 

participantes da pesquisa não estavam adequadas de acordo com a NR17, bem 

como foi perceptível o reflexo destas condições no diagrama de Corlett e Manenica, 

que capta desconfortos e dores dos colaboradores. Visualizou-se que houve uma 

queda de produtividade quando comparado os períodos de trabalho de cada 

colaborador nos ambientes “empresa e “casa”, com melhora de 23,65% no 

desempenho após a as adaptações ergonômicas sugeridas. Conclui-se que existe a 

necessidade de um acompanhamento mais próximo das empresas que queiram 

adotar esta modalidade de trabalho, avaliando as condições ergonômicas por 

equipes especializadas que meçam o conforto e segurança da atividade, 

contribuindo para que não haja desenvolvimento de doenças ou dores crônicas e 

minimize impactos na produção destes colaboradores. 

 

Palavras-chave: Teletrabalho; NR17; Produtividade; Ergonomia Física; 

Telecomunicações; Home Office. 
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ABSTRACT 

 

Currently we notice a society connected to new trends and optimizations of the ways 

of working imposed by the labor market that is expanding demands for professionals 

to remain productive and competitive. One of these demands is the adaptability of 

professionals to telework. Given this panorama, attention must be given to the 

ergonomic needs of workers in the telecommuting environment. In this research, we 

seek to analyze in the light of a case study, the ergonomic conditions of teleworkers 

in a telecommunications company in Curitiba-PR, with technical basis of what is 

recommended by the regulatory standard 17 (NR17), suggesting adaptations when 

necessary, in teleworking positions of employees surveyed to measure possible 

influences of ergonomics on productivity. The case study has a descriptive and 

quantitative characteristic, addressing field research. The data were collected 

through questionnaires, historical productivity reports, productivity reports with post 

ergonomic adaptations and health data collected through the Corlett and Manenica 

diagram, always adopting the NR17 as reference. Subsequently, based on the norm 

and on the observations, notes were made about the theme and the specific context 

studied. As an answer to the objective, it was perceived that the teleworking 

conditions of the employees participating in the research were not appropriate 

according to NR17, and it was also noticeable the reflection of these conditions in the 

Corlett and Manenica diagram, which captures discomforts and pains of the 

employees. It was observed that there was a drop in productivity when comparing the 

working periods of each employee in the "company" and "home" environments, with 

a 23.65% improvement in performance after the suggested ergonomic adaptations. 

We conclude that there is a need for a closer monitoring of companies that want to 

adopt this work modality, evaluating the ergonomic conditions by specialized teams 

that measure the comfort and safety of the activity, contributing to avoid the 

development of diseases or chronic pain and minimize impacts on the production of 

these employees. 

 

Keywords: Telework; NR17; Productivity; Physical Ergonomics; Telecommunications; 

Home Office. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Certamente ninguém poderia imaginar que o planeta passaria por uma 

transformação completa em 2020. Em meio a uma pandemia, não há como deixar 

de pensar como a população estaria vivenciando uma parte da história que, sem 

dúvida, muda a forma de como as pessoas se relacionam, vivem ou até trabalham. 

 Valorizar a imaginação, muito mais do que o conhecimento, é o que 

esperamos das pessoas para o mundo pós-pandemia, para “resetar” o planeta e 

reconstruir novas crenças, opiniões, comportamentos e padrões que irão guiar a 

humanidade em novo mundo. 

 Desde as últimas décadas do século XX, a sociedade vem passando por 

transformações econômicas, políticas, sociais e tecnológicas. Mas, sem dúvida, 

nunca foi discutido tanto sobre a importância de minimizar as diferenças de etnia, 

nível econômico, gênero ou sexualidade nas interações humanas, que pudessem 

efetivamente resultar em mudanças produtivas. 

 Uma destas mudanças é na esfera profissional, onde estamos ressignificando 

as relações de trabalho, expandindo o relacionamento interpessoal e criando a 

ciência do comprometimento, voltada para o resultado e para as entregas, sem a 

submissão do colaborador ou os arcaicos sistemas de hierarquização existentes nas 

empresas em um passado recente, que impunha o que precisava ser feito e cobrava 

metas e entregas de forma muito rígida. 

O mercado de trabalho tinha como sua principal “máquina”, o colaborador, 

foco das empresas para aumentar produtividade e concorrência (PINTO; 

ALEXANDRE, 2019). Este cenário acaba transformando o homem em um produto, 

voltado para a lucratividade, objetivo máximo das organizações. 

Agora as novas relações trabalhistas exigem que as empresas flexibilizem 

locais, contratos e jornadas de trabalho que promovam para os colaboradores o 

equilíbrio da tríade trabalho, vida pessoal e satisfação no ambiente de trabalho. Isto 

exige das empresas que queiram continuar competitivas no mercado, se preocupem 

com o valor de seus produtos e serviços, com a qualidade na prestação destes 

serviços, com o clima laboral e principalmente na motivação dos trabalhadores 

(PULIDO M., 2004). 
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Há neste cenário de reengenharia do trabalho, um importante pilar que se 

fortaleceu durante a pandemia, que é a organização do modo de produção através 

do teletrabalho. 

Teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de 

comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo 

(SILVA, 2018). 

Para pesquisadores de uma geração mais atual, o teletrabalho vem para 

enfatizar a flexibilização, a competição globalizada, o trabalho intenso em 

conhecimento, a autonomia e a qualidade de vida, fazendo desaparecer as fronteiras 

de espaço e de tempo entre o trabalho e a casa do colaborador, transformando a 

atividade laboral em algo que pode se fazer em qualquer hora e lugar, não mais 

precisando ir a “empresa física” (COSTA, 2005). 

Para outros pesquisadores, com uma linha tradicionalista de análise, 

teletrabalho é um eufemismo para trabalho escravo que mantém uma ilusão de 

liberdade mas, no fim, se caracteriza por ser uma alternativa de transferência de 

custos das empresas para seus funcionários, mantendo-os conectados full time ao 

trabalho (BUSNELLO; PALMA, 2018). 

O que de fato observa-se sobre o teletrabalho na atualidade, é que o 

crescimento da adoção desta modalidade pelas empresas é inevitável, ao passo que 

sua oferta já se tornou um atrativo aos novos talentos e que pelo fato de estarem em 

casa em seu ambiente familiar, aliado ao conforto de não terem a obrigação de 

enfrentar trânsito para se deslocar ao ambiente da empresa, é visto como um 

benefício incontestável tornando-o uma revolução à inserção laboral, cujo retorno é 

um processo de otimização de material, de tempo e lucros (AQUINO; REIS; SILVA, 

2018). 

Independente do formato laboral, as empresas estão cada vez mais 

dedicadas a criação de um dinamismo facilitador para sua economia e produtividade, 

ou seja, criar meios que propiciem o alcance de suas metas. Neste contexto, um dos 

fatores de grande importância e influência é a ergonomia (LIDA, 2005). 

O desempenho produtivo de uma empresa depende das condições 

ergonômicas que oferece e isso se traduz em redução de fadiga, estresse, erros e 

acidentes, proporcionando aos colaboradores um ambiente seguro, satisfatório e 

saudável (MARQUES et al., 2010). 
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1.1. Contexto 

 

Desde a década de 80, as empresas experimentaram novas organizações de 

trabalho em que a flexibilidade de "onde o trabalho pode ser feito" se torna uma 

característica importante (SPREITZER; CAMERON; GARRETT, 2017). 

Uma destas tentativas de flexibilização do trabalho é o Home Office, também 

conhecido como teletrabalho e refere-se a qualquer atividade laboral realizada 

remotamente. 

O teletrabalho é fruto dos avanços tecnológicos ocorridos no mundo 

globalizado pela expansão das tecnologias de informação e comunicação e a 

utilização da internet, iniciando com a internet a cabo, depois sem fio, não se 

restringindo mais a computador pessoal, mas evoluindo para notebooks, celulares, 

tablets, entre outras. 

A tendência do trabalho remoto, acelerou desde que Organização Mundial de 

Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia. Não se sabe quando, ou se, nossa 

sociedade poderá voltar ao “normal” ou que tipo de cicatrizes a pandemia poderá 

deixar. Mas é plausível que as maiores questões que a pandemia traz neste 

momento, sejam as incógnitas que envolvem o trabalho: como a pandemia 

normalizou o trabalho remoto e o que isso pode significar? Iremos ao escritório 

novamente? Em caso afirmativo, com que frequência? Qual será o impacto, de uma 

maneira "híbrida", de trabalhar em cenários novos de comunicação e interação? O 

trabalho em casa será o grande nivelador em termos de igualdade e diversidade de 

gênero? Perdera-se as interações sociais do dia a dia? As pessoas conseguirão 

manter-se produtivas trabalhando em casa? 

Chegar em uma resposta para estas perguntas e compreender como o 

teletrabalho em grande escala poderá se consolidar no mundo, requer da ciência, 

estudos que permitam analisar os efeitos do trabalho remoto sobre aspectos 

econômicos, sociais e políticos neste novo formato de trabalho. 

 

1.2. Justificativa 

 

Ergonomia e produtividade no trabalho foram e são objeto de estudo em 

diferentes áreas do conhecimento, visto a complexidade das situações relativas à 
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produção de bens e serviços e as constantes transformações sociais que elas 

promovem (LEPLAT, J.; MONTMOLLIN, 2007). 

Ao projetarmos o teletrabalho como a forma de relação de trabalho 

predominante no futuro, é importante a aplicação da ciência ergonomia para 

entender os aspectos ambientais e organizacionais, bem como aspectos físicos, 

cognitivos e sociais, a fim de considerar a amplitude do escopo de trabalho neste 

cenário (PINHO; ABRAHAO, 2002), propiciando o entendimento do sistema 

produtivo destes colaboradores. 

O estudo da relação ergonomia e produtividade no teletrabalho busca 

entender possíveis consequências sobre o teletrabalhador quanto aos riscos de 

acidentes, estresses, cansaço ou quaisquer fatos que influenciem na eficiência, 

confiabilidade e qualidade das operações no dia a dia. 

A partir da compreensão das condições físicas do teletrabalhador e a 

dimensão destas condições na sua produção, pode-se propor aprimorar e adaptar, 

equipamentos e mobiliários indispensáveis para o adequado desempenho da tarefa 

do teletrabalho ou até normas regulamentadoras especificas para a atividade. 

Para a comunidade de engenheiros de segurança do trabalho, a proposta do 

tema estudado, garante uma visão atualizada e moderna sobre a ergonomia em uma 

nova perspectiva laboral. 

Para empresas do setor privado, de uma forma geral, a pesquisa poderá ter 

uma relevância no futuro, porque abordará aspectos que influenciam no rendimento 

do trabalho do colaborador e no que essa produção pode representar no dia a dia 

que ainda não foram estudados, sempre comparando o teletrabalho ao regime de 

trabalho convencional. 

 Para a sociedade, a pesquisa traz dados de estudos “puros” sobre o 

teletrabalho, para que ela (sociedade) possa enxergar as vantagens e desvantagens 

do regime laboral, abordando aspectos a saúde, segurança e produtividade no 

trabalho. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é entender a influência da ergonomia na 

produtividade da modalidade de teletrabalho, comparando-o ao regime laboral 

convencional. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa envolvem, com base na norma 

regulamentadora 17 (NR17) e nos indicadores de produtividade existentes na 

empresa de telecomunicações em estudo, os seguintes pontos: 

 

• Entender a infraestrutura do ambiente de teletrabalho dos colaboradores através 

de pesquisa-questionário para mapear possíveis suscetibilidades a doenças e 

acidentes do trabalho; 

• Avaliar o espaço físico de cada trabalhador que participante da pesquisa de 

campo, fazendo indicações de melhorias, quando necessário, baseadas nas 

normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho; 

• Aplicar diagrama de Corlett e Manenica para coletar dados da saúde do 

teletrabalhador; 

• Avaliar os dados históricos de produtividade enquanto cada trabalhador 

desempenhou sua atividade nas dependências da empresa; 

• Avaliar os dados coletados durante a pesquisa de campo enquanto cada 

trabalhador desempenhou suas atividades em regime de teletrabalho; 

• Correlacionar os dados de produtividade nos regimes “com” e “sem” teletrabalho 

com os dados coletados no diagrama de Corlett e Manenica. 

 

1.4. Organização da pesquisa 

 

 Além deste capítulo inicial, a dissertação apresenta outros cinco capítulos. No 

segundo capítulo a fundamentação teórica do trabalho é apresentada considerando 
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o surgimento do trabalho na sociedade, as relações de trabalho, o surgimento e a 

história do teletrabalho, entendimentos legais sobre teletrabalho, definição e 

aplicação da Norma Regulamentadora 17 (NR17)  e conceitos de produtividade e 

ergonomia. O terceiro capítulo apresenta o Estado da Arte, que apresentará o que 

há de mais recente nos estudos sobre teletrabalho, abordando publicações que 

envolvem produtividade e ergonomia associados ao tema proposto. A metodologia 

proposta e sua aplicação são apresentadas, respectivamente, nos capítulos quarto 

e quinto. Finalmente, as conclusões e propostas de trabalhos futuros fazem parte do 

sexto e último capítulo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Tão antigo quanto o ser humano, o trabalho pode ser definido por quaisquer 

atividades realizadas por alguém para atingir um determinado propósito 

(ALBORNOZ, 1988), mas nas linhas de estudos acadêmicos, a origem do trabalho 

confunde-se com o fim das relações escravocratas impostas por várias sociedades. 

Os primeiros sinais de trabalho deram-se com o início da civilização. Na Idade 

paleolítica, os humanos começaram a desenvolver a caça e o plantio para atender 

às suas próprias necessidades (REBEHY; GODOY, 2019). 

A palavra trabalho é originária do latim Tripalium e está ligado ao significado 

crueldade (BODART, 2010) e que os romanos batizaram com o mesmo nome um 

dispositivo de tortura. 

Com o passar do tempo os escravos e senhores associaram o trabalho ao 

sofrimento, angústia e dor. Posteriormente, com a influência francesa a expressão 

“trabalho” passou a ser interpretada como atividades exaustivas, difíceis e duras 

(REBEHY; GODOY, 2019). 

O trabalho sempre foi considerado um “bem árduo” e essencial para o 

desenvolvimento do homem, pois o fazia uma pessoa melhor, assim já dizia São 

Tomás de Aquino (COTRIM; FERNANDES, 2016). 

O trabalho sempre esteve presente na história do desenvolvimento do ser 

humano, sendo que nos mais diversos períodos da história, desde os primórdios da 

antiguidade, o ser humano com ele se relacionou sob as mais diferentes condições, 

de escravo ao regime assalariado dos dias atuais (CUNHA, 2015). 

Com o passar dos anos esse conceito foi evolucionando até chegar ao 

conceito de hoje em que trabalho remete ao esforço humano dotado de um propósito 

econômico, que envolve a transformação da natureza através do dispêndio das 

capacidades físicas e mentais (MAGALHÃES; MAIA, 2009). 

 

2.1. O desenvolvimento tecnológico e as novas relações de trabalho 

 

Apesar de toda a precariedade das relações de trabalho durante a Revolução 

Industrial, as dificuldades serviram para evoluir a sociedade, organizações, 

processos, normas e leis que aos poucos contribuíram para uma formatação de 

como seria o trabalho no próximo século. 
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Em 1919 o Tratado de Versailles criou a Organização Internacional do 

Trabalho com intuito de proteger as relações entre empregados e empregadores na 

esfera internacional. 

No final do século XX o mundo passaria por uma nova transformação de 

grande importância no seu sistema capitalista já consolidado e que elevaria as 

relações de trabalho para um nível ainda mais relevante entre empregados e 

empregadores. (GORENDER, 1997). 

Essas transformações mudaram a essência do modo de trabalho e foi 

conhecida como período de globalização, nome novo para o antigo processo de 

internacionalização ou de criação do mercado mundial, impulsionado pela 

necessidade do capitalismo em conquistar novos mercados e fazendo direcionar o 

homem para um caminho de inovações tecnológicas constantes. 

A inovação tecnológica é um conceito muito amplo e complexo (BOVÉRIO et 

al., 2018) mas, principalmente no período de globalização, podemos limitar o 

contexto inovação tecnológica no aspecto dos meios de comunicação e no avanço 

da informática que notoriamente foram os campos de pesquisa mais aprimorados, 

possibilitando a rápida troca de informações entre países, facilitando as relações 

culturais e econômicas de forma eficiente. 

Cada vez mais pessoas estão descobrindo na internet uma maneira rápida e 

eficaz de se manter em contato com pessoas de outros países, e até mesmo 

entender os aspectos culturais e sociais de vários lugares do planeta. Junto à 

televisão, a internet aproximou as pessoas, espalhou ideias e continua quebrando 

barreiras (STEGER, 2017). 

A tecnologia de hoje é resultado de ações realizadas por grandes empresas 

que financiam pesquisas para capturar o mercado e criar processos que aumentem 

a produtividade e reduzam os custos de produção (PINO; ROMERO; MENDOZA, 

2009). Além da influência da tecnologia nas fábricas, também podemos notar este 

novo cenário nas relações de trabalho. 

Atualmente a principal característica exigida pelo mercado de trabalho é o 

dinamismo profissional aliado ao conhecimento e a experiência adquirida dos meios 

tecnológicos. A qualificação tecnológica tornou-se mais do que essencial para 

garantir o futuro de um profissional e aumentar sua empregabilidade. 
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Dominar conhecimento tecnológico passou a ser fundamental, independente 

da área de atuação, pois a tecnologia está presente em todos os ambientes de 

trabalho. 

Para o autor Manuel Castells em seu livro - A sociedade em Rede, neste novo 

processo produtivo onde o autor o denomina como modo informacional de 

desenvolvimento, a fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração de 

conhecimentos e de processamento da informação (CASTELLS, 1999). 

As mudanças, segundo o autor, estão ocorrendo e a dependência tecnológica 

nas relações de trabalho é cada vez maior. O foco dos profissionais deve ser a busca 

por capacitação, mantendo-se atualizado e apto às novas exigências do mercado de 

trabalho. 

A evolução tecnológica sempre foi um dos principais fatores para a 

determinação das formas de trabalho e do modo de produção. As novas tecnologias 

modificarão o trabalho do modo que o conhecemos hoje, podendo até extingui-lo 

(FRIEDMAN, 2019). 

 

2.2. Definição e origem do teletrabalho 

 

Conhecido como telework ou home office, o teletrabalho foi originalmente 

divulgado como telecommuting, onde, “Tele” vem do grego e significa distância e 

“commuting” corresponde ao termo que indica o “trajeto de ida e volta” (SAKUDA; 

VASCONCELOS, 2005). 

Teletrabalhar não é somente trabalhar utilizando as telecomunicações e 

meios de informática, mas sim, realizar de um modo diferente a organização e 

execução da atividade laboral (ARANDA, 2001). 

O formato de teletrabalho surgiu nos Estados Unidos, país considerado berço 

da tecnologia. Edgard Thompson em 1857, proprietário da empresa Pennsylvania 

Railroad, começou a usar o sistema de telégrafos para gerenciar remotamente 

equipes de trabalho espalhada por treze estradas de ferro ao longo do território norte 

americano, de tal modo, considerado o primeiro registro oficial de teletrabalho no 

mundo (ARAÚJO, 2014). 

O americano Jack Nilles criou o termo telecommuting e publicou pesquisas e 

teorias sobre o assunto em seu livro The Telecommunications Transportation Trade 

Off em 1974 (TREMBLAY, 2002) com o intuito de reduzir o trânsito de veículos nas 
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grandes cidades e propôs que as grandes empresas levassem o trabalho até o 

trabalhador por algumas vezes na semana, ao invés de levar o trabalhador ao local 

de trabalho na empresa (RODRIGUES, 2011). 

Jack Nilles foi reconhecido como o “pai” do teletrabalho no mundo, porém 

muitos autores não creditam a invenção do teletrabalho a Jack Nilles (FINCATO, 

1999), alegando que a modalidade de trabalho remoto está intimamente relacionado 

à evolução das tecnologias de comunicações e que naturalmente seria difundido e 

adotado em todo o mundo com o passar dos anos. 

No Brasil, o teletrabalho passou a ser praticado em meados dos anos 90, por 

empresas multinacionais que já adotavam esta prática na Europa e Estados Unidos 

(ROCHA; AMADOR, 2018). 

A inserção do teletrabalho nas empresas brasileiras, tornou-se popular no 

início dos anos 2000. Contudo, nota-se crescente aceitabilidade e evolução dos 

brasileiros nos pontos relativos a implantação e difusão do teletrabalho a partir da 

década seguinte (ARAÚJO, 2014). 

 

2.2.1. Conceito e características do teletrabalho 

 

 As conceituações sobre o tema são variadas e está em constante evolução 

(ROCHA, 2014). 

 Há muitas divergências de entendimento entre os pesquisadores que advêm 

sobre a utilização de tecnologias de informação e de comunicação como sendo (ou 

não) requisito necessário ao teletrabalho. 

 Algumas legislações vigentes em países do norte europeu, por exemplo, 

permitem a compreensão de que o simples fato de o profissional estar longe das 

dependências da empresa utilizando ou não os meios de comunicação, já configura 

teletrabalho (STEIDELMÜLLER; MEYER; MÜLLER, 2020). 

 A Organização Internacional do Trabalho definiu em 1999 o teletrabalho como 

uma forma de serviço efetuada em um local distante do escritório central e que 

implique no uso de tecnologia facilitadora da comunicação (RIBEIRO, 2016). 

 No Brasil, os pesquisadores tendem a seguir o entendimento da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), configurando o teletrabalho como o trabalho realizado 

pelo colaborador em sua casa, cujos resultados obtidos deste trabalho são enviados 

para a empresa utilizando computadores (CARRION, 2020). 
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Para Jack Nilles, o teletrabalho é a substituição do deslocamento de ir ao 

trabalho por meios de telecomunicações e da tecnologia da informação (NILLES, 

1997). Para muitos autores, a evolução constante da tecnologia e da propagação da 

informação certamente transformará o teletrabalho no modelo predominante de 

trabalho em poucos anos. 

 

2.2.2. O que diz a CLT sobre o teletrabalho 

 

Em 2017 houve uma reformulação na CLT que por meio desta reforma, foram 

alterados direitos dos trabalhadores e deveres das empresas brasileiras. 

O intuito da reforma foi permitir que as relações de trabalho se tornassem mais 

flexíveis e o empregado aludido em condições de igualdade em qualquer regime de 

trabalho, conforme rege os termos do artigo 3º da CLT, que descreve: 

 

Art. 3º - Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços 

de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário. Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à 

espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho 

intelectual, técnico e manual (BRASIL, 2017). 

 

Antes da reforma trabalhista a legislação era limitada ao art. 6° e de seu 

parágrafo único na CLT, alterados pela Lei 12.551/11 que dispõe sobre equiparação 

dos meios de telecomunicações, controle e supervisão para efeitos de subordinação 

jurídica. 

A Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 modificou a CLT ao que diz respeito 

especificamente sobre teletrabalho. Foi criado o Capítulo II (A), que passa a 

considerar em seu art. 75B desta CLT, o teletrabalho como prestação de serviços 

fora das dependências do empregador, utilizando tecnologias de informação e de 

comunicação, desde que não se caracterizam como trabalho externo. 

Assim, atividades como motoristas de ônibus, vendedores externos, taxistas 

e outras que não possuem um local fixo para exercer suas atividades, não podem 

ser classificados como teletrabalhadores porque são considerados trabalhadores 

externos não se enquadrando no art. 62, inciso I da CLT (BRASIL, 2017), mesmo 
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que utilizem aparelhamentos de telemática, como tablets, telefones, notebooks e 

GPS’s para se comunicarem com as empresas. 

Porém, são considerados teletrabalhador quem na maior parte do tempo, 

possa exercer suas atividades laborais fora dos domínios empresariais, desde que 

haja local fixo específico sem a necessidade de se locomover (BRASIL, 2017). 

O que não é permitido é a exigência contínua do colaborador na empresa, 

fazendo menção a um controle fixo de jornada uma forma oculta. Se houver um 

simples agendamento de data em que o colaborador tenha que comparecer na 

empresa, não há descaracterização do regime de teletrabalho (BRASIL, 2017). 

A CLT também aborda sobre a responsabilidade de acidentes e doenças no 

teletrabalho, aduzindo que o empregador deverá agir preventivamente para evitar 

adoecimento do colaborador, instruindo-o de maneira expressa e ostensiva, quanto 

às precauções a tomar (BRASIL, 2017). 

Pesquisadores do meio jurídico afirmam que a análise da redação da CLT, 

indica que não existe uma ligação clara para determinar a percepção interna do 

empregador sobre possíveis acidentes/doenças e a prevenção da saúde e 

segurança no teletrabalho através da disponibilização de equipamentos de proteção. 

O Art. 75B da CLT, alerta aos empregadores que precisam estar presentes e 

se proteger por meio de documentos que comprovem a orientação e 

acompanhamento do colaborador na prática do teletrabalho. Os colaboradores por 

sua vez, devem estar cientes quanto aos riscos obedecendo procedimentos e 

normas de segurança conforme orientação da empresa. 

 

2.2.2.1. Requisitos legais do teletrabalho 

 

Requisito legal é toda regra jurídica escrita que é obrigatória, ou seja, deve 

ser cumprida (SILVA, 2014). Para a configuração do teletrabalho, o art. 75B da CLT 

aborda os seguintes requisitos legais a serem cumpridos: 

 

• Pessoalidade: o teletrabalho só pode ser exercido por pessoa física, sendo que 

esta não pode delegar para outra pessoa realizar a atividade para a qual foi 

contratada; 

• Onerosidade: o teletrabalhador presta os serviços ao empregador e em 

contraprestação tem que receber um salário; 
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• Habitualidade: não pode ser de forma eventual e o teletrabalhador deve seguir o 

horário estipulado no contrato; 

• Subordinação: é a obrigação que do empregado em seguir as ordens 

determinadas pelo empregador em decorrência de contrato de trabalho. As 

espécies de subordinação são: econômica, técnica, moral, social e jurídica. 

 

 

2.2.2.2. Contrato de teletrabalho 

 

 O artigo 166º da CLT, prevê que um contrato para prestação subordinada de 

teletrabalho contenha os seguintes elementos: 

 

• Identificação das partes; 

• Identificação da atividade a ser prestada pelo trabalhador, mencionando o 

regime de teletrabalho e o valor de salário correspondente; 

• Identificação da propriedade dos instrumentos de trabalho; 

• Indicação do período normal de trabalho; 

• Indicação da atividade a exercer após o termo da prestação em teletrabalho no 

caso de o período previsto para este efeito ser inferior àquele que resulte do 

contrato de trabalho; 

• Indicação do estabelecimento ou departamento da empresa a que o trabalhador 

ficará ligado; 

• Identificação do responsável pela instalação e manutenção dos instrumentos de 

trabalho e pelo pagamento das inerentes despesas de consumo e utilização; 

• Identificação de um interlocutor da empresa a quem o trabalhador deve se 

reportar. 

 

Sobre o entendimento técnico jurídico de pesquisadores da área, todos os 

itens necessários no contrato de teletrabalho, são requisitos legais e devem 

caracterizar a pessoalidade, onerosidade, habilidade virtual e a subordinação virtual. 
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2.2.3. Classificação do teletrabalho 

 

O teletrabalho é determinado de acordo com as atividades desenvolvidas pelo 

colaborador. As duas formas mais comuns de teletrabalho é o denominado “em 

domicílio” (ou “em casa”) e em centros de tele serviços fora do ambiente da empresa 

(FINCATO, 1999). 

 

2.2.3.1. Teletrabalho em domicílio 

 

Como a própria tipificação apresenta, o trabalho em domicílio é a forma de 

trabalho realizado na residência do colaborador com uso de tecnologias para a 

execução das atividades passíveis de serem realizadas de forma remota (BRASIL, 

2017). 

É a forma de teletrabalho mais comum e a que mais se expande no mundo 

porque se tornou um diferencial para as empresas atraírem bons profissionais 

oferecendo esta modalidade integral ou sazonal e tem uma extensa aceitabilidade 

pelos profissionais (MACIEL, 2015). 

 

 

 

2.2.3.2. Centros de teles serviços 

 

Os centros de tele serviços ou telecentros é uma prática popular na Europa e 

Estados Unidos, onde as empresas utilizam centros de trabalho fora da sede original, 

utilizando tecnologias apropriadas para execução das atividades laborais. 

Um centro de tele serviço é um local pertencente ou alugado por uma 

organização em que seus funcionários participam regularmente do trabalho 

efetivamente da sede original da empresa (FINCATO, 1999). 

Esses centros se diferenciam dos escritórios tradicionais porque tratam o 

problema relacionado à localização geográfica da cidade e as dificuldades dos 

trabalhadores para se deslocarem para a empresa, agrupando seus funcionários de 

diferentes funções, mas que moram em regiões próximas. 
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2.3. Normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho 

 

As NR’s são documentos técnicos e normativos vigentes no Brasil e que são 

baseados em normas semelhantes existentes em países com políticas-sociais mais 

desenvolvidas, utilizados pelos fiscais do MTE no Brasil para fiscalizar o ambiente 

de trabalho das empresas (ALCANTARA, 2013). 

As NR’s são documentos de utilização obrigatória por empresas privadas e 

públicas e pelos órgãos públicos da administração indireta e direta, bem como pelos 

órgãos dos poderes legislativo e judiciário que possuam colaboradores regidos pela 

CLT (CAMISASSA, 2019). 

Atualmente há 42 NR’s publicadas (Quadro 1), que estabelecem os 

parâmetros mínimos e instruções sobre segurança e saúde do trabalhador, de 

acordo com a atividade ou função desempenhada. 
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Quadro 1 – Lista de Normas Regulamentadoras ativas. 

Fonte: Compilação do autor, 2019. 

 

O processo de concepção ou de reformulação de uma NR pode levar vários 

anos, visto que envolve as etapas de escrita do texto inicial, consulta pública, 

discussão tripartite, redação do texto final, aprovação e publicação na mídia oficial 

(CAMISASSA, 2019). 

Portanto, para o teletrabalho, ainda que não exista uma NR específica e que 

muito provavelmente demorará algum tempo para que se tenha uma normativa, 
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todos os teletrabalhadores que estão regidos pela CLT também estão protegidos 

pelas NR’s existentes conforme artigo 45B da CLT vigente. 

 

2.3.1. A norma regulamentadora de ergonomia – NR17 

 

A NR17 é uma das normas regulatórias formuladas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e pertence a um conjunto de normas que devem ser seguidas 

em âmbito nacional, que estabelece parâmetros para melhorar a segurança, saúde 

e condições de trabalho dos funcionários e é conhecida como NR da ergonomia. 

A NR17 foi criada em 1978 e atualizada nos anos de 1990, 2007 e 2018, 

sendo elaborada para que auxilie no nível de desempenho das atividades laborais 

diárias, passando por regras de ergonomia em diversos aspectos. A NR17 pode ser 

organizada em 6 pontos de observância (BRASIL, 1978): 

 

1- Se as condições de trabalho da empresa abrangem aspectos relacionados à 

movimentação, transporte e descarga de materiais, móveis, equipamentos 

utilizados, condições de trabalho e métodos de organização do trabalho, a 

empresa tem a responsabilidade de analisar a ergonomia do trabalho de acordo 

com as características ambientais, o tipo de funções desempenhadas e as 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, para que os trabalhadores 

possam se adaptar plenamente ao seu ambiente. 

2- Levantamento, transporte e descarga individual de materiais, onde o transporte 

manual de carga é definido como qualquer tipo de transporte em que apenas um 

trabalhador suporta totalmente o peso da carga, o que inclui também o 

levantamento e armazenamento desta carga. A NR17 estabelece como sendo 

de 60 kg o peso máximo que um empregado pode remover individualmente. A 

NR17 ainda estabelece uma graduação de acordo com gênero e a frequência 

com que uma pessoa pode se submeter a determinadas cargas. 

3- A NR17 determina que, desde que se possa trabalhar na posição sentada, o 

ambiente de trabalho deve ser adequado ou planejado (Figura 1) para que os 

trabalhadores possam exercer as atividades nessa posição sem prejuízo ou que 

possam causar doenças futuras. 
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Figura 1 – Ajustes ergonômicos para trabalho na posição sentado. 

 

Fonte: (BRASIL, 1978). 

 

4- Todas as tarefas manuais realizadas em pé (Figura 2), devem ser planejadas 

por meio de bancos, mesas, painéis e escrivaninhas para facilitar a boa postura, 

operação e visualização dos trabalhadores. 

 

Figura 2 – Ajustes ergonômicos para trabalho na posição de trabalho em “pé”. 

Fonte: (BRASIL, 1978). 

 

5- A condição ambiental deve ser cuidadosamente analisada por um profissional 

habilitado de acordo as seguintes condições: 

• Condições acústicas; 

• Condições térmicas; 

• Condições de luminosidade. 
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6- Quanto a organização do trabalho a NR17 de uma forma subjetiva, cita a 

importância de alguns aspectos sem detalhar um roteiro ou checklist a ser 

seguido devido à complexidade e diversidade de atuações das empresas. De 

uma forma abreviada, a norma prevê o mínimo da organização laboral: 

 

• Modo de produção; 

• Modo de operação; 

• Delimitação de Tempo; 

• Conteúdo das Tarefas. 

 

 A NR17 como todas as normas regulamentadoras, não consegue abordar 

todos os problemas para todas as situações práticas vivenciadas pelas empresas no 

dia a dia, porém, as empresas devem adotar a norma como um documento técnico 

de referência, mesmo para os colaboradores em regime de teletrabalho, seja na 

orientação ou auditoria do ambiente de teletrabalho do colaborador. 

 

2.4. Produtividade 

 

Questões em torno da definição e medição da produtividade têm sido tópico 

de pesquisas em diversas disciplinas, incluindo contabilidade, economia, engenharia 

e administração. Qualquer que seja a linha de pesquisa, o conceito de produtividade 

está correlacionado à questão da eficiência. Se uma empresa é eficiente certamente 

ela é produtiva (ALENCAR, 2013). 

Produtividade é medida da eficiência que transforma recursos em produtos 

econômicos, ou seja, é a relação entre o que é produzido de bens/serviços e os 

recursos utilizados para produzi-los (RATTNER, 1967). 

 A produtividade remete à relação entre os produtos produzidos pelo processo 

e os produtos necessários à produção, onde todas as operações buscam melhorar 

e o reduzir o desperdício, seja de tempo de produção ou do material utilizado 

(HARRISON, 1994). 

Nos últimos anos, a produtividade tem recebido tanta atenção que se tornou 

um slogan comum e foi definida de diferentes maneiras por diferentes autores. 

Porém, independente da definição da palavra, o fato é que a produtividade tem um 

grande impacto em nossas vidas (LUIS, 2016). 
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A produtividade pode ser entendida como um indicador formado pela divisão 

de produtos e serviços por fatores de produção, responsável por aumentar a 

produção com menos mão de obra, pois as pessoas são parte importante da 

melhoria da produtividade e portanto, sua validade é diretamente proporcional aos 

benefícios obtidos e até mesmo à relação entre o produto produzido e o total de 

recursos gastos pelo produto (RUGUÊ, 2001). 

É certo que a política de produtividade reflete diretamente na quantidade e 

qualidade do produto, afetando assim a produção, o estoque, a relação com o 

mercado fornecedor e a manutenção dos equipamentos. 

A melhor forma de aumentar a produtividade é planejando a área de trabalho 

de forma que os trabalhadores não tenham que alcançar e ultrapassar limites físicos 

e psicológicos (SANTANA, 1996). 

 

2.5. Ergonomia 

 

Para a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), a ergonomia é uma 

ciência que procura entender a influência mútua entre pessoas, máquinas e sistemas 

no ambiente de trabalho, além de aplicar teorias, dados, princípios e métodos para 

aumentar a carga de trabalho sem afetar o bem-estar humano e performance do 

sistema. 

Para a Ergonomics Society, organização sem fins lucrativos criada em 1957, 

a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem, seu trabalho, 

equipamento, ambiente e particularmente a aplicação dos conhecimentos de 

anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas que surgem dessa 

relação (PINTO; ALEXANDRE, 2019). 

A ergonomia indica a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real, 

indicando que, para os trabalhadores, as condições físicas, ambientais e 

organizacionais muitas vezes exigem desempenhos mentais diferentes, nova 

pressão de tempo que nem sempre são previsíveis durante a fase de planejamento 

(SANTANA, 1996). 

Na prática, a ergonomia pode ser caracterizada por um equilíbrio de todos os 

fatores que possam eventualmente prejudicar o trabalho, sendo capazes de gerar 

danos ao trabalhador na sua saúde e/ou desempenho (CARVALHO, 2017). 
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De tal modo, com foco exclusivo no trabalhador, a ergonomia busca a 

humanização do trabalho promovendo as condições mais agradáveis e satisfatórias 

para que cada trabalhador possa alcançar seu melhor rendimento. 

 

2.5.1. Efeitos da ergonomia no ambiente de trabalho 

 

A palavra ambiente é originária do latim ambiens que tem o significado de “o 

que rodeia” e é constituída por condições físicas, sociais, econômicas, culturais e 

políticas em uma organização (MENDES, 2017). 

Pode-se caracterizar ambiente de trabalho como envolvimento do ambiente 

físico e dos aspectos organizacionais em situações que advém o relacionamento 

entre o homem e seu labor (FILHO, 2012). 

O princípio da ergonomia implica que trabalho deve-se adaptar ao homem 

fazendo com que possa-se produzir um ambiente de trabalho humanizado, 

facilitando a aplicação das habilidades mais refinadas dos trabalhadores e 

proporcionando um ambiente em que os permitam a desenvolver suas atividades 

(ERGOTRÍADE, 2016). 

No ambiente de trabalho há fatores atuantes na sua constituição que podem 

ser denominados como principais e secundários, sendo que os fatores principais 

seriam: ruídos, temperatura e vibrações. Os fatores secundários seriam: arquitetura 

do local de trabalho, as relações humana, remuneração, estabilidade empregatícia 

e o apoio social (VERDUSSEN, 1979). 

Completamente voltada para análise do ambiente de trabalho dos 

colaboradores, a ergonomia direcionada para a qualidade é uma base importante 

para o processo de produção de uma empresa, pois pode trazer inúmeros benefícios, 

diminuição de erros, aumento da qualidade das entregas e aumento da produtividade 

(LIMA; ASSUNÇÃO; MENDES, 2003). 

 

2.5.2. Ergonomia e saúde do trabalhador 

 

O objetivo da ergonomia é encontrar um equilíbrio entre o trabalho e os limites 

físicos de capacidades humana. Com as demandas do mundo moderno, as 

empresas buscam aumentar a produtividade para atender o mercado mantendo-se 
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competitivas, impõe a seus colaboradores tarefas repetitivas, posturas desfavoráveis 

e excesso de força (COIMBRA et al., 2015). 

Estudos da organização Canadian Center for Ocupational Health and Safety 

(CCOHS) apontam que quando o trabalho executado é contraditório a capacidade 

do trabalhador de continuar realizando a atividade laboral initerruptamente durante 

sua jornada de trabalho, as condições ergonômicas são insuficientes, podendo 

causar fadiga, lesões e doenças (SILVA; LUCAS, 2009). 

No entanto, desde que o local de trabalho e a organização sejam ajustados 

de acordo com as necessidades físicas e mentais de cada colaborador, lesões e 

doenças relacionadas a condições ergonômicas adequadas podem ser evitadas 

(CARVALHO, 2017). 

Sem um ajuste ergonômico, o sistema musculoesquelético suportando uma 

grande carga por um determinado período, pode ocasionar riscos e é propício ao 

desenvolvimento de doenças ou lesões, resultando em dores intensas e desconforto 

na estrutura das mãos, punhos e coluna vertebral (RUMAQUELLA, 2009). 

Portanto, todas as condições de trabalho e suas morbidades, estão 

intimamente relacionadas à forma e organização do trabalho. Todas estas condições, 

implicam na relação dos trabalhadores ao seu espaço social definido, refletindo nos 

valores e regras. (LAURELL, 1985). 
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3. O ESTADO DA ARTE 

 

Em 1997 foi o ano em que as condições de infraestruturas de 

telecomunicações obtiveram o maior grau de desenvolvimento no país com a 

privatização de todo sistema brasileiro de telecomunicações e a criação da Agência 

Nacional de Telecomunicações, sendo fundamentais para a modernização e injeção 

de capital necessário nestas tecnologias e proporcionando o desenvolvimento da 

sociedade contemporânea (RIBEIRO, 2016). 

O ano de 1997 pode ser considerado como ano oficial de surgimento do 

teletrabalho no Brasil (FERREIRA, 2017), onde desde então, vários marcos 

relevantes para a adesão da modalidade no Brasil (Quadro 2), ajudaram a formatar 

o regime praticado hoje, 23 anos após as primeiras discussões sobre o assunto no 

país. 

 

Quadro 2 – Marcos históricos do teletrabalho no Brasil. 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

3.1. Teletrabalho no Brasil nos dias atuais 

 

 Uma empresa britânica de consultoria em RH, a Hays, publica anualmente 

pesquisas sobre o mercado de trabalho. Segundo a Hays o percentual de empresas 

Ano Marco

1997
Realização do “Seminário Home Office/ telecommuting – Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o 3º 

Milênio”

Lançamento do primeiro livro sobre o assunto em português 

1999 Criação pelo CRA-SP do Grupo Excelência de Teletrabalho e Novas Formas de Trabalho.

Fundação da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT)

2001
Publicação do Livro Teletrabalho (telework): O Trabalho em Qualquer Lugar e a Qualquer Hora – Autor Álvaro 

Melo

2003 Telewok - Evento Internacional realizado em São Paulo - Telework

Primeiro Fórum latino-americano do teletrabalho realizado em São Paulo

2004
Projeto de Lei Nº 3.129/2004 que trata da alteração do artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho para 

equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados

2006 Primeiro Congresso Brasileiro de Teletrabalho (CBT). 

2008
Projeto de lei nº 4.505-A ,que Regulamenta o trabalho a distância, conceitua e disciplina as relações de 

trabalho

2011
Aprovação da lei 12.551, de 15 de dezembro de 2011, que alterou o art. 6º da CLT, com o objetivo de 

equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por 

meios pessoais

2014
Lançamento do livro Teletrabalho & Direito - O Trabalho à Distância e sua Análise Jurídica em Face aos 

Avanços Tecnológicos. Autor: Manuel Martin Pino Estrada

2017
Reforma da CLT Lei 13.467 que regulamenta o teletrabalho como regime de trabalho, podendo ser adotado 

pelas empresas mediante acordos individuais ou coletivos
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que oferecem a modalidade de teletrabalho no Brasil até o final de 2019, quando a 

pesquisa foi publicada, era de 36,5% (HAYS, 2019). 

 Daniel Mello, repórter da Agência Brasil, empresa pública de comunicação 

ligada ao governo federal, publicou em julho de 2020 no site da agência, que o 

percentual de empresas que aderiram a modalidade de teletrabalho no Brasil em 

plena pandemia do novo coronavírus, atingiu 46% em seu ápice (MELLO, 2020). 

 A empresa de consultoria global, Great Place to Work (GPTW), divulga 

anualmente um ranking de melhores empresas para trabalhar levando em 

consideração ambiente de trabalho, remuneração, benefícios e flexibilidade de 

jornada de trabalho. 

 O ranking da consultoria divulgado no fim de 2019, mostrou que todas as 

empresas de tecnologia atuantes no Brasil e elencadas como TOP 100 pela 

consultoria, ofereceram a modalidade de teletrabalho parcial ou total aos seus 

colaboradores (GPTW, 2019). O Quadro 3 traz as 20 empresas mais bem 

classificadas no ranking da empresa de consultoria. 

 

Quadro 3 – TOP 20 empresas brasileiras de tecnologia que oferecem o regime de teletrabalho. 

 

Fonte: GPTW, 2019. 
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A cada 2 anos, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades 

(SOBRATT), divulga estudos com o objetivo de apontar o rumo da modalidade no 

país. 

 A pesquisa de 2020, em meio a pandemia do corona vírus, ainda não foi 

concluída, mas de acordo com a última pesquisa concluída em 2018 por meio da 

SAP consultoria em RH, junto 300 empresas de diferentes segmentos e portes 

espalhadas pelo país, o teletrabalho estava presente em 45% destas empresas 

(Quadro 4) e outras 15% estavam em vias de implantação da modalidade de trabalho 

(SAP; SOBRATT, 2018). 

 A pesquisa Sobratt/SAP mostra que o teletrabalho está presente nas 

empresas independentemente do tamanho e segmento. Das empresas que adotam 

o regime de teletrabalho no Brasil, 52% são empresas nacionais e 42% 

multinacionais. A maioria destas empresas atuam na região sudeste (SAP; 

SOBRATT, 2018) conforme distribuição por estado demonstrado na Figura 3. 

 

Quadro 4– Índice de adesão ao teletrabalho no Brasil. 

Ramo da Empresa % Participação 

TI/Telecom 28% 

Serviços 16% 

Máquinas e Equipamentos 7% 

Metalúrgico 6% 

Montadoras 5% 

Autopeças 4% 

Escritório de Advocacia 4% 

Bens de Consumo 3% 

Químico 3% 

Energia 3% 

Papel e Celulose 3% 

Agronegócios 1% 

Bens de Capital 1% 

Construção Civil 1% 

Eletroeletrônicos 1% 

Plásticos 1% 

Agroquímicos 1% 

Outros 12% 

Total 100% 

Fonte: Pesquisa SAP/SOBRATT, 2018. 
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Figura 3 – Penetração da atividade teletrabalho no Brasil por estados. 

 

Fonte: Pesquisa SAP/SOBRATT, 2018. 

 

Outro dado relevante da pesquisa é sobre a questão de produtividade. 

Questionadas como as empresas estão realizando o controle de produtividade dos 

funcionários, 45% das empresas (Gráfico 1) alegaram não ter nenhum tipo de 

controle ou monitoramento que proporcionava medir a produtividade. 

 

Gráfico 1 – Percentual de empresas que monitoram produtividade no Brasil. 

 
Fonte: Pesquisa SAP/SOBRATT, 2018. 

 

Uma questão importante abordada, as 300 empresas participantes da 

pesquisa, foi em relação ao tipo de controle existente quanto as atividades do 

funcionário ou de jornada de trabalho. O resultado mostrou que para 29% destas 

empresas (Gráfico 2) não há quaisquer tipos de controle de jornada ou de atividade 

desempenhada. 
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Gráfico 2 – Percentual de empresas que monitoram atividades ou jornadas de trabalho. 

Fonte: Pesquisa SAP/SOBRATT, 2018. 

 

Principalmente no Brasil, para as empresas que oferecem o teletrabalho, 

existe uma discussão sobre o custeio da infraestrutura necessário para adequar o 

ambiente de trabalho em casa. A CLT, em seu artigo 75-D, estabelece que as 

disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou 

fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e 

adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas 

arcadas pelo empregado, sejam previstas em contrato de trabalho. 

É importante constar que a prática do teletrabalho, mesmo há mais de 23 anos 

de existência no Brasil, passou a exigir o acordo contratual sob a responsabilidade 

do custo de infraestrutura previsto na para contratos de trabalho firmados a partir de 

2018. 

Em conversa com a advogada Débora Camargos (OAB/PR 81.613), 

especialista em direito do trabalho, ela relata que ainda é raro identificar contratos 

trabalhistas com discriminação de responsabilidades ou que conste no regulamento 

interno da empresa todas as normas que disciplinam o trabalho a distância, incluindo 

os procedimentos para solicitação e pagamento das despesas suportadas pelos 

trabalhadores. 

Podemos identificar os reflexos deste cenário, onde grande parte das 

empresas não custeiam sequer o necessário para a atividade fim de seus 

colaboradores na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Percentual de empresas que subsidiam infraestrutura para a prática do teletrabalho. 

Custeio Sim Não 

Telefone Fixo 17% 83% 

Telefone Móvel 41% 59% 

Internet 36% 64% 

Hardware 87% 13% 

Softwares 82% 18% 

Mobiliário 10% 90% 

Fonte: Pesquisa SAP/SOBRATT, 2018. 

 

3.2. Publicações sobre o tema 

 

 Apesar de ser relativamente recente, o tema teletrabalho apresenta relatos na 

literatura científica desde o início da década de 70. Essa temática tem sido bastante 

discutida entre acadêmicos, empresas, sindicatos e profissionais da área de saúde 

e segurança do trabalho (ROCHA; AMADOR, 2018). 

 Inúmeras vezes, estas discussões transparecem à ideia de que o teletrabalho 

é viável e parte para a altercação das melhores formas de como aplicá-lo nas 

empresas (MAIELLARO, 2017). 

 Revendo publicações nos últimos 10 anos, foi identificado abordagens de 

pesquisas sobre o tema envolvendo áreas como direito do trabalho, psicologia do 

trabalho e medicina do trabalho. Há também no campo da administração, uma 

produção relevante, que esclarece o funcionamento de diversos aspectos da 

atividade laboral proposta (ROSENFIELD; ALVES, 2011). 

 Avaliando as publicações nos últimos 10 anos, pode-se destacar 3 direções 

típicas de publicações sobre o tema: 

 

1. A primeira é a mais difundida e mostra apenas a visão empresarial sobre o 

teletrabalho, não abordando temas polêmicos ligados a saúde e segurança do 

trabalho ou as imposições legais que a CLT e as normas regulamentadoras 

abordam. Geralmente são publicações oriundas das áreas de administração e 

mostram bastantes vantagens para adoção ao regime. 

2. A segunda vai em oposição a primeira linha de pesquisa, onde são encontradas 

leituras críticas sobre esta flexibilização do trabalho, alinhando o tema como uma 

forma de captura capitalista e opressora dos colaboradores (BRAGA, 2009). As 
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publicações com esta linha de pesquisa, são oriundas das áreas de direito do 

trabalho. 

3. Já a terceira “linha” de publicações sobre o tema, apresenta uma neutralidade 

sobre os dois lados anteriores apresentados, mas direciona os estudos para um 

caminho mais técnico e crítico, abordando questões de contextos de diferentes 

áreas do conhecimento. As publicações preponderantes nesta linha de pesquisa 

estão ligadas na área de psicologia, medicina psiquiátrica, fisioterapia e 

ergonomia. 

 O Quadro 5 apresenta alguns autores que abordam em sua obra os temas 

teletrabalho. 

 

Quadro 5 – Publicações acadêmicas em teletrabalho com maiores destaques no Brasil. 

Fonte: O autor (2020) 

 

 O cenário atual de publicações, apresenta estudos sobre a temática 

ergonomia no teletrabalho e os impactos que ocasionam no corpo ou na mente do 

trabalhador. 

 Porém, estudos que abordam os temas teletrabalho, ergonomia e 

produtividade no mesmo trabalho, foram encontrados em linhas de pesquisa 

Citações Autor (es) Título 

53 
Cinara Rosenfield e Daniela. 

Alves 
Autonomia e trabalho informacional: o teletrabalho 
(ROSENFIELD; ALVES, 2011). 

37 
Fernando Fidalgo, Maria 
Oliveira e Nara Fidalgo 

A Intensificação do trabalho docente: tecnologia e produtividade 
(FIDALGO; OLIVEIRA; FIDALGO, 2016) 

34 
Alexandre Barros e José Silva 

Percepções dos indivíduos sobre as consequências do 
teletrabalho na configuração home office: estudo de caso na 
Shell do Brasil (BARROS; SILVA, 2010) 

17 
Jouliana Nohara, Cláudia 
Acevedo e Alice Ribeiro 

O teletrabalho na percepção dos teletrabalhadores(NOHARA; 
ACEVEDO; RIBEIRO, 2010). 

14 Manuel Estrada O teletrabalho escravo (ESTRADA, 2013). 

13 
Rúbia Alvarenga 

O teletrabalho e a subordinação estrutural (ALVARENGA, 
2014). 

10 
Álvaro Mello 

Normatização, regularização e legislação para o teletrabalho 
(MELLO, 2011a). 

10 
Emília Sako 

Teletrabalho teles subordinado, dependente e por conta alheia: 
reengenharia dos requisitos da relação empregatícia (SAKO, 
2012). 

9 
Álvaro Mello 

O uso do teletrabalho nas empresas de call center e contact 
center multiclientes atuantes no Brasil: estudo para identificar 
as forças propulsoras e restritivas (MELLO, 2011b). 

9 
Guilherme Bastos 

Teletrabalho (telework ou telecommuting): uma nova forma de 
ver o tempo e o espaço nas relações de trabalho (BASTOS, 
2014). 

8 
Fernando Hoffman 

O teletrabalho e a nova competência da justiça do trabalho: um 
desafio aos direitos material e processual do trabalho 
(HOFFMANN, 2014). 
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característicos da ergonomia organizacional e cognitiva, não ficando evidente 

publicações na linha de ergonomia física. Os estudos encontrados que abrangem a 

ergonomia física, relatam impactos na saúde do teletrabalhador sem abordar a 

questão da produtividade. 

 O Quadro 6 retrata publicações abordando o tema teletrabalho, ergonomia e 

produtividade e seus respectivos autores. 

 

Quadro 6 – Estudos relevantes relacionados ao tema ergonomia no teletrabalho. 

Autor (es) Publicação Título 

Antônio Efing, Anselmo Meytre 
e Cinthia Freitas 

2018 
Teletrabalho e o impacto ambiental no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
(EFING; MEYTRE; FREITAS, 2018)  

Manuel Estrada 2014 
Teletrabalho: Conceitos e classificação face aos 
avanços tecnológicos (ESTRADA, 2014) 

Rúbia Alvarenga 2014 
O Teletrabalho e a subordinação estrutural 
(ALVARENGA, 2014) 

Rodrigo Carregaro, Aline 
Toledo, Gustavo ChristofolettiI, 
Ana OliveiraII; Jefferson 
CardosoII; Rosimeire Padula 

2013 
Associação entre o compromisso com o trabalho e 
a percepção de esforço físico em profissionais da 
saúde (CARREGARO et al., 2013) 

Antônio Grande, et al. 2013 
Determinantes da qualidade de vida no trabalho: 
ensaio clínico controlado e randomizado por 
clusters (GRANDE et al., 2013) 

Adjane Luz 2013 
A influência da ergonomia para desempenho no 
trabalho: um estudo em uma agência bancária na 
cidade de Picos-Pi (LUZ, 2013) 

Loretta Platts, Gopal Netuvelli, 
Elizabeth Webb e Marie Zins 

2013 
Physical occupational exposures during working life 
and quality of life after labour market exit: result 
from the Gazel study (PLATTS et al., 2013) 

Romildo Brusiquese e Mário 
Ferreira 

2012 
Inovações tecnológicas e organizacionais em 
escritórios e os impactos na qualidade de vida no 
trabalho (BRUSIQUESE; FERREIRA, 2012) 

Mário Ferreira 2012 
Ergonomia da atividade aplicada à qualidade e vida 
no trabalho: saúde e promoção do bem-estar dos 
trabalhadores em questão (FERREIRA, 2012) 

Rosa Marques 2018 

Qualidade de vida no trabalho: O olhar dos 

trabalhadores de uma empresa pública federal 

(MARQUES, 2018) 

Mário Ferreira 2011 
A ergonomia da atividade pode promover a 
qualidade de vida no trabalho? Reflexões de 
natureza metodológica (FERREIRA, 2011) 

Helenice Coury, Roberta 
Moreira, Natália Dias 

2009 

Efetividade do exercício físico em ambiente 
ocupacional para controle da dor cervical, lombar e 
do ombro: uma revisão sistemática (COURY; 
MOREIRA; DIAS, 2009) 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Embora o número de publicações a respeito do teletrabalho tenha aumentado 

nos últimos dois anos, há muito campo de pesquisa no Brasil, principalmente 
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relacionados aos impactos da saúde física e psíquica que o teletrabalho pode trazer 

para o trabalhador ao longo do tempo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais descritos a seguir são os utilizados para a consecução desta 

pesquisa e que são fundamentais para sua repetição caso desejado, sendo que o 

mesmo ocorre com o método. 

 

4.1. Materiais 

 

• Base de dados da empresa para realização do estudo de produtividade; 

• Planilha eletrônica (neste trabalho utilizou-se o Microsoft Excel); 

• Rede mundial de computadores (World Wide Web); 

• Aplicativo on-line Google Forms para aplicação dos questionários; 

• Materiais para adaptação ergonômica (Figura 4) fornecidos para os 

colaboradores em que estavam com o ambiente de teletrabalho em 

desconformidade (mousepad, cadeira, teclado, mouse, apoio de punho e 

suporte de notebook). 

 

Figura 4 – Materiais para adequações do ambiente do colaborador. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

4.2. Métodos 

 

Toda pesquisa científica precisa definir o seu objeto de estudo e a partir deste 

ponto, iniciar um processo de verificação delimitando o que será estudado. 

Ao se alocar em extremidades os métodos de pesquisas, coloca-se em um 

destes extremos os chamados estudos agregados, quando a intenção é examinar o 

próprio universo, e na outra extremidade os estudos de caso, quando a intensão é 

entender uma unidade ou parte desse todo (VENTURA, 2007). 
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A aplicação da pesquisa compreendeu 2 etapas macro. A primeira etapa foi 

realizar a pesquisa-questionário irrestrita e aberta a todos os funcionários da 

empresa onde, obteve-se 202 voluntários respondentes a pesquisa. 

A segunda etapa foi realizar o estudo de caso junto aos 93 colaboradores da 

empresa estudada, elucidando que a observação seria direcionada a avaliar as 

condições ergonômicas dos teletrabalhadores neste período, fazendo com que a 

preocupação principal de cada colaborador seja no seu ambiente de trabalho e no 

bem-estar durante a pesquisa. 

 

4.2.1. Pesquisa-questionário irrestrita 

 

A pesquisa-questionário, pode ser definida como a técnica de investigação 

composta por um número de questões apresentadas por escrito às pessoas, com o 

objetivo de compreender opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e 

experiências (GIL, 2008). 

Para a presente pesquisa, foram elaborados 2 questionários tendo como base 

pesquisas externas, a consultoria externa da fisioterapeuta Natalia Ermelinda Ramos 

(CREFITO 264533-F) e com os profissionais Vinicius Menger - arquiteto especialista 

em ergonomia e Samantha da Cruz Moraes - engenheira de segurança do trabalho. 

A pesquisa-questionário foi construída com questões que envolvem perguntas 

diretas, perguntas de múltipla escolha e o método de escala de Likert onde propiciou 

a construção de insights que visavam um aprofundamento em 5 aspectos: 

 

• Mapa de Perfil – Entender o perfil dos colaboradores quanto a gênero, faixa 

etária, faixa salarial e entender se as tarefas e novos afazeres dentro de casa 

estão impactando nas entregas do seu trabalho; 

• Ferramentas de trabalho – identificar quais são as principais demandas 

estruturais nos âmbitos de ergonomia, internet, ferramentas de trabalho, para o 

trabalho remoto e quais aspectos são mais significativos em termos de estrutura 

para trabalhar em casa; 

• Avaliar percepção e sentimentos – verificar o nível de preocupação com a 

pandemia do Coronavírus; como as condições emocionais afetam o ritmo de 

trabalho; se a sobreposição entre profissional e vida pessoal se tornou mais 
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intensa e complexa; se os colaboradores estão sentindo falta da presença física 

nos escritórios e estado atual de sentimento (positivos e negativos); 

• Avaliar a percepção sobre a política da empresa durante a pandemia – como os 

funcionários avaliam as medidas da empresa em face a crise e as preocupações 

sobre empregabilidade no atual cenário; 

• Relação com o trabalho remoto – captar a percepção se o teletrabalho está 

impactando positiva ou negativamente a produtividade; se há economia de 

tempo e dinheiro com deslocamento; se as tarefas de casa atrapalham o 

desempenho no trabalho; como o tempo “economizado” no deslocamento diário 

está sendo utilizado; como trabalho remoto está impactando o trabalho em 

equipe e colaborativo; quais são as expectativas depois da pandemia quanto ao 

teletrabalho. 

 A pesquisa-questionário irrestrita, foi aplicada aos colaboradores da empresa 

sem distinção de área, cidade, posição hierárquica ou sexo e que estão em regime 

de teletrabalho. 

A pesquisa foi feita de forma on-line utilizando a plataforma da ferramenta 

Google Forms, onde foi disponibilizado um link de acesso a pesquisa que 

compreendia 19 questões em 4 domínios de dados, conforme Tabela 2: 

 

Tabela 2 –Domínios psicofísicos abordados nos questionários. 

Domínios Total de questões  

Domínio Físico/Saúde 4 

Domínio Psicológico 2 

Domínio Profissional 8 

Domínio Pessoal 5 

Total de Questões 19 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Quanto à política de confidencialidade adotada na pesquisa, foi informado aos 

participantes, deixando claro que a pesquisa tinha a finalidade de coleta de dados 

para entendimento das condições de teletrabalho, sem possibilidade de divulgação 

de dados individuais sobre os respondentes. 

A pesquisa-questionário compreendia 19 questões e foi divulgada a todas as 

diretorias de operação da empresa pesquisada, deixando evidente a participação 



48 

 

 

facultativa e sem exposição dos dados coletados e informações estratégicas da 

empresa. 

 

4.2.2. Estudo de caso 

 

O estudo de caso é considerado um tipo de análise qualitativa  ou uma 

maneira para se gerar insights exploratórios (BRESSAN, 2000). 

 Seja em disciplinas tradicionais como engenharia ou em disciplinas com 

orientações práticas como o direito e a administração, esse método é vastamente 

utilizado no desenvolvimento de pesquisas (VENTURA, 2007). 

 Pode ser considerado um método que tem, como em qualquer método de 

pesquisa, as suas desvantagens e vantagens. Seu foco principal é a análise de 

acordo com o tipo de problema e questões a serem respondidas sob a ótica do 

controle possível do investigador sobre o real evento comportamental e o foco na 

atualidade (VENTURA, 2007). 

O estudo de caso é uma averiguação baseada na experiência que investiga 

um fenômeno moderno dentro de um contexto real, quando o alcance entre o fato e 

o argumento não é claro e onde há variadas fontes de evidência utilizadas (YIN, 

2001). 

 Esta definição, sugere a compreensão e distinção do estudo de caso para 

outros métodos de pesquisas como a entrevista em profundidade, o método 

experimental, o método histórico e o Survey. 

Com o objetivo de facilitar o entendimento do caminho percorrido durante a 

realização do estudo de caso, apresenta-se a seguir a Figura 5 contendo o 

fluxograma com suas principais etapas. 
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Figura 5 – Fluxograma das principais atividades realizadas para composição da pesquisa 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

4.2.2.1. A empresa objeto de estudo 

 

De acorco com o governo federal, pelo CNAE - Classificação Nacional de 

Atividade Econômica, considera-se a atuação da atividade da empresa avaliada 

neste estudo de caso, como provedora de serviços de telecomunicações. 

A empresa é uma multinacional de telecomunicações que tem sede original 

na Espanha e atua no Brasil desde 1998, após a privatização das teles do sistema 

Telebrás. É considerada um dos maiores conglomerados de comunicações do 

mundo (HALT; JARICH, 2020), com um portfólio de produtos de voz fixa e móvel, 

banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por 

assinatura e serviços de tecnologias de informações (TI). A empresa opera através 

de várias marcas em 13 países, possuí mais de 350 milhões de clientes e 113 mil 

funcionários em todo o mundo. 

 No Brasil, a empresa atua em todas as regiões do país, atendendo 3.358 

cidades com sua operação em 287 cidades nas áreas de telefonia fixa e TV. A 

empresa possuí 32.238 funcionários no Brasil, e destes, 4.528 colaboradores atuam 

na região de Curitiba-PR, local para onde a pesquisa foi direcionada. 

De acordo com a área de recursos humanos da empresa, o público 

administrativo da região de Curitiba-PR corresponde a 1.329 colaboradores 

subdivididos nas áreas de engenharia, TI e negócios empresariais (B2B). Os demais 

colaboradores situados em Curitiba-PR, são de equipes de call center, loja e campo, 

que somam 3.199 pessoas. 
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A empresa de serviços de telecomunicações estudada, promove a prática do 

teletrabalho desde o início de 2019 de forma facultativa, realizando testes em formato 

de pilotos junto a algumas equipes administrativas em todo o país, aplicando o 

teletrabalho em regime híbrido por 2 dias na semana, para avaliar as condições e 

planejar a implantação definitiva nos anos subsequentes. 

A empresa iniciou os testes “pilotos” no início de 2019 em um formato 

facultativos seguindo sua hierarquização (Figura 6), para as posições de analistas, 

consultores, supervisores, coordenadores, especialistas e gerentes, não abrangendo 

os cargos de aprendiz, estagiários, assistentes técnicos, engenheiros, trainees e 

executivos a partir de gerente sênior. 

 

Figura 6 – Estrutura hierárquica adotada pela empresa. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

A empresa passou a ofertar o teletrabalho condicionado a aprovação dos 

gestores de cada área para os colaboradores com cargos eletivos, subsidiando 

internet móvel 4,5G sem limite de dados, notebooks, teclado e mouse (se solicitado). 

Para o acesso a rede privada da empresa e os softwares internos de trabalho, 

o colaborador conta com um link de acesso a rede privada (VPN) demonstrado na 

Figura 7, que consiste em um aplicativo que conecta a um servidor de serviço que 

criptografa dados, permitindo a troca de informações entre dois pontos utilizando a 

internet sem expor estes dados (BORGES; FAGUNDES; NUNES DA CUNHA, 2005). 
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Figura 7 – Fluxo de acesso a rede da empresa via VPN. 

 

Fonte: Borges, et.al, 2005. 

 

Os custos referentes a adequação do ambiente físico (cadeira, mesa, 

luminária, apoio para os pés, apoio para os braços, teclado, regulador de altura para 

a tela do notebook), energia elétrica e internet fixa, não foram subsidiadas pela 

empresa, ficando a cargo da aquisição pelo colaborador sem a opção de reembolso. 

Em março de 2020 o piloto deixou de ser realizado em razões da pandemia 

do novo coronavírus, que impôs o maior confinamento da história da humanidade 

(LLORENTE, 2020). 

A empresa então adotou de forma obrigatória o regime de teletrabalho para 

100% das suas equipes administrativas, operações de call center e operações de 

suporte aos técnicos de campo. 

A mobilização emergencial para viabilizar o teletrabalho, envolveu as áreas 

de RH, TI, infraestrutura e jurídico para que em um período de 10 dias, todos os 

funcionários já estivessem atuando no formato. 

Nos períodos de adoção ao regime de teletrabalho facultativo e/ou obrigatório, 

não foram observados pontos importantes para implantação deste regime de 

trabalho, que são: 

 

• Treinamento das normas regulamentadoras de segurança do trabalho, 

demonstrando o que deve ser adequado no espaço físico para minimizar riscos 

de lesões, doenças ou acidentes de trabalho; 

• Consulta aos colaboradores quanto as condições físicas de suas residências; 
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• Avaliação médica prévia dos colaboradores para identificar possíveis fatores 

físicos impeditivos ao teletrabalho; 

• Avaliação presencial de profissionais da área de saúde e segurança de trabalho 

da empresa na casa do colaborador para identificação de possíveis riscos 

individuais; 

• Avaliação psicológica de aptidão ao trabalho a distância. 

 

A empresa não conta com softwares específicos de monitoria de atividade de 

cada colaborador ou softwares de controle de produtividade e para áreas 

administrativas, fica a cargo do gestor controlar as atividades. 

A empresa possui controle de jornada remoto, onde o colaborador 

obrigatoriamente tem que se registrar na rede a empresa através da VPN e fazer o 

check-in/check-out no início e término de sua jornada respectivamente. 

 

4.2.2.2. As áreas da empresa escolhidas para estudo 

 

Para a realização da pesquisa, foram escolhidas 3 subáreas administrativas 

alocadas dentro da área de engenharia da empresa pesquisada e foram escolhidas 

pelos seguintes critérios: 

 

1. Autorização –  áreas que autorizaram integralmente os testes necessários para 

a coleta de dados; 

2. Controle – as áreas que possuem softwares que permitem a extração de dados 

de produtividade diária de cada colaborador, possibilitando assim analisar a 

produção histórica e acompanhar o período em que os colaboradores estão em 

teletrabalho; 

3. Teletrabalho Integral – estas áreas não praticavam o teletrabalho antes do 

período da pandemia do coronavírus. Antes da pandemia, a empresa facultava 

a prática às áreas administrativas, que determinava se o colaborador faria 2 ou 

3 dias de teletrabalho por semana. Assim, estas áreas não possuem variação da 

prática híbrida do teletrabalho e todos os funcionários estão igualmente no 

regime em tempo integral desde março de 2020; 

4. Metas diárias – as áreas participantes da pesquisa possuem metas diárias para 

os colaboradores que facilitam o acompanhamento do rendimento individual. 
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4.2.2.2.1. Área 1 

 

 A área 1 pesquisada está lotada exclusivamente em Curitiba-PR. Possuí 37 

colaboradores sendo 1 coordenador, 3 supervisores 2 analistas e 31 técnicos de 

telecomunicações. 

 A área é responsável pela análise de todas as oportunidades de vendas não 

revertidas no sistema por falta de facilidades ou cobertura através de chamados 

abertos. 

 Estes chamados são abertos pelos canais de vendas para tratativa da área 1 

e podem ser originadas pelos seguintes problemas: 

 

• Armário em Obra; 

• Restrição Atendimento; 

• Distância; 

• Cliente; 

• Restrição Financeira do endereço; 

• Rede. 

 

 A área 1 avalia cada chamado de acordo com a tipologia da abertura e pode 

“resolver” tecnicamente todos que envolvem a disponibilidade de facilidades por 

distância ou pela falta de infraestrutura de telecomunicações para atendimento ao 

cliente. Para os casos sem solução, área 1 “nega” os chamados que são cancelados 

imediatamente. 

 

4.2.2.2.2. Área 2 

 

 A área 2 é composta por 39 colaboradores, sendo que 3 coordenadores, 1 

engenheiro, 2 assistentes técnicos, 4 técnicos de telecomunicações e 29 analistas 

de telecomunicações. A área possuí colaboradores em Curitiba-PR e São Paulo-SP. 

 A responsabilidade da área é avaliar documentação técnica de obra. Estes, 

são orçamentos realizados pelas empreiteiras contratadas para a realização de 

obras de manutenção (corretivas, preventivas ou emergenciais), construção de 
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backbone, construção de armários de telecomunicações, alívios de rede, 

adequações prediais, clientes B2B’s e atendimentos a sites e ERB’s. 

 

4.2.2.2.3. Área 3 

 

A área 3 foi criada para gerenciar a expansão, modernização e operação da 

rede externa, atuando como elemento integrador e padronizador nos procedimentos 

operacionais distribuídos pelos diversos departamentos da empresa, com a 

responsabilidade de operar: 

 

• Mapa urbano; 

• Estudos de mercado e demanda; 

• Registro das redes de canalização e cabos (ópticos e metálicos); 

• Projeto de engenharia e manutenção; 

• Processo de planejamento B2B; 

• Gerência das facilidades; 

• Manutenção da rede. 

 

Sua estrutura é composta por 75 colaboradores, sendo que 1 coordenador, 

4 supervisores e 70 técnicos de telecomunicações. A área possuí colaboradores 

apenas na cidade de Curitiba-PR. 

A área utiliza um software desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em 

Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), que na prática, operacionaliza o 

cadastro e alteração da rede proveniente de quaisquer tipos de atividade de rede 

externa. 

Para que seja realizada a atualização de rede pela área 3, assim que 

terminado quaisquer obras de rede, as empreiteiras terceiras (EPS’s) protocolam o 

As Built, destacando tudo que foi construído e modificado na rede da operadora. 

Cada obra corresponde a 1 cadastro a ser realizado pela área 3. 

Para os casos de obras em locais de rede existente, os técnicos da área 3 

atualizam manualmente as rotas e tipos de cabos lançados, facilidades e 

infraestrutura da operadora modificada em determinada obra. 
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Para localidades em construção de novas redes de telecomunicações, é 

realizado cadastro de cada elemento que vai desde a existência de um poste até os 

armários de telecom (ARD’s), caixas subterrâneas (CS’s),subidas laterais (SL), 

construções de linhas de dutos, cabeamento, quadro de distribuição gerais de 

telecomunicações (DG’s), entre outros. 

 

4.2.2.3. Aplicação de questionário-pesquisa direcionada 

 

A pesquisa-questionário aplicada aos 93 colaboradores pesquisados em 

teletrabalho, apresentou as mesmas 19 questões aplicadas de forma aberta e 

irrestrita. A diferença é que nesta etapa, o colaborador precisava se identificar para 

realizar a pesquisa através do seu nome completo ou login. Para estes pesquisados, 

a participação foi obrigatória. 

Para as 3 áreas da empresa que participaram da pesquisa, foi criado um 

formulário no Google Forms com um link específico para cada área com finalidade 

de coleta separada dos dados por área. O questionário-pesquisa foi respondido por 

este público entre agosto e novembro de 2020 (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Número de respondentes por área. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

4.2.2.4. Preenchimento da ficha de participação da pesquisa 

 

Como comentado anteriormente, a participação na pesquisa foi facultativa, 

porém a partir do momento que o colaborador optou por participar, algumas tarefas 

passaram a ser obrigatórias. Uma destas tarefas é o preenchimento da ficha de 

participação da pesquisa que visa o comprometimento do colaborador quanto a 

adequação do ambiente de trabalho durante 30 dias de acordo com as instruções 

divulgadas. 

Questionário-Pesquisa por área 

Área ago/20 set/20 out/20 nov/20 Total 

Área 1 10 10   20 

Área 2  9 5 2 16 

Área 3 5 12 22 18 57 

Total Geral 15 31 27 20 93 
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Após este período foi recomendado ao colaborador para que continue com 

os procedimentos enquanto em teletrabalho, pois os ajustes sugeridos contribuem 

para sua saúde e bem-estar. A ficha de participação foi enviada a todos os 

colaboradores por e-mail e da mesma forma, o preenchimento com os dados e a 

concordância foi feita via e-mail. 

 Foram exigidas as informações relatadas na Figura 8, que traz o “cabeçalho” 

da ficha enviada a cada colaborador. 

 

Figura 8 – Cabeçalho da ficha de participação de preenchimento obrigatório. 

Nome:  

Cidade:  Estado:  

Telefones com 

DDD: 

(41)  

E-mail de contato:  

Idade:  Área da 

Empresa:  

 

Grau de Instrução: Segundo Grau ( )   Técnico ( )    Superior ( )     MBA/Especialização ( )   

Cargo na Empresa:           Técnico ( )    Analista ( )  Supervisor ( )  Coordenador ( ) 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Após o preenchimento e envio desta ficha de participação, o colaborador 

recebeu instrução para adequação de seu ambiente de trabalho se tornando apto a 

iniciar a pesquisa em seu ambiente de trabalho. 

 O preenchimento e retorno da ficha de participação, foi respondido pelos 

pesquisados entre agosto de 2020 e janeiro de 2021 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Cronograma de preenchimento da ficha de participação. 

 

 

 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Ficha de participação 

Área ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 Total 

Área 1 5 5 10 
   

20 

Área 2 
 

1 2 10 3 
 

16 

Área 3 5 10 2 9 15 16 57 

Total Geral 10 16 14 19 18 16 93 
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 O modelo da ficha de participação aplicada aos colaboradores da empresa 

pesquisada, consta na íntegra no Apêndice 1 desta pesquisa. 

 

4.2.2.5. Averiguação e adequação do ambiente de teletrabalho 

 

A pandemia estabelecida em 2020, fez com que todos obrigatoriamente 

adaptassem a uma nova realidade de todos os afazeres domésticos, tarefas do dia 

a dia, no trabalho e até no lazer. Não diferente deste cenário, originalmente para esta 

pesquisa, foi planejado realizar auditorias nos ambientes de trabalho de cada 

colaborador e este plano teve que ser revisto. 

Para análise do ambiente de teletrabalho, foi sugerido duas formas para que 

o colaborador escolhesse, podendo optar por vídeo chamada utilizando o aplicativo 

WhatsApp, para que o avaliador auditasse a forma com que estava realizando as 

atividades de teletrabalho de acordo com a normativa NR17 de ergonomia ou através 

de fotografias do seu ambiente. 

Todos os colaboradores optaram pela realização da avaliação do ambiente 

por vídeo chamada, mas se houvesse colaboradores com opção por fotografia, seria 

realizado call conference para alguns questionamentos sobre o ambiente de trabalho. 

A Figura 9 retrata a análise realizada do ambiente de teletrabalho de um colaborador 

via WhatsApp. 
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Figura 9 – Análise do ambiente de teletrabalho por videochamada. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O planejamento inicial consistia em utilização de aparelhos de medição que 

constatasse in loco todas as medidas de luminosidade, temperatura e mobiliário 

utilizado pelo colaborador. Não sendo possível a realização de medições, as 

constatações foram realizadas por meios eletrônicos. 

Como mencionado, as análises do ambiente de trabalho foram realizadas de 

acordo com o previsto na NR17 e seus parâmetros explicitados anteriormente, mas 

em síntese, foram avaliadas as questões demonstradas no Quadro 7, bem como as 

respostas obtidas nestas questões realizadas através das videochamadas. 

Para os itens de adaptação obrigatória identificados de acordo com a 

avaliação por vídeo, os colaboradores tiveram um tempo para adaptação conforme 

orientação técnica. O item mais complexo de adaptação é a cadeira que 

obrigatoriamente há necessidade de seguir as especificações técnicas previstas na 

NR17. 

 Com isso, para os colaboradores que não conseguiram adquirir por conta 

própria a cadeira ou outros materiais, como apoio de pé, mouse pad, regulador de 

altura para o notebook e apoio de braço parar teclado, o pesquisador solicitou a área 

de saúde e segurança do trabalho da empresa para o fornecimento dos itens, 
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justificando a necessidade dos materiais para um trabalho sem riscos e que não 

comprometesse as entregas de cada colaborador. 

 

Quadro 7 – Itens de ergonomia avaliado através da videochamada no ambiente do colaborador. 

Item Questões avaliadas 
Respostas 

Total Adaptação 
Sim Não 

Iluminação 

Luz artificial? 93 0 93 Obrigatória 

Luz permite reflexos na tela do computador? 37 56 93 Obrigatória 

Há áreas de penumbra? 17 76 93 Obrigatória 

Ventilação 
e 

temperatura 

Local com janelas? 74 19 93 Recomendado 

Ventilação artificial? 15 78 93 Recomendado 

Ruído 
Há ruídos com exposição contínua? 0 93 93 Recomendado 

Possibilidade de isolamento acústico? 0 93 93 Recomendado 

Postura 

Trabalha em local diferente de uma mesa? 18 75 93 Obrigatória 

Altura da tela do notebook ou desktop permite estar de 
frente para os olhos? 

29 64 93 Obrigatória 

Distância da tela do notebook ou desktop é 
aproximadamente de 1 braço? 

22 71 93 Obrigatória 

Teclado com apoio para braço? 73 20 93 Obrigatória 

Mouse com apoio para braço? 67 26 93 Obrigatória 

Cadeira tem regulagem de altura? 19 74 93 Obrigatória 

Cadeira tem encosto? 76 17 93 Obrigatória 

Cadeira tem apoio de braço? 39 54 93 Obrigatória 

Altura da mesa é adequada (~1 palmo em relação as 
pernas)? 

79 14 93 Recomendado 

Mesa apresenta mobilidade? 3 90 93 Obrigatória 

Ângulo do braço enquanto digitando é de 90º? 49 44 93 Obrigatória 

Os pés ficam apoiados totalmente no chão? 70 23 93 Obrigatória 

Fonte: O Autor, 2021. 

 

 As cadeiras adquiridas pelos colaboradores (ou “cedidas” pela empresa), 

deveriam seguir as recomendações descritas no Quadro 8 para início dos testes de 

campo: 
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Quadro 8 – Características ergonômicas das cadeiras utilizadas no teletrabalho adaptado. 

Componente Características 

Assento 

Altura: deve ser menor que altura das pernas 

Profundidade: entre 38 e 43 centímetros; 

Resistência: relativamente duro/firme; 

Largura: mais larga que o corpo; 

Inclinação: entre 3 e 5 graus; 

Material: confortável e que facilite a transpiração ao 
contato. 

Apoio 

Altura mediana: apoio da região lombar que permita o 
movimento da coluna e dos braços;  

Formato: ligeiramente côncavo para acomodar as 
costas e vazado na parte inferior para acomodar as 
nádegas; 

Inclinação: em torno de 5 graus; 

Material: rígido o suficiente para suportar o peso do 
tronco; 

Pés Com estabilidade, movimentação e resistência. De 
preferência, que tenha 5 apoios 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Outros pontos de adequação recomendados a cada colaborador: 

 

• A borda da mesa deve ser arredondada, evitando a compressão do punho; 

• A superfície da mesa deve estar sempre organizada, deixando apenas o material 

necessário às atividades laborais; 

• Se utilizado desktop, seu monitor deve estar centralizado em relação ao teclado; 

• O espaço destinado as pernas e os pés deve estar livre de objetos e 

cabeamentos; 

• Deve haver espaço satisfatório para uma boa movimentação do teclado/mouse. 

 

4.2.2.6. Fornecimento de material de instrução 

 

O material de instrução serve de apoio para a adequação do ambiente de 

trabalho é uma forma rápida para tirar dúvidas dos teletrabalhadores quanto as 

questões ergonômicas. O envio do material foi realizado por e-mail para cada 

colaborador apto a iniciar a pesquisa. 

O primeiro material consiste em um vídeo de um pouco mais de 3 minutos, 

extremamente didático, que foi elaborado pelo Governo do Estado de Minas Gerais 
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e divulgado no site Trilha do Saber da universidade corporativa Sisema. Este vídeo 

aborda todas as questões da ergonomia física no ambiente de teletrabalho que 

devem ser observadas pelo colaborador. 

O segundo material consiste em uma cartilha com melhores práticas 

identificadas para adequação do ambiente de trabalho sem muitos investimentos. O 

intuito desta cartilha é deixar claro para os colaboradores que há possibilidade de 

minimizar os riscos de acidente e doenças do trabalho fazendo pequenos ajustes em 

sua infraestrutura. A cartilha na íntegra pode ser avaliada no Apêndice 2 desta 

pesquisa. 

 

4.2.2.7. Análise das condições do ambiente de teletrabalho 

 

 A postura no ambiente de trabalho é tão importante para o desempenho das 

tarefas quanto para promoção da saúde e minimização do desconforto ou stress 

durante o trabalho (HASLEGRAVE, 1994). Ao longo dos anos, o homem 

desenvolveu uma série de ferramentas de análise ergonômicas, criadas para 

analisar atividades repetitivas ou sequenciais no ambiente de trabalho. 

 Mesmo com a evolução da forma e execução das atividades laborais, essas 

ferramentas continuam a ser utilizadas até os dias de hoje, independente da 

atividade realizada (SANTANA, 1996). Estas ferramentas visam coletar dados 

relacionados a ergonomia e saúde do trabalhador e incluem: softwares, padrões 

quantitativos, híbridos (semiquantitativos), qualitativos e checklists. O Quadro 9 traz 

um resumo das principais formas de avaliação das condições do trabalho existentes 

e suas respectivas indicações. 
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Quadro 9 – Métodos de análises ergonômicas. 

Método de avaliação de risco Autor (es) Ano Análise 

OWAS - OVAKO WORKING 
POSTURE ANALYSING SYSTEM Kuorinka 1977 Quantitativo 

DIAGRAMA CORLETT Corlett e Manenica 1980 Quantitativo 

RULA - RAPID UPPER LIMB 
ASSESSMENT 

Mcatamney and 
corlett 1993 Quantitativo 

KILBOM Kilbom 1994 
Híbrido  (quantitativo e 
qualitativo) 

PLIBEL Kemmlert 1995 Quantitativo 

 SI - STRAIN INDEX Moore and Garg 1995 
Híbrido  (quantitativo e 
qualitativo) 

CHECKLIST OSHA Silverstein 1997 Quantitativo 

HAL – HAND ACTIVITY LEVEL Latko 1997 Qualitativo 

OCRA – OCCUPATIONAL 
REPETITIVE ACTIONS Occhipinti 1998 Quantitativo 

REBA – RAPID ENTIRE BODY 
ASSESSMENT 

Hignett e 
Mcatamney 2000 Quantitativo 

LUBA – LOADING ON THE UPPER 
BODY ASSESSMENT 

Kee and 
Karwowski 2001 Qualitativo 

RISK FILTER U.k.hse 2002 Quantitativo 

QUIK DASH Dash 2005 Quantitativo 
Fonte: O Autor, 2019. 

 

 Para a modalidade de teletrabalho não há uma ferramenta específica que 

avalia as condições ergonômicas do ambiente de trabalho. Porém, há possibilidade 

de adaptar as ferramentas existentes a fim de coletar dados neste ambiente. 

 

4.2.2.7.1. Diagrama de Corlett e Manenica 

 

 Em meados dos anos 70, os pesquisadores da área de ergonomia Corlett e 

Bishop publicaram uma técnica para avaliar o desconforto postural usando mapas 

de partes do corpo humano (LIGEIRO, 2010). 

 Esta técnica foi denominada “diagrama adaptado de Corlett e Bishop” que 

consiste na aplicação de um questionário através de um mapa dos membros 

superiores divididos em segmentos, onde a pessoa a ser avaliada é convidada a 

colocar uma marca entre os dois polos opostos, correspondendo ao seu estado de 

dor e desconforto corporal no momento da avaliação (RENNER; BÜHLER, 2006). 

 Em 1980, Corlett e Manenica publicaram uma adaptação do diagrama para a 

identificação de desconforto, dor e dormência para o corpo todo (BORMIO, 2012). 

 O diagrama de Corlett a Manenica é uma ferramenta que ajuda a identificar 

possíveis fatores de saúde que os trabalhadores estão sujeitos ou que já possuem, 
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como dores crônicas, indícios de desenvolvimentos de lesões por esforços 

repetitivos, inflamações em articulações e outras doenças que podem prejudicar o 

desempenho de suas funções (SANTANA, 1996). 

 Para identificação de possíveis fatores que podem influenciar na 

produtividade, foi aplicado aos 93 colaboradores que participaram da pesquisa, a 

adaptação do diagrama de Corlett e Manenica de 1980, em formato webpage de 

acesso restrito aos participantes e com a condição de preenchimento obrigatório 1 

vez por semana a todos os campos questionados. 

 Os colaboradores participantes da pesquisa foram submetidos a uma 

autoanálise semanal através de questões que possibilitasse investigar possíveis 

desconfortos sofridos na semana anterior de teletrabalho. Usualmente este 

questionário é aplicado em entrevista presencial. Neste caso, por razões de saúde 

ao qual vivenciamos, foi criado um site para acesso e preenchimento das 

informações. 

 Outra adaptação realizada no diagrama de Corlett e Manenica, refere-se a 

escala de intensidade de desconforto, onde, para esta pesquisa, a escala utilizada 

compreende o limite numérico de 0 a 3, onde cada colaborador ao preencher a 

pesquisa deveria atribuir estes valores para cada parte do corpo dos membros 

superiores e inferiores de acordo com indicativo do diagrama. Foram atribuídas cores 

a numeração para ajudar na associação da intensidade de desconforto como pode 

ser visualizado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Escala de intensidade de desconforto utilizada no Diagrama adaptado de Corlett e 

Manenica. 

0 Sem desconforto     

1 Dormência ou leve desconforto 

2 Desconforto Médio    

3 Dor        
Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Foi realizado uma instrução individual para cada colaborador demonstrando 

como acessar o link e como realizar o preenchimento correto das informações. No 

site, cada colaborador deveria preencher nome, matrícula e idade para iniciar o 

questionário. 
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 No diagrama de Corlett e Manenica, há termos médicos de difícil 

compreensão que não são usuais no cotidiano. Para deixar claro o local referido por 

estes termos aos colaboradores que participaram da pesquisa, foi colocado no site 

um indicativo com setas e círculos no mapa do corpo humano como mostra a Figura 

10. 

 

Figura 10 – Indicativo referencial para as partes do corpo utilizados no  

Diagrama adaptado de Corlett e Manenica. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Se somadas as partes frontal e dorsal direito e esquerdo, havia 30 partes do 

corpo onde cada colaborador deveria marcar a intensidade (se houvesse) do 

desconforto. Após o preenchimento de todos os campos o site automaticamente 

salva as informações em um banco de dados. 

 A Figura 11 representa o visual do site da intranet contendo todos os campos 

necessários ao preenchimento semanal pelo colaborador. 

 

Figura 11 – “Printscreen” do acesso ao site da intranet para aplicação do Diagrama de Corlett e 

Manenica. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 
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Os dados coletados, armazenados nos servidores, são acessados 

exclusivamente pelo pesquisador com possibilidade de extração das informações em 

formato de planilha do Microsoft Excel. 

 

4.2.2.8. Coleta e análise dos dados de produtividade 

 

 Para coleta de dados, foram utilizados os softwares internos que cada área 

emprega para as tratativas de suas demandas. No caso das áreas 1 e 2, o software 

utilizado é o mesmo. Para as três áreas, a extração do relatório é em formato de 

planilha do software do Microsoft Excel. 

 Para a avaliação dos dados de produção, foi considerado os seguintes 

cenários (Quadro 11): 

 

Quadro 11 -  Premissas para avaliação de produtividade. 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

4.2.2.9. Correlação de Pearson 

 

 O coeficiente de correlação de Pearson (r) é um método estatístico de 

associação bivariada desenvolvido pelos pesquisadores Karl Pearson e Francis 

Galton, que estabelece o grau de relação linear entre duas variáveis (BRITTO; 

FILHO; ALEXANDRE, 2009) através da fórmula (1): 

 

Referência Produtividade Regime de trabalho Adaptação do Ambiente Período 

A 
Produção 

2019 

Convencional 
dentro da 
empresa 

De acordo com a 
empresa 

Jan a Dez 
2019 

B 
Produção 

 2020 

Convencional 
dentro da 
empresa 

De acordo com a 
empresa 

Jan a Mar  
2020 

C 
Teletrabalho 

 2020 
Teletrabalho  

em casa 
De acordo com  
o colaborador 

Abr a Ago 
2020 

D 
Teletrabalho  

Adaptado 
Teletrabalho  

em casa 

De acordo com a 
NR17 

1 mês entre 
Set/20 a Jan/21 
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 A aplicação do método de Pearson (r) resulta em um número compreendido 

entre os extremos de -1 a 1, onde o sinal na direção positiva ou negativa, indica o 

relacionamento e o valor indica a força da relação entre as variáveis analisadas. 

 Uma correlação exata em -1 ou 1 pode ser considerado uma correlação 

perfeita (JUNIOR, 2013), e suas variações gradativas são classificadas de acordo 

com a escala: 

 

• Correlação fraca: r = 0,100 até 0,399; 

• Correlação média ou moderada: r = 0,400 até 0,699; 

• Correlação forte: r = 0,700 até 1. 

 

 Nesta pesquisa, o método de correlação de Pearson foi aplicado nas variáveis 

produtividade nos meses da pesquisa de campo e a aplicação do diagrama de Corlett 

e Manenica, com a finalidade identificar o grau de correlação entre estas variáveis. 

 A aplicação do método de Pearson foi estabelecida entre a soma da média 

das 3 áreas pesquisadas da empresa, considerando os valores de produção dos 

colaboradores de cada área bem como o grau de intensidade de dor assinalado pelo 

colaborador no diagrama de Corlett e Manenica. 

 

 Para o cálculo, foi utilizado: 

 

• A média de produção e média da intensidade de dor registradas no diagrama de 

Corlett e Manenica medidos na semana em que antecedeu a pesquisa de campo 

cujos dados foram registrados como “semana 0” nas tabelas correspondentes; 

• A média de produção e média de intensidade de dor registradas no diagrama de 

Corlett e Manenica nas semanas em que foram realizadas as pesquisas de 

campo na casa dos 93 colaboradores. 

 

 As médias de produção por área dos 93 colaboradores durante a pesquisa de 

campo estão registradas na Tabela 5 abaixo. 

(1) 
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Tabela 5 – Média de produção semanal dos colaboradores participantes da pesquisa. 

Áreas da empresa Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Área 1 266 277 283 285 291 

Área 2 297 304 311 314 321 

Área 3 326 346 353 354 361 

Produção 889 928 947 953 973 

% 18,96% 19,78% 20,19% 20,32% 20,75% 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Para as médias de intensidades de dores registradas no diagrama de Corlett 

e Manenica, podem ser avaliadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Média de intensidade de dor semanal dos colaboradores participantes da pesquisa. 

Área da empresa Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Área 1 0,95 0,59 0,43 0,18 0,15 

Área 2 0,97 0,58 0,41 0,20 0,16 

Área 3 0,93 0,53 0,40 0,19 0,16 

Média total 2,85 1,69 1,24 0,57 0,47 

% 41,88% 24,84% 18,15% 8,30% 6,84% 
Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Onde a variável X representa a média de produtividade e a variável Y 

representa a média de queixas de dores, foi aplicado a correlação de Pearson no 

total geral obtido nas duas tabelas para identificar a o grau de intensidade de uma 

possível relação entre estas variáveis. Para o cálculo foi utilizado o software 

Microsoft Excel. 
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5. RESULTADOS 

 

 As questões aplicadas na pesquisa-questionário irrestrita aos colaboradores 

voluntários participantes, podem ser avaliadas integralmente no Apêndice 3 desta 

pesquisa. Todos os impactos ergonômicos demonstrados neste capítulo, foram 

sugeridos pela profissional em fisioterapia e com a opinião técnica dos profissionais 

de ergonomia já mencionados. 

 Os riscos apontados a determinadas enfermidades representam a 

susceptibilidade de que o colaborador está sujeito de acordo com respostas obtidas 

nos questionários aplicados. O desenvolvimento da doença ou lesão, mesmo que a 

pesquisa indique o colaborador como susceptível a determinada doença, dependerá 

de fatores físicos individuais e tempo em regime de teletrabalho em desconformidade 

às normas de saúde e segurança do trabalho. 

 A análise quanto a possíveis impactos ergonômicos ligados a infraestrutura 

de equipamentos pertencentes aos colaboradores para realização do teletrabalho, e 

que levou a conclusão sobre a susceptibilidade as enfermidades apontadas, pode 

ser analisado nos Apêndices 4 e 5 desta pesquisa. 

A pesquisa foi iniciada em abril de 2020 com término em novembro de 2020, 

e todos os colaboradores participantes tiveram a opção de receber uma cópia 

consolidada do resultado da pesquisa com os números gerais. 

 

5.1. Aplicação da pesquisa-questionário irrestrito 

 

 Sobre a pesquisa, foi obtida uma amostra de característica estratificada e não 

proporcional, composta por 202 indivíduos (n = 202), sendo 127 do sexo feminino e 

75 do sexo masculino, distribuídos equitativamente por nível hierárquico, 

apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Participantes da pesquisa por posição hierárquica e sexo. 

Nível Hierárquico Feminino Masculino Total Geral 

Analista 51 22 73 

Aprendiz ou Estagiário 8 2 10 

Especialista ou Trainee 9 1 10 

Gerente ou Diretor 10 11 21 

Supervisor ou 

Coordenador 28 27 55 

Técnico 21 12 33 

Total da Amostra 127 75 202 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Todos os colaboradores participantes, puderam optar por receber uma cópia 

consolidada do resultado da pesquisa com os números gerais. 

Para o tema relacionado a ergonomia na pesquisa-questionário, foram 

realizadas 4 questões para identificar a susceptibilidade a doenças, lesões ou dores 

em que os teletrabalhadores estariam sujeitos de acordo com postura e 

equipamentos ergonômicos, abordando: 

 

• Tipo de cadeira utilizada; 

• Ambiente de teletrabalho; 

• Postura; 

• Materiais ergonômicos. 

 

 O resultado quanto a susceptibilidade ergonômica é demonstrada no Tabela 

8. 

 

Tabela 8 – Susceptibilidade a desenvolver algum dano ergonômico. 

Susceptibilidade a lesão, dor ou 

doença 

Quantidade de 

colaboradores Percentual 

Sem Risco 2 1% 

Inconclusivo 6 3% 

Risco 194 96% 

Total 202 100% 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Sendo que: 
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a. Casos elencados como “sem risco” – foram atribuídos aos colaboradores em que 

de acordo com a resposta dos itens de ergonomia da pesquisa e associado aos 

impactos ergonômicos apontados pela fisioterapeuta consultada, não 

apresentam tendência de desenvolver quaisquer inflamações, desconfortos, 

dores ou doenças ocupacionais desempenhando o teletrabalho; 

b. Classificação elencada como “inconclusivo” – atribuído aos colaboradores que 

não responderam um ou mais questões de ergonomia e assim não se possibilitou 

chegar em conclusão sobre possíveis riscos; 

c. Casos elencados como “risco” – mesmo descritivo do item A, porém com 

propensão a desenvolverem/apresentarem inflamações, desconfortos, dores ou 

doenças ocupacionais desempenhando o teletrabalho. 

 

 Detalhando a susceptibilidade aos impactos ergonômicos por sexo, a Tabela 

9 apresenta as abreviações dos possíveis problemas. A lista de doenças 

correspondentes as abreviações estão identificadas no Apêndice 6. 
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Tabela 9 – Lista de possíveis danos ergonômicos x susceptibilidade por gênero. 

Impactos ergonômicos Feminino Masculino Total % 

C;L 49 28 77 38,12% 

T;V;Cb;DA;C;SP;MC; LER;L; 29 19 48 23,76% 

LER; C;L 18 7 25 12,38% 

C; MC; DMMI;L 6 2 8 3,96% 

LER; C; DMMI;L 4 4 8 3,96% 

Inconclusivo 4 2 6 2,97% 

C; MC; DMMI;DAMI;FP;B  2 1 3 1,49% 

C;B;LER;Ct;Tc;Ct 2 1 3 1,49% 

T;V;Cb;DA;C;SP;MC; LER;DAMI;FP;B  3   3 1,49% 

C;B;LER;Ct;Tc 1 1 2 0,99% 

LER; C; DMMI;B;Ct;Tc 2   2 0,99% 

LER; C;B;Ct;Tc;   2 2 0,99% 

Sem Riscos   2 2 0,99% 

C;DC;IO;DV;B;LER 1 1 2 0,99% 

T;V;Cb;DA;C;SP;MC; LER;DC;L;B; 1 1 2 0,99% 

T;V;Cb;DA;C;SP;MC; LER;B;Ct;Tc 1   1 0,50% 

C; MC; DMMI;B;LER;Ct;Tc;   1 1 0,50% 

T;V;Cb;DA;C;SP;MC; LER;DC;IO;DV;B; 1   1 0,50% 

LER; C; DMMI;DC;IO;DV;B   1 1 0,50% 

LER; C; DMMI;DAMI;FP;B  1   1 0,50% 

LER; C; DMMI;DC;L;B   1 1 0,50% 

C;DAMI;FP;B;LER    1 1 0,50% 

C; MC; DMMI;DC;L;B;LER 1   1 0,50% 

C; MC; DMMI;DC;IO;DV;B;LER 1   1 0,50% 

Total Geral 127 75 202 100% 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Pelo método de análise de Pareto detalha-se os 82,18% dos impactos 

ergonômicos mais significativos, demonstrados na Tabela 9, e representados no 

Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Análise de Pareto para os possíveis impactos ergonômicos 
identificados na pesquisa-questionário. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Pela aplicação do método de Pareto, as enfermidades com maiores chances 

surgimento mantendo o ambiente de teletrabalho nas condições informadas na 

pesquisa são as seguintes: 

 

• 38,12% dos pesquisados, possuem tendência a apresentar cervicalgia e/ou 

lombalgia mantendo as atuais condições de teletrabalho; 

• 23,76% dos pesquisados possuem propensão de desenvolver trombose, varizes, 

cervicalgia, síndrome piriforme, LER e mialgias nos membros inferiores. Além 

destas doenças estes colaboradores podem desenvolver câimbras recorrentes 

devido à má circulação sanguínea; 

• 12,38% dos pesquisados podem desenvolver cervicalgia, lombalgia e LER; 

• 3,96% dos pesquisados podem desenvolver cervicalgia, lombalgia, mialgias nas 

coxas além de algum desconforto na musculatura do membro inferior. 

 

Para as questões associadas ao domínio psicológico aplicadas no 

questionário, foram abordados pontos que envolvem: 

 

• Sentimento vivenciado nos últimos meses; 

• Grau de satisfação com teletrabalho. 
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 A questão que envolve o sentimento que o colaborador refletia nos últimos 

dias é retratada na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Registro de sentimento psicofísicos por gênero. 

Sentimento psicofísico Feminino Masculino Total Percentual 

Sentimentos Positivos 44 42 86 42,57% 

Desconforto psicológico 45 14 59 29,21% 

Desconforto físico e Desconforto psicológico 22 6 28 13,86% 

Desconforto físico 8 10 18 8,91% 

Sentimentos Negativos 5 2 7 3,47% 

Desconforto físico e Sentimentos Positivos 1 1 2 0,99% 

Desconforto psicológico e Sentimentos Negativos 2 0 2 0,99% 

Total Geral 127 75 202 100% 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Sendo que: 

 

A. Sentimentos positivos – Reflete alegria, bom humor, otimismo, confiança, 

tolerância, paciência, sossego, simpatia e algum prazer; 

B. Desconforto psicológico – Reflete preocupações, aflição, ansiedade, 

insegurança, dificuldade para dormir, estresse, dificuldade em relaxar e se 

concentrar; 

C. Desconforto físico – Reflete um ou mais sintomas que envolve o cansaço, falta 

de energia, falta de disposição, dores de cabeça, falta de ar, náuseas, dores 

musculares ou outras dores/doenças; 

D. Sentimentos negativos - Reflete um ou mais sintomas de depressão, 

consternação, tristeza, mau humor, pessimismo, irritação, solidão, apatia, agonia 

ou outro não relacionado. 

 

Não fez parte desta pesquisa o estudo da influência psicológica no resultado 

do teletrabalho, porém alguns números obtidos mostram um potencial a ser estudado 

quanto a tendências de doenças psicológicas ocupacionais que podem indicar 

depressão, estresse ocupacional e síndrome de Burnout. Todas elas podem 

influenciar a produtividade no trabalho em quaisquer modalidades. 
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 Independente do estado emocional do colaborador, um ponto destacável 

quanto aos números apresentados na Tabela 10, é que 23,76% de respondentes da 

pesquisa relataram já apresentar algum tipo de desconforto físico. 

 Para os 23,76% de colaboradores que indicaram desconfortos físicos, a maior 

parte é propensa a cervicalgia e lombalgia (37,5%) de acordo com a Tabela 9 de 

propensão aos impactos ergonômicos. 

 

5.1.1. Análise do resultado da pesquisa-questionário irrestrito 

 

Com intuito de avaliar as condições físicas atuais que os colaboradores da 

empresa se encontram na prática do teletrabalho, a pesquisa aberta aos 

colaboradores da empresa expôs a deficiência da infraestrutura para o teletrabalho 

dos colaboradores e de acordo com a avaliação da fisioterapeuta especialista na 

área, a pesquisa indicou uma preocupante propensão ao desenvolvimento de 

doenças, dores ou algum incomodo se continuado a desempenhar as atividades no 

teletrabalho no ambiente apresentado. 

 

5.2. Aplicação do estudo de caso – Teletrabalho 

 

 A aplicação do estudo de caso foi concluída para 36 colaboradores em 

novembro de 2020 e outros 57 colaboradores em regime de teletrabalho, concluíram 

os testes em campo em janeiro de 2021. O cronograma de término por área 

pesquisada, pode ser avaliado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Cronograma de testes em campo do teletrabalho adaptado. 

Área set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 Total 

Área 1 5 5 7  3 20 

Área 2 
  3  13 16 

Área 3 5 10 1  41 57 

 10 15 11 0 57 93 

Fonte: O Autor, 2021. 

 

A amostra de 93 colaboradores que concluíram todas as etapas de testes em 

campo é composta em sua maioria de adultos cuja idade está compreendida entre 

26 e 31 anos como mostra a distribuição por idade do Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Histograma de idades dos participantes da pesquisa de teletrabalho adaptado. 

 

Fonte: O Autor, 2021. 

 

A divisão por sexo e área dos participantes da pesquisa, pode ser avaliada na 

Tabela 12. 

Tabela 12 – Participantes que concluíram a pesquisa por gênero e área. 

Áreas Mulheres Homens Total Geral 

Área 1 9 11 20 

Área 2 5 11 16 

Área 3 26 31 57 

Total Geral 40 53 93 

% 43% 57%   

Fonte: O Autor, 2021. 

 

5.2.1. Aplicação do questionário-pesquisa para os 93 colaboradores da 

pesquisa de campo 

 

Assim como na aplicação do questionário-pesquisa irrestrito, a aplicação 

deste questionário direcionado aos colaboradores participantes da pesquisa de 

campo, ajuda a entender o seu ambiente de teletrabalho antes da adequação 

seguindo os padrões mínimos estabelecidos na NR17 e ajuda a visualizar a 

possíveis propensões a lesões ou doenças de acordo com a fisioterapeuta 

consultora desta pesquisa. 

A amostra é composta por 40 colaboradores do sexo feminino e 53 do sexo 

masculino, distribuídos equitativamente por nível hierárquico, detalhado na Tabela 

13 abaixo relacionada: 
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Tabela 13 – Quantidade de participantes da pesquisa por nível hierárquico e gênero (participantes 

da pesquisa teletrabalho adaptado). 

Nível Hierárquico Feminino Masculino Total Geral % 

Analista de Telecomunicações 12 13 25 27% 

Técnico de Telecomunicações 28 40 68 73% 

Total Geral 40 53 93   

% 43% 57%     
Fonte: O Autor, 2021. 

 

Para o tema relacionado a ergonomia na pesquisa-questionário, foram 

realizadas 4 questões para identificar a susceptibilidade a doenças, lesões ou dores 

em que os teletrabalhadores estariam sujeitos de acordo com postura e 

equipamentos ergonômicos, abordando: 

 

• Tipo de cadeira utilizada; 

• Ambiente de teletrabalho; 

• Postura; 

• Materiais ergonômicos. 

 

 O resultado quanto a susceptibilidade de riscos ergonômicos é demonstrada 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Susceptibilidade aos riscos ergonômicos por gênero (participantes da pesquisa 

teletrabalho adaptado). 

Suscetibilidade ergonômica Feminino Masculino Total Geral % 

Com Risco 38 50 88 95% 

Sem Risco 2 3 5 5% 

Total Geral 40 53 93   

% 43% 57%     

Fonte: O Autor, 2021. 

 

Sendo que para: 

 

A. Casos elencados como “sem riscos” – foram atribuídos aos colaboradores em 

que de acordo com a resposta dos itens de ergonomia da pesquisa e associado 

aos impactos ergonômicos apontados pela fisioterapeuta consultada, não 
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apresentam tendência de desenvolver quaisquer inflamações, desconfortos, 

dores ou doenças ocupacionais desempenhando o teletrabalho; 

B. Casos elencados como “com riscos” – mesmo descritivo do item A, porém com 

propensão a desenvolverem/apresentarem inflamações, desconfortos, dores ou 

doenças ocupacionais desempenhando o teletrabalho. 

 

Detalhando a susceptibilidade aos impactos ergonômicos, a Tabela 15 

apresenta as abreviações dos possíveis problemas. A lista de doenças 

correspondentes as abreviações estão identificadas no Apêndice 6. 

 

Tabela 15 – Lista de possíveis danos ergonômicos x susceptibilidade por gênero (participantes da 

pesquisa teletrabalho adaptado). 

Impactos Ergonômicos Feminino Masculino Total  % 

LER; C;L 13 19 32 34,41% 

C;L 15 8 23 24,73% 

LER; C; DMMI;L 2 7 9 9,68% 

C. 2 4 6 6,45% 

Apto 2 3 5 5,38% 

L. 1 3 4 4,30% 

LER 1 3 4 4,30% 

C; MC; DMMI;L 1 3 4 4,30% 

LER; C; DMMI;B;Ct;Tc 1 1 2 2,15% 

LER; C; DMMI;DC;IO;DV;B 0 2 2 2,15% 

LER; C; DMMI;DAMI;FP;B  1 0 1 1,08% 

T;V;Cb;DA;C;SP;MC; LER;L; 1 0 1 1,08% 

Total Geral 40 53 93   

% 43% 57%     

 Fonte: O Autor, 2021. 

 

Analisando os 80,65% mais significativos demonstrados na Tabela 15 temos: 

 

• 34,41% dos colaboradores com propensão a cervicalgia, LER e lombalgia; 

• 24,73% dos colaboradores propensos a desenvolver cervicalgia e lombalgia; 

• 9,68% dos colaboradores propensos a LER, cervicalgia, desconforto muscular 

nos membros inferiores e lombalgia; 

• 6,45% dos colaboradores propensos a cervicalgia; 
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• 5,38% são colaboradores que não apresentam propensão a impactos 

ergonômicos. 

 

 Nota-se que nos 4 resultados mais significantes que compõe os 75,27% dos 

colaboradores, a cervicalgia aparece como fator de risco em todas elas. 

Para as questões associadas ao domínio psicológico aplicadas no 

questionário-pesquisa, foram abordadas questões que englobam: 

 

• Sentimento vivenciado nos últimos meses; 

• Grau de satisfação com teletrabalho; 

• Percepções sobre o teletrabalho. 

 

A questão que envolve o sentimento mais preponderante que o colaborador 

refletia nos últimos dias é retratada na Tabela 16; 

 

Tabela 16 –Registro de sentimento psicofísicos por gênero (participantes da pesquisa teletrabalho 

adaptado). 

Sentimento psicofísico Feminino Masculino Total Geral % 

Sentimentos positivos 24 35 59 63,44% 

Desconforto físico 13 11 24 25,81% 

Desconforto psicológico 2 4 6 6,45% 

Desconforto físico e Desconforto psicológico 1 3 4 4,30% 

Total Geral 40 53 93 
 

% 43% 57%     

 Fonte: O Autor, 2021. 

 

Para 63,44% dos colaboradores representados na Tabela 16, é apontado o 

sentimento positivo como preponderante vivenciado nos últimos dias de trabalho. 

Este indicativo não excluí os outros fatores, mas aponta que mesmo que haja 

condições psicossociais ou psicofísicas contrárias, elas não indicam rumores de que 

estão influenciando de alguma forma o trabalho destes colaboradores. 
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5.2.1.1. Análise do resultado da pesquisa-questionário aplicado aos 

participantes da pesquisa de campo 

 

Em um país com tamanha desigualdade, com índices econômicos totalmente 

desfavoráveis para trabalhadores assalariados e associando isso a empresas que 

não fornecem o mínimo de subsídio para aquisição da infraestrutura e orientação 

para a prática do teletrabalho, os resultados parciais apontando para 94% de 

colaboradores com risco de doenças e/ou lesões é compreensível, mas sugere um 

acompanhamento melhor da empresa pesquisada e em específico da sua área de 

medicina do trabalho para estes colaboradores. 

Mesmo com as adversidades estruturais apontadas no questionário-pesquisa, 

a maioria dos colaboradores permanecem positivos e favoráveis a prática do 

teletrabalho, número que pode indicar a falta de conhecimento sobre a exposição 

aos riscos, aumentando a responsabilidade da empresa quanto a orientação e a 

realização de exames de saúde periódicos para detecção de quaisquer fatores 

ligados ao impacto ergonômico no teletrabalho. 

 

5.2.2. Aplicação do diagrama de Corlett e Manenica 

 

 A aplicação do diagrama de Corlett e Manenica aconteceu em paralelo com a 

pesquisa de teletrabalho adaptado em campo conforme mencionado nos capítulos 

anteriores. As medições começaram na “semana 0”, semana a qual antecedeu o 

início da pesquisa de campo. 

 A Tabela 17 mostra que 48,39% dos colaboradores que participaram da 

pesquisa, indicaram que na “semana 0” havia algum desconforto, dor ou incomodo 

relacionado a sua saúde. Nota-se que a quantidade de colaboradores que se 

queixaram destes desconfortos, foram diminuindo com o passar das semanas. 
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Tabela 17 – Quantidade de colaboradores que indicaram desconforto durante a semana de 

teletrabalho adaptado. 

Área da empresa Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Área 1 12 5 4 1 1 

Área 2 7 7 3 3 3 

Área 3 26 16 14 10 7 

Total Geral 45 28 21 14 11 

% 48,39% 30,11% 22,58% 15,05% 11,83% 

 Fonte: O Autor, 2021. 

 

 Todas as reclamações relatadas pelos 45 colaboradores, podem ser 

visualizadas na Tabela 18 a seguir: 

 

Tabela 18 – Local de queixa de desconforto pelos colaboradores durante a semana de teletrabalho 

adaptado. 

Queixa Número de colaboradores % 

Cervical. 10 22,22% 

Lombar. 9 20,00% 

Punho. 8 17,78% 

Cervical; Punho. 3 6,67% 

Dorso Superior. 3 6,67% 

Ombro 2 4,44% 

Cervical; Dorso Superior; Lombar. 2 4,44% 

Joelho. 1 2,22% 

Ombro; Punho. 1 2,22% 

Cervical; Lombar. 1 2,22% 

Cervical; Punho; Dorso Superior; Lombar. 1 2,22% 

Ombro; Dorso Superior. 1 2,22% 

Cervical; Lombar; Glúteo. 1 2,22% 

Cervical; Ombro; Punho; Pé; Lombar. 1 2,22% 

Dorso Superior; Lombar. 1 2,22% 

Total Geral 45   

Fonte: O Autor, 2021. 

 

 O resultado mostra um número expressivo na “semana 0” de colaboradores 

com queixa de dores ou incômodos em diversas partes do corpo e que atenuou com 

o passar das semanas. 
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 Entre as semanas 1 á 4 os colaboradores já estavam com seu ambiente de 

teletrabalho adaptado sob as condições mínimas de segurança estabelecidas pela 

NR17. 

 As queixas em que mais houve incidência, são de dores ou incomodo na 

cervical e nos punhos com 42,22% e 31,11% de registros respectivamente. 

 Assim como a quantidade de queixas de dores e desconfortos, a intensidade 

média destes incômodos por colaborador, foram diminuindo com o passar das 

semanas como podemos visualizar na Tabela 19, que mostra as médias de dores 

registradas por semana no diagrama adaptado de Corlett e Manenica. 

 

Tabela 19 – Média de intensidade de dores registradas nas semanas de teletrabalho adaptado. 

Área da empresa Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Área 1 0,95 0,59 0,43 0,18 0,15 

Área 2 0,97 0,58 0,41 0,20 0,16 

Área 3 0,93 0,53 0,40 0,19 0,16 

Média total 2,85 1,69 1,24 0,57 0,47 

% 41,88% 24,84% 18,15% 8,30% 6,84% 

 Fonte: O Autor, 2021. 

 

 A Tabela 20 traz a relação das respostas dos colaboradores registradas no 

diagrama de Corlett e Manenica. 
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Tabela 20 – Registro semanal de resposta por colaborador e tipo de queixa relatada. 
Colaborador Sem 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Queixa 

2 1 1 0 0 0 Punho. 

3 1 1 1 0 0 Cervical; Lombar. 

6 1 1 0 0 0 Cervical. 

8 0 0 0 0 1 Lombar. 

10 1 1 1 0 0 Cervical; Punho; Lombar. 

11 3 2 2 0 0 Cervical; Lombar; Glúteo. 

12 1 1 0 0 0 Ombro; Dorso Superior. 

13 1 0 1 0 0 Cervical; Punho. 

14 1 0 0 0 0 Cervical; Punho. 

15 2 1 1 0 0 Dorso Superior; Lombar. 

16 1 1 0 0 0 Punho. 

17 1 1 1 1 1 
Cervical; Punho; Dorso Superior; 

Lombar. 

18 3 3 2 2 1 Ombro; Punho. 

19 1 1 1 0 0 Cervical; Dorso Superior; Lombar. 

23 3 1 0 0 0 Cervical. 

24 1 0 0 0 0 Lombar. 

25 2 1 2 1 2 Punho. 

26 2 1 1 0 0 Cervical; Dorso Superior; Lombar. 

27 2 1 1 0 0 Punho. 

28 2 1 1 0 0 Dorso Superior. 

29 1 0 0 0 0 Cervical. 

30 1 0 0 0 0 Lombar. 

32 1 0 0 0 0 Lombar. 

33 1 2 0 0 0 Joelho. 

36 3 2 1 1 1 Cervical; Ombro; Punho; Lombar. 

37 3 2 2 2 1 Cervical; Punho. 

40 2 1 1 0 0 Ombro 

43 2 1 1 0 0 Cervical. 

44 1 0 0 0 0 Cervical. 

45 3 2 2 1 1 Dorso Superior. 

48 2 1 0 0 0 Ombro 

50 3 2 1 1 1 Cervical. 

56 1 0 0 0 0 Cervical. 

58 3 2 2 1 1 Lombar. 

60 3 2 2 1 1 Punho. 

63 3 3 2 1 0 Lombar. 

65 1 0 0 0 0 Cervical. 

68 2 1 1 0 0 Lombar. 

74 2 2 1 1 1 Dorso Superior. 

75 3 2 2 1 0 Punho. 

78 3 2 1 0 0 Lombar. 

80 2 1 0 0 0 Punho. 

81 3 2 2 1 1 Cervical. 

82 2 1 0 0 0 Punho. 

85 2 1 0 0 0 Lombar. 

Fonte: O Autor, 2021. 
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5.2.2.1. Análise dos resultados da aplicação do diagrama de Corlett e 

Manenica 

 

 Por meio do diagrama de corpo adaptado de Corlett e Manenica, composto 

pela escala de avaliação de desconforto corporal e problemas musculoesqueléticos, 

foi possível mapear as regiões do corpo em que houve maiores incidências de 

sintomas osteomusculares registrados pelos colaboradores. 

 A aplicação do diagrama na “semana 0” obtendo um resultado de 48,39% de 

queixas pelos colaboradores reflete como as atividades laborais sem orientação de 

ordenação do ambiente de acordo com o mínimo que prevê a normativa de 

ergonomia, fazem desenvolver sintomas de dores e desconfortos. 

 Ainda que os colaboradores pesquisados tenham apresentado sintomas leves 

sem a caracterização de doenças, o diagrama mostrou que a permanência das 

condições de teletrabalho em um ambiente sem a adequação ou orientação quanto 

a aplicação de padrões mínimos de segurança do trabalho, pode desencadear 

consequências mais graves ao teletrabalhador levando a quadros osteomusculares 

permanentes ou crônicos. 

 

5.2.3. Medição da produtividade no teletrabalho 

 

 As médias mensais obtidas de produção dos 93 trabalhadores pesquisados, 

pode ser avaliada na íntegra no Apêndice 7. O Gráfico 5 apresenta a síntese dos 

resultados. 

 

Gráfico 5 – Média mensal de produtividade para os colaboradores pesquisados. 

 

Fonte: O Autor, 2021. 
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Em 2019 sem a pandemia, os colaboradores produziram em média 1.154 

unidades de produção por mês desempenhando as suas atividades laborais dentro 

da empresa. 

 A ano de 2020 começou com os colaboradores ainda em regime de trabalho 

normal dentro da empresa. Em comparação com 2019, a produção diminuiu 11,71%, 

índice que pode ser considerado normal se analisarmos os 3 meses iniciais de 2019 

onde foi registrado a média mensal de 870 unidades de produção, número menor 

que o mesmo período correspondente em 2020. 

Segundo os gestores das áreas pesquisadas, a produção neste período 

(janeiro, fevereiro e março) é normalmente mais baixa por conta do número de 

colaboradores em período de férias, colaboradores em baixa do banco de horas 

acumulado, budget do ano para algumas linhas de obras não disponível para a 

expansão da rede externa e o período de carnaval que impacta na produção. 

 Já em regime laboral em teletrabalho destes colaboradores, os números 

médios de produção caíram outros 13,39% comparando aos números de 

produtividade registrados no início do ano de 2020. 

Foi percebido uma queda abrupta de produção entre os meses março e abril 

de 2020, que fez com que o cronograma projetado para a realização da pesquisa de 

campo do teletrabalho adaptado fosse reprogramado para após a estabilização 

deste número, o que aconteceu entre meados de maio até o final de agosto de 2020. 

 A queda de produção nos meses de março e abril 2020 foi gerada em razões 

da pandemia, onde, todos os colaboradores da área administrativa repentinamente 

foram colocados em regime de teletrabalho. Houve congestionamentos e lentidão ao 

acessar a rede via VPN e a operabilidade dos softwares internos foram 

comprometidas neste período. 

 Iniciando a pesquisa de campo adaptando o ambiente dos colaboradores 

entre os meses de setembro e novembro de 2020, a média mensal registrada atingiu 

1.091 unidades de produção, correspondendo um acréscimo de 23,65% no índice 

de produtividade em comparação aos meses anteriores onde os colaboradores 

estavam em teletrabalho. 

A produção média registrada no mês em regime de teletrabalho adaptado, 

praticamente igualou a média de produção de 2019 onde os colaboradores não 

estavam em teletrabalho, chegando a uma diferença de 3,51% menor do que a 

produção de 2019. 
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O comparativo de produção, por área, pode ser avaliado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Média mensal de produtividade para as áreas pesquisadas. 

 

Fonte: O Autor, 2021. 

 

Segmentando o resultado pelas áreas pesquisadas e comparando a 

produtividade obtida após a adaptação do ambiente do colaborador em teletrabalho 

aos outros cenários de produção  A, B e C temos (Tabela 21): 

 

Tabela 21 – Comparativo de produtividade por área e período. 

  A B C 

Área 1 -43,09% -36,27% 5,44% 

Área 2 0,0% 4,63% 20,03% 

Área 3 3,82% 19,76% 36,35% 

Geral -5,44% 7,10% 23,65% 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Nota-se que a área 1 melhorou a produção em relação ao cenário C, mas é 

a área com menor desempenho. Foi apurado junto aos colaboradores da área 1, que 

o acesso remoto via VPN aos 4 sistemas da empresa necessários para desempenho 

das funções diárias, não apresenta o mesmo desempenho em velocidade de acesso 

quando na rede interna da empresa, se tornando um fator de influência na 

produtividade. 
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5.2.4. Correlação entre produtividade e o resultante obtido no diagrama de 

Corlett e Manenica 

 

Os resultados parciais da correlação de Pearson aplicada nas variáveis 

média de produção e média de intensidade de desconforto registrada no diagrama 

de Corlett e Manenica por área da pesquisa podem ser avaliados na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Correlação de Pearson por área. 

Área da empresa Origem dados Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Pearson 

Área 1 
Média produção 266 277 283 285 291 

-0,941 
Média desconforto 0,95 0,35 0,20 0,05 0,10 

Área 2 
Média produção 297 304 311 314 321 

-0,975 
Média desconforto 0,88 0,69 0,38 0,25 0,19 

Área 3 
Média produção 326 346 353 354 361 

-0,987 
Média desconforto 0,93 0,47 0,37 0,19 0,14 

 Fonte: O Autor, 2020. 

 

  Os resultados obtidos nas correlações para as áreas estão 

compreendidos entre -0,700 e -1 e como caracterizado no subcapitulo 4.2.2.9, 

valores nesta faixa apresentam correlações “fortes” entre si. 

 Aplicando a correlação no somatório das médias registradas temos os 

seguintes resultados (Tabela 23): 

 

Tabela 23 – Correlação de Pearson para todas as áreas pesquisadas. 

Todas as áreas 
pesquisadas 

Dados Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Pearson 

Média 
produção 

889 928 947 953 973 

-0,979 
Média 

desconforto 
2,76 1,51 0,94 0,49 0,43 

 Fonte: O Autor, 2020. 

 

O resultado negativo da correlação de Pearson estabelecida entre as 

variáveis indica que são inversamente proporcionais. No caso das variáveis 

pesquisadas, quanto menor foi média de dor ou desconforto registrada, maior foi a 

produção média dos colaboradores durante a semana de teletrabalho adaptado. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa abordou um estudo de caso sobre o teletrabalho, que 

acercar-se da influência da ergonomia física incidindo na produtividade. A 

fundamentação teórica buscou apresentar desde a evolução histórica do trabalho, 

do conceito de teletrabalho, das leis/normas regulamentadoras que envolvem o tema, 

do conceito ergonomia, da produtividade, até o ponto de influência que poderia haver 

entre as duas. 

Teletrabalho pode ser considerado um aliado para os profissionais que 

necessitam de um tempo flexível durante o seu dia, bem como manter uma 

produtividade satisfatória dentro de sua organização. No entanto, os resultados 

obtidos na pesquisa, valorizam a importância da adaptação do ambiente físico do 

colaborador baseado no que prevê a norma regulamentadora 17 para este novo 

modelo de trabalho, que se mostra totalmente distinto aos demais realizados em um 

escritório. 

De uma forma geral, a pesquisa retrata o cenário atual que a modalidade 

teletrabalho está inserido no Brasil, onde as empresas que não subsidiam quaisquer 

custeios de infraestrutura para a prática da modalidade de teletrabalho, bem como 

não mantém auditorias, pesquisas para diagnósticos ou mapeamento de riscos dos 

locais de teletrabalho dos seus colaboradores, sofrem impactos na produção e 

colocam em risco a saúde dos seus colaboradores. 

A aplicação da pesquisa-questionário permitiu entender o ambiente laboral 

dos colaboradores da empresa pesquisada, indicando um mapa de propensão a 

doenças, dores ou desconfortos, onde, 96% dos colaboradores mostram-se 

expostos a riscos ergonômicos como LER, cervicalgia, lombalgia e outras lesões. 

A aplicação do diagrama adaptado de Corlett e Manenica, outro item alvo 

deste trabalho, indicou que 48,39% dos colaboradores pesquisados, relataram 

queixas de dores e/ou desconfortos físicos após 6 meses desempenhando as 

atividades em regime de teletrabalho. 

Um ponto relevante perceptível, foi quanto aos mesmos colaboradores que 

relataram dores ou desconfortos físicos, que após a adequação ergonômica do 

ambiente de teletrabalho e decorrido 4 semanas, notou-se melhoria das condições 

físicas. As queixas caíram de 48,39% para 11,83%, ou seja, demonstrando a 

importância de se ter um ambiente com adequações ergonômicas mínimas. 
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A pesquisa contou com dois fatores que contribuíram para a composição do 

entendimento do cenário de teletrabalho inserido no Brasil: o primeiro foi a pandemia 

do coronavírus, que criou um ambiente impar ao “obrigar” os colaboradores a 

adotarem o regime de teletrabalho e criando adversidades relacionadas a fatores 

cognitivos, físicos e de processos; o segundo fator foi esperar o tempo de “maturação” 

dos colaboradores quanto ao desempenho de suas atividades em teletrabalho em 

meio as dificuldades, proporcionando uma estabilização nos números de produção 

antes de realizar os testes em campo, propiciando isolar a “variável” ergonomia física 

nos testes finais. 

Tendo como principal indagação: se é possível quantificar a influência da 

ergonomia na produtividade da modalidade de teletrabalho;  comparado a produção 

dos colaboradores em regime de trabalho convencional no escritório da empresa, 

teletrabalho sem adaptação e teletrabalho adaptado, o estudo apontou influência da 

ergonomia na produção dos colaboradores pesquisados. A produção dos 

colaboradores quando migraram do regime convencional de trabalho para o 

teletrabalho sem nenhum tipo de orientação ergonômica, caiu 23,53%. Após as 

adaptações ergonômicas no ambiente de teletrabalho dos colaboradores, o déficit 

de produção foi atenuado, registrando uma produção 5,44% menor que a produção 

em trabalho convencional.  

Por fim, foi aplicado a correlação de Pearson nas médias das variáveis 

produtividade semanal e no índice de desconforto registrados no diagrama de Corlett 

e Manenica, obtendo uma correlação “forte” e inversamente proporcional entre as 

variáveis e indicando que colaboradores com quaisquer tipos de dores ou 

desconfortos, obtém produção aquém do que são capazes. 

O significado que os números desta pesquisa representa é que para 

minimizar impactos na produtividade e possíveis influências do ambiente de 

teletrabalho na saúde do colaborador, as empresas devem conhecer as condições 

físicas do ambiente de trabalho dos seus profissionais, devem manter fiscalização 

do ambiente por profissionais de saúde e segurança do trabalho, investir em 

treinamento de NR17 aos seus profissionais, realizar exames médicos periódicos em 

uma frequência maior para identificação de susceptibilidades a doenças e por fim, 

investir na adaptação do ambiente de teletrabalho de cada colaborador. 
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6.1. Sugestões 

 

Se para os profissionais que tenham que realizar trabalhos em “altura” 

precisam de treinamento e certificação em NR35, se para profissionais que realizam 

trabalhos em eletricidade exige-se treinamento e certificação em NR10 e se para 

profissionais que realizam atividades em “espaços confinados” exige-se treinamento 

em NR33, sugere-se às empresas a adotarem o mesmo cuidado aos 

teletrabalhadores, cuja adoção da modalidade pelo colaborador, ficaria condicionada 

a treinamento e certificação em NR17. 

 

6.2. Trabalhos futuros 

 

Propõe-se, para trabalhos futuros, estudos que avaliem a produtividade no 

regime de teletrabalho, abordando ao mesmo tempo as três linhas de pesquisa da 

ergonomia: física, cognitiva e organizacional, promovendo um mapa comparativo 

das três modalidades e aspirando quantificar o impacto (se houver) na produtividade. 
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Apêndice 1 – Formulário de participação da pesquisa de campo. 

 

 

 

   

 

Home Office - Pesquisa Campo 

Formulário de Participação – Home Office 
  

 

Nome:  

Cidade:  Estado:  

Telefones com DDD: (41)  

E-mail de contato:  

Idade:  Área da Empresa:   

Grau de Instrução: Segundo Grau ( )   Técnico ( )    Superior ( )     MBA/Especialização ( )   

Cargo na Empresa:           Técnico ( )    Analista ( )  Supervisor ( )  Coordenador ( ) 

 

A adequação do ambiente de trabalho é obrigatória durante 30 dias de acordo com as 

instruções divulgadas. Após este período, recomendo que continue com os procedimentos enquanto 

em Home Office, pois os ajustes sugeridos contribuem para sua saúde e bem-estar.  

 

 
 

1 – A tela do seu notebook deve estar em uma distância em torno de 60cm de você. Corresponde a 

um “braço” de distância; 

 

2 – Ajuste a altura do notebook para que seus olhos fiquem alinhados a tela para que seu pescoço 

não precise inclinar para cima ou para baixo durante o trabalho; 

 

3- A região lombar deve estar sempre em contato com o encosto da cadeira. O quadril também 

deve estar sempre próximo ao encosto. Se não for possível realizar o ajuste, coloque um travesseiro 

para apoiar a coluna ao encosto da cadeira.  

 

4 – Os pés devem estar completamente apoiados no chão. Caso não alcance, utilize o suporte 

fornecido pela empresa ou improvise com “caixote”, “banqueta” ou quaisquer superfícies rígidas 

de forma que a “planta” dos pés fique 100% apoiadas; 

 

5 – Mantenha um ângulo de ~ 90º nas articulações de joelhos e cotovelos, conforme mostrado na 

figura. Deixe sempre as mãos e punhos alinhados ao antebraço durante o trabalho. 

 

O ambiente deve estar iluminado. Lembre-se de tirar 3~5min de descanso a cada 90min 

trabalhados para alongar braços e pernas. 

 

Siga as instruções divulgadas na cartilha de “dicas de Ergonomia”. Qualquer dúvida, entre 

em contato. Envie este formulário preenchido para leandrobrunomenezes@gmail.com  
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Apêndice 2 – Cartilha “Home Office – A Ergonomia no home office sem grandes investimentos”. 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa. 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa  (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 3 –  Questões aplicadas no questionário-pesquisa (cont.). 
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Apêndice 4 – Análise ergonômica e possíveis impactos no teletrabalho – Cenários. 

 

Análise Ergonômica – Questão 11 

Consultoria Profissional: Natália Ermelinda Ramos  

Registro no Conselho de Fisioterapia: 264533-F 

Cenário Modelo Conformidade 
Não 

Conformidade 

Impactos 

Ergonômicos 

1 

 

Lombar apoiada; 

Pés apoiados no chão; 

Assento Confortável. 

 

 

Distância tela; 

Ajuste Altura tela; 

Ângulo mão/punho. 

 

 

Dores de cabeça; 

Irritação nos olhos; 

Desgaste Visual; 

Cervicalgia; 

Bursite; 

LER. 

2 

 

Pés apoiados no chão; 

Ajuste Altura da 

tela/notebook. 

 

Distância tela; 

Ângulo mão/punho; 

Encosto lombar; 

Encosto cabeça; 

Ajuste altura do 

assento; 

Inclinação Pescoço. 

 

 

Dores de cabeça; 

Cervicalgia; 

Lombalgia; 

Bursite; 

LER. 

3 

 

Lombar apoiada. 

Distância Tela; 

Inclinação pescoço; 

Pernas cruzadas; 

Pés não apoiados; 

Ângulo mão/punho. 

Dores nas articulações de 

membros inferiores; 

Formigamento nas 

pernas;  

Cervicalgia; 

Bursite; 

LER. 

4 

 

Não Aplica. 

Distância tela; 

Ângulo mão/punho; 

Encosto lombar; 

Encosto cabeça; 

Ajuste altura do 

assento; 

Inclinação Pescoço. 

Cervicalgia; 

Bursite;  

LER; 

Costocondrite; 

Torcicolos; 

Ciatalgia. 

 

5 

 

Distância tela; 

Ângulo mão/punho; 

Inclinação Pescoço. 

Cadeira fora da 

norma; 

Encosto lombar; 

Encosto cabeça. 

Lombalgia; 

Cervicalgia. 
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Apêndice 5 - Análise ergonômica e possíveis impactos no teletrabalho – Cadeiras. 

 

 

  

Análise Ergonômica – Questão 10 

Consultoria Profissional: Natália Ermelinda Ramos  

Registro no Conselho de Fisioterapia: 264533-F 

 

Cadeiras Modelo Conformidade 
Não 

Conformidade 
Impactos Ergonômicos 

1 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar; 

 

Apoio de braço;  

Ajuste de Altura; 

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Mobilidade (balanço) 

vertical; 

Base fixa, sem rodas; 

Não inclinável; 

LER; 

Cervicalgia; 

Desconfortos na musculatura 

dos membros inferiores; 

2 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar; 

Apoio de Braço. 

 

Apoio de braço não 

ajustável;  

Ajuste de Altura; 

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Base fixa, sem rodas; 

Não inclinável; 

Mialgia na Coxa; 

Cervicalgia; 

Desconfortos na musculatura 

dos membros inferiores; 

3 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar 

Confortável; 

Regulagem Altura; 

Base Giratória; 

Apoio de braço;  

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Não inclinável; 

LER; 

Cervicalgia; 

4 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar 

Confortável; 

Regulagem Altura; 

Apoio de braço com 

regulagem de altura 

Base Giratória; 

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Não inclinável; 
Cervicalgia; 

5 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar; 

Apoio de Braço 

 

Apoio de braço sem 

ajuste de Altura;  

Ajuste de Altura do 

assento; 

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Base fixa, sem rodas; 

Não inclinável; 

Cervicalgia; 

Mialgia na Coxa; 

Desconfortos na musculatura 

dos membros inferiores; 
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Apêndice 5 - Análise ergonômica e possíveis impactos no teletrabalho – Cadeiras (cont). 

 

 

 

Cadeiras Modelo Conformidade 
Não 

Conformidade 
Impactos Ergonômicos 

6 

 

Apoio Lombar 

Assento e apoio 

lombar rígido; 

Apoio de braço;  

Ajuste de Altura; 

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Base fixa, sem rodas; 

Não inclinável; 

Trombose;  

Varizes; 

Câimbra; 

Déficit de Atenção; 

Cervicalgia; 

Síndrome do Piriforme; 

Mialgias Glúteo e coxa; 

LER; 

7 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar 

Confortável com ajuste; 

Regulagem Altura do 

assento; 

Apoio de braço com 

regulagem de altura 

Base Giratória; 

Cadeira inclinável. 

 

Apoio de cabeça; 

 
Cervicalgia; 

8 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar 

Confortável com ajuste; 

Regulagem Altura do 

assento; 

Apoio de braço com 

regulagem de altura 

Base Giratória; 

Cadeira inclinável. 

 

Apoio de cabeça; 

 
Cervicalgia; 

9 

 

Apoio Lombar; 

Assento e apoio 

lombar rígido; 

Apoio de braço;  

Ajuste de Altura; 

Apoio de cabeça; 

Ajuste apoio lombar; 

Base fixa, sem rodas; 

Não inclinável; 

Trombose;  

Varizes; 

Câimbra; 

Déficit de Atenção; 

Cervicalgia; 

Síndrome do Piriforme; 

Mialgias Glúteo e coxa; 

LER 

10 

 

Assento confortável; 

Apoio Lombar 

Confortável com ajuste; 

Regulagem Altura do 

assento; 

Apoio de braço com 

regulagem de altura 

Base Giratória; 

Cadeira inclinável; 

Apoio de cabeça. 

 

Não Aplica Não Aplica 

 



111 

 

 

Apêndice 6 – Siglas das doenças susceptíveis aos colaboradores. 

 

 

 

 

Doença Sigla  

Dor de cabeça (Cefaleia) DC 

Irritação nos Olhos IO 

Desgaste Visual DV 

Cervicalgia C 

Bursite B 

LER LER 

Lombalgia L  

Dores nas articulações dos membros inferiores DAMI 

Formigamento nas pernas FP 

Costocondrite Ct 

Ciatalgia Ca 

Desconforto na musculatura dos membros inferiores DMMI 

Mialgia na coxa MC 

Trombose T 

Varizes V 

Cãibras Cb 

Déficit de Atenção DA  

Síndrome Piriforme SP 

 

Análise Ergonômica – Siglas das doenças 

Consultoria Profissional: Natália Ermelinda Ramos  

Registro no Conselho de Fisioterapia: 264533-F 
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Apêndice 7 – Números de produtividade mensal por colaborador. 
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