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A IMPORTÂNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA 12 NA 

PRODUÇÃO AUTOMOTIVA 

1. Resumo 

Nesse ensejo, o foco principal desse trabalho é apresentar a composição 

dessa NR dentro do processo automotivo, e a importância dessa que é vinculada 

com o as questões de segurança e nas consequência que podem ser acarretadas 

para a empresa quando não compridas. Para alcançar esse ponto, vamos 

apresentar as varias ramificações para atingirmos tal meta, onde será necessário ter 

a munição de pesquisas, teorias e ideia de custo para implementação e 

desenvolvimento do projeto para a NR12. 

2. Introdução 

Como proposta de conclusão de módulo, neste trabalho vamos abordar 

questões ligadas às necessidades que podem ocorrer dentro de processos 

automotivos, que ao contrário do que muitos pensam, não tem envolvimento 

somente com as formas que a empresa tem que expressar sua lucratividade, mas 

também precisa-se dar a devida ênfase na segurança dos seus colaboradores. 

A empresa da qual vamos usar como referência, apresentou uma 

necessidade muito grande de adaptação à NR12, que até os últimos períodos o 

maquinário mais antigo não possuía tal requisito, e isso poderia acarretar sério 

problemas para empresa, não só envolvendo a segurança dos operadores, mas o 

risco de receber alguma notificação do Mistério do Trabalho (Fonte: www.mte.org.br) 

Uma consequência de utilizar máquinas de porte internacional é nem 

sempre esses fornecedores conseguem desenvolver todos os processos que esta 

deve executar e ainda esta de acordo com as Normas de regulamentação 

brasileiras. 

Segundo Valadão (2010, p. 4) Passados mais de um ano do inicio da 
vigência das novas regras, muitas empresas ainda não se adequaram a 
NR12 e, somente em 2013, a fiscalização do Mistério do Trabalho aplicou 
mais de vinte mil autuações e/ou notificações e interditaram 
aproximadamente dez mil máquinas industriais. Muitas nunca apresentaram 
histórico de acidente de trabalho, porém mesmo assim estão proibidas de 
serem utilizadas por não seguirem a nova norma. 
 
 
 



 

Com isso, nosso objetivo em questão é de ampliar a ideia dessa 

necessidade de Produção, visando além dos conhecimentos adquiridos com a 

pesquisa, o aprimoramento da teoria na prática, pois o projeto de implantação é 

grande e exige uma demanda extra para adequação desses equipamentos, 

principalmente os mais antigos, que mesmo que não tenham histórico de acidentes 

durante sua vida útil, precisam passar por todo processo para continuarem dentro da 

linha de produção, consequentemente, se isso não acontece, o impacto produtivo é 

significativo, além dos custos atribuídos de máquina e mão de obra parada. 

3. Objetivo 

Objetivo desse trabalho é avaliar as condições de trabalho no posto de 

trabalho de uma empresa automotiva segundo a norma regulamentadora 12, pois a 

fábrica passa por um processo de adaptação da mesma e um dos principais projetos 

da atualizada desta companhia é trazer para sua realidade todos os parâmetros 

exigidos. 

Segundo WACHOWICZ (2012, p. 1009) essa norma tem como objetivo 
determinar os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e 
equipamentos de todos os tipos, bem como os de sua fabricação, 
importação, comercialização, exposição, e cessão a qualquer título, em 
todas as atividades econômicas. 

 

4. Metodologia 

A presente pesquisa a qual foi realizada para implementação da NR 12 na 

empresa Cummins do Brasil, é considerada de natureza explicatória, pois serão de-

talhados todos os procedimentos necessários para que fosse possível a realização 

da mesma em todo o maquinário do setor automotivo da fábrica, buscando assim se 

adequar em todos os parâmetros de segurança exigidos pela norma. 

Para ter como base a realização do estudo e da pesquisa de implementa-

ção, foram levados em consideração o que os operadores passaram aos técnicos 

em reuniões, assim também como informações de riscos e acidentes de anos ante-

riores. 

Para que tudo fosse realizado dentro dos parâmetros da exigência, houve 

um estudo detalhado da norma para que a segurança fosse sempre colocada em 

primeiro lugar, e os maquinários fossem adequados com equipamentos de seguran-



 

ça evitando ao máximo os acidentes e futuros prejuízos financeiros para a empresa, 

tais como multas ou interdições de máquinas / equipamentos. 

5.  Desenvolvimento 

No segmento automotivo são necessários vários tipos de máquinas e 

equipamentos em seu processo produtivo, porém para chegarmos nesse cenário 

atual, devemos destacar a tecnologia avançadas dos componentes aplicados 

nessas máquinas, como o sistema de automação, sensores e o fácil manuseio pelo 

operador para com operação, garantindo sua segurança e integridade. 

Segundo Angher (2007, p. 612) “As normas regulamentadoras (NRs), 
estabelecidas pela portaria N 3.214 de 8 de Junho de 1978 (Brasil, 1978), 
são obrigatórias para as empresas públicas e privadas e para os órgão 
públicos de administração direta e indireta, além de órgãos legislativos e 
judiciários que tenham em seu quadro de funcionários empregados regidos 
pela CLT”. 

 

6. Resultados Preliminares 

Para resultados de primeiro momento, estamos prevendo alguns pontos de 

melhorias consideráveis, como: risco zero de interdição de máquinas e 

equipamentos realizado pelo Ministério do trabalho e emprego por descumprimento 

da NR-12; eliminar o risco de acidentes do trabalho na operação de máquinas e 

equipamentos; otimização de 6% da produção devido a máquinas e equipamentos 

ser ergonomicamente corretos.; diminuição de 20% de afastamento por LER e/ou 

DORT, diminuição de 10% de avaria nas peças devido ao manuseio inadequado no 

momento da etapa de furação da peça. 
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