
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA DE CADEIRAS   

1. Identificação do Fabricante | Revendedor   

Nome: Equipashop Comércio de Instalações Comerciais Eirelli.   
CNPJ: 21.152.010/0001-12   
Endereço: Rua Vergueiro,3307 – SL 13 E 2 VG – Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP: 04101-300 
Telefone: (011) 3522-8530  

2. Objetivo   

Avaliar as cadeiras ergonômicas para executiva modelos 604-12 – Cadeira Executiva Backsystem 
com Braços, conforme a legislação vigente (Lei número:6.514, de 22 de Dezembro de 1977, 
através da NR 17, instituída pela Lei: 3214/78).    
Este certificado não possui o objetivo de avaliar a durabilidade, nem resistência do material 
empregado, sendo esse um dever do fabricante de cada peça.   
Este certificado é uma referência técnica do fabricante com base nas exigências da NR17, este 
certificado NÃO É UM LAUDO ERGONÔMICO, o Laudo Ergonômico deve ser emitido por 
profissional de Segurança do trabalho, legalmente habilitado e devidamente credenciado junto ao 
CREA, podendo este ser contratado pelo comprador ‘as suas custas, se entender necessário.   

3. Metodologia   

Foram verificadas in loco as cadeiras objeto dessa avaliação nos períodos de agosto de 2019. 
Foram realizados testes de conforto e de adequação ergonômica. Levou-se também em conta o 
modelo da cadeira, adequação a NR 17, adequação ao usuário. Ainda foi usado como norteador a 
NBR 13962.   

4. Descrição das Cadeiras   

4.1 Cadeiras Ergonômicas tipo Executiva:   

4.1.1 Modelo 604-12 Executiva Backsystem com Braços 

 Característica Técnicas:   

o Base Frisokar, possuindo rodízios, regulagem de altura com sistema a gás, giratória  
360 graus. (Os rodízios poderão ser plásticos ou PU)  

o    Regulagem do assento e do encosto, além da profundidade do encosto, todos     
     através de alavancas.   
o Regulagem da altura do encosto, na parte posterior do mesmo. 
o Assento com borda com regulagem em espuma injetada 45mm.   
o Encosto com curvatura anatômica apoiando a região lombar, em espuma injetada 45 mm.   
o Regulagem de altura dos braços.   

  
5. Conclusão   

Após análise das cadeiras 604-12 Executiva Backsystem com Braços, com comparação com o que 
a NR 17 solicita, bem como usando parâmetros solicitados pela NBR 13962, conclui-se que as 
mesmas se encontram dentro dos padrões técnicos preconizados pela legislação.    
Esta conclusão e válida enquanto não houver trocas de componentes, bem como as características 
dos atuais componentes continuarem as mesmas.   
   
6. Avaliação segundo a NR 17   

NR 17 – 17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos de conforto   

Condição Solicitada pela NR 17   Condição Apresentada   

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida  Cumprindo Totalmente   

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento   Cumprindo Totalmente   

c) borda frontal arredondada (17.013-9/I1)   Cumprindo Totalmente   

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da 
região lombar.( 117.014-7/II)   

Cumprindo Totalmente   
 

 


