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RESUMO 

As formas de trabalho  foram se transformando ao longo do tempo. A 
industrialização e a visão de mercado determinou uma dinâmica mais rápida de 
mudança do que a legislação trabalhista pode seguir, fazendo com que tendências e 
fenômenos não sejam atendidos pelo regime jurídico e pela forma de gestão das 
organizações. A gestão dos riscos no ambiente de trabalho sempre se ateve a 
verificação de variáveis físicas, químicas e biológicos, ergonômicas e de acidentes.  
Com base nisso, esta pesquisa teve o objetivo de demonstrar os possiveis impactos 
dos fatores psicossociais do trabalho na sustentabilidade das organizações. Trata-se 
de uma pesquisa bibliografica e documental, por meio de livros, artigos cientificos, 
teses e dissertações, bem como documentos oficiais do Ministério da Previdência 
Social, Organização Internacionacional do Trabalho, IBGE e demais fontes de 
dados. Os principais resultados revelaram que a legislação trabalhista não inclui os 
riscos psicossociais para determinar formas de gestão dos riscos e limites de 
tolerância de exposição aos trabalhadores. Os fatores psicossociais não são 
gerenciados e são muito pouco contemplados dentro dos programas de prevenção de 
riscos ao trabalhador e prevenção de perdas no negócio. Verificou-se que 
historicamente se afirma que a preservação da psique sempre foi deixada em 
segundo plano frente ao interesse mercantil que direcionou a gestão das pessoas de 
dos riscos no trabalho. Por fim, concluiu-se que o crescimento dos afastamentos do 
trabalho por doenças da psique e a não percepção do problema pelo empregador e 
pelo trabalhador,  acaba demonstrando exatamente o contrário. Há, de um modo 
geral, falta da gestão da saúde mental do trabalhador tem alto potencial de 
prejudicar as corporações e sua competitividade no mercado, por afetar diretamente 
sua sustentabilidade organizacional nas variáveis ambiental, social e econômica. 
 
Palavras-chave : Riscos Psicossociais. Saúde Mental e Trabalho. Sustentabilidade 
Organizacional. Indústria. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The ways of working have been transformed over time. Industrialization and market 
vision has determined a changing dynamics that is faster than the labor legislation 
development, restraining trends and phenomena from being met by the legal system 
and the organizations’ way of management. Risk management on the workplace has 
always hang on verification of physical, chemical, biological, ergonomic and  accident 
variables. Based on this, the present study aims to demonstrate the possible impact of 
psychosocial work factors on the sustainability of organizations. This is a bibliographic 
and documentary research, made through books, scientific articles, theses and 
dissertations, as well as official documents by the Ministry of Social Security, 
International Labour Organization, Brazilian Institute for Geography and Statistics.and 
other data sources. The main results revealed that the labor legislation does not include 
psychosocial risks to determine ways of managing risks and tolerance limits of exposure 
to workers. Psychosocial factors are unmanaged and are poorly covered on the risk to 
worker prevention programs and damage prevention in business. It was found that 
historically it is stated that the preservation of the psyche has always been left in the 
background, against the mercantile interest that directed the management of people and 
risks at work. Finally, it was concluded that the growth of psyche diseases leave and no 
perception of the problem by employers and the employees ends up demonstrating the 
exact opposite. In general, the lack of management of worker's mental health has high 
potential to damage corporations and their competitiveness in the market, directly 
affecting their organizational sustainability on environmental, social and economic 
variables. 

 
Keywords: Psychosocial Risks. Mental Health and Work. Organizational Sustainability. 
Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os afastamentos do trabalho por doenças ligadas à psique vêm aumentando 

progressivamente no Brasil – de acordo com dados do Ministério da Previdência Social, 

em 2008 foram registrados 197.914 benefícios auxílio-doença previdenciários 

concedidos segundo o Código F (Transtornos Mentais e Comportamentais) da CID-10, 

número que chega a 216.161 em 2013. Nessa direção, os chamados fatores 

psicossociais passam a ser apontados como importantes variáveis a serem 

gerenciadas no ambiente das instituições, em especial das indústrias, pois a 

sustentabilidade do negócio é afetada por esse fenômeno e pelos altos custos do 

gerenciamento da mão de obra afetada por esse mal. 

Este trabalho buscará uma melhor compreensão do referido fenômeno através 

da análise dos dados da Previdência Social. Após a compreensão dessas informações, 

será realizada pesquisa que busque indicar os impactos desses fatores às indústrias. 

Por fim, será verificado como a estrutura atual da Engenharia de Segurança e a 

Medicina do Trabalho, que já propõem atuações para outros fatores de riscos como 

os químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, abordam o tema. Isso 

será realizado por meio de uma análise da legislação vigente, em especial das 

Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho, com o objetivo de 

encontrar possível enquadramento da necessidade de se realizar a gestão desses 

riscos. Por isso, torna-se relevante a demonstração de como os riscos psicossociais 

afetam as indústrias e como a atual estrutura de saúde e segurança prevista 

legalmente protege as instituições e os trabalhadores. 

Esta pesquisa está alinhada com o mapa de ações do Sistema FIEP – 

Federação das Indústrias do Paraná e em consonância com o objetivo estratégico 

da instituição, que é promover a qualidade de vida, longevidade e o desenvolvimento 

integral da comunidade industrial. A estrutura organizacional composta pelo Sistema 

FIEP, o qual é formado por FIEP, SESI, SENAI e IEL, visa prioritariamente apoiar a 

indústria do Paraná com serviços. A matéria desta pesquisa é de atribuição do 

Serviço Social da Indústria (SESI), através de sua área de Inovação Social, visando 

ao desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores que contribuam 
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para melhorar a segurança, saúde, qualidade de vida e longevidade do trabalhador 

da indústria. 

Importante mencionar que antes de realizar este trabalho o autor trabalhou 

no SESI durante 12 anos e que ao longo desse período manteve frequente contato 

com o empresários e gestores de indústrias no estado do Paraná. Este permanente 

contato com a comunidade industrial trouxe percepções sólidas sobre a gestão 

neste ramo, e obviamente, impregnam o raciocínio e acarretam em contribuição 

eviente neste trabalho. 

Observa-se que os riscos psicossociais no ambiente de trabalho atualmente 

figuram-se no centro de discussões nacionais e internacionais, resultando em seu 

reconhecimento como fatores que demandam maior compreensão para que se 

busquem instrumentos de identificação e controle, o que acarretaria em uma 

atuação preventiva. Atualmente os países que possuem um reconhecimento desses 

riscos e apresentam ações concretas para a sua gestão, indicam nações preocupados 

com a sustentabilidade das organizações e principalmente com a qualidade de vida 

dos funcionários das indústrias. 

Os fatores psicossociais do trabalho, de acordo com Fischer (2012), referem-se: 

nas interações entre meio ambiente e condições de trabalho, condições organizacionais, 

funções e conteúdo do trabalho, esforços, características individuais e familiares dos 

trabalhadores. Em 2008, a World Health Organization (WHO), elaborou um documento 

listando os principais riscos psicossociais que incidem sobre os ambientes de trabalho. 

Tais riscos "abrangem aspectos de concepção e gestão do trabalho e os contextos 

sociais e organizacionais que têm o potencial de causar danos psicológicos ou 

físicos" (WHO, 2008, p.7), e estariam diretamente relacionados a questões como 

violência, estresse e assédio no ambiente de trabalho. Percebe-se uma diferença de 

conceituação entre ‘risco’ e ‘fator’ psicossocial, considerando-se risco aquela condição 

que oferece possiblidade de dano, ao contrário do fator que pode acarretar em 

ganho e aumento da satisfação ao trabalho. Os fatores psicossociais podem trazer 

maior produtividade e satisfação para o trabalhador, ao contrário dos riscos. 

Atualmente os programas e instrumentos disponíveis no contexto nacional 

voltados à saúde, qualidade de vida do trabalhador, gestão de clima e sustentabilidade, 
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em sua maioria limitam-se ao levantamento de fatores e estruturas organizacionais, 

por um lado, ou à presença de sintomas indicativos de transtornos mentais ou 

comportamentais, de outro, sem correlacionar estas duas dimensões. Embora sejam 

importantes para levantar fatores que podem influenciar a saúde mental dos 

trabalhadores, mostram-se insuficientes, pois avaliam tais aspectos de forma indireta 

e pouco conclusiva. 

No entanto, referente aos instrumentos para avaliar exclusivamente riscos 

psicossociais, estes são pautados apenas nas dimensões que abordam o conteúdo do 

trabalho, a organização e a sua gestão, e outras condições ambientais e organizacionais 

de um lado, e competências e necessidades dos trabalhadores do outro. De acordo 

com a literatura pesquisada até o momento, não se identificou a existência de nenhum 

instrumento disponível validado e fidedigno para a realidade brasileira. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Partindo da premissa de que ainda há muito o que se fazer em termos de 

saúde do trabalhador, especialmente no que diz respeito aos riscos psicossociais 

que o trabalhador está exposto constantemente, especialmente, na indústria. 

Considerando que, há uma legislação em vigor que pouco contempla este fator, e 

que ainda há muita subnotificação de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 

Considerando que a saúde mental no trabalho, está diretamente ligada à 

sustentabilidade organizacional, e que não foram identificados na literatura 

pesquisada instrumentos para mensurar os riscos psicossociais e 

consequentemente seus impactos. 

Frente ao cenário descrito, este trabalho, em parceria com o Serviço Social 

da Indústria (SESI), por meio de seu Departamento Regional do Paraná, 

componente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), esta 

pesquisa buscará responder a seguinte problemática: 
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Quais os possíveis impactos dos riscos psicossociais do trabalho na 

sustentabilidade das organizações? 

Destaca-se que, outras questões secundárias surgem deste problema de 

pesquisa, e nortearão as  buscas neste estudo: 

 

� Os afastamentos dos trabalhadores por doenças da psique estão 

realmente aumentando? Como a história e a organização do trabalho nos 

trouxe a esta situação? 

� Quais implicações ocorrem com o adoecimento do trabalhador nas doenças 

classificadas como "CID F – transtornos mentais e comportamentais"? 

� Essas implicações afetam o desempenho das organizações e a 

sustentabilidade organizacional? 

 

Cabe ressaltar que, estas questões nortearam a busca pelo aporte teórico e 

tambem a pesquisa documental, buscando fundamentos concretos para justificar um 

necessário investimento em pesquisa e desenvolvimento de métodos de prevenção e 

gestão dos fatores psicossociais, para que esses sejam variáveis incentivadoras do 

trabalho, e não geradoras de psicopatologias. A qualidade de vida e saúde do 

trabalhador é direito fundamental assim como elemento essencial para a 

longevidade das organizações. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar os possiveis impactos dos fatores psicossociais do trabalho na 

sustentabilidade das organizações.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Conceituar saude mental e trabalho, risco psicossocial e sustentabilidade 

organizacional; 

- Analisar a atual legislação trabalhista em relação aos riscos psicossociais 

do trabalho, bem como o panorama da saúde mental e trabalho no Brasil; 

- Discutir a interface entre os impactos dos riscos psicossociais na 

sustentabilidade organizacional; 

- Indicar possíveis instrumentos de medição e indicadores para avaliar os 

riscos psicossocias no ambiente de trabalho. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Percebe-se no meio corporativo internacional há uma crescente 

preocupação com os riscos psicossociais no trabalho, uma vez que eles passaram a 

ser considerados como fatores significativos na origem de diferentes 

comprometimentos na saúde física, mental e na qualidade de vida dos 

trabalhadores. A OMS (Organização Mundial da Saúde) publicou em 2007 o Plano 

de Ação Global para Saúde dos Trabalhadores, que orienta a elaboração de ações 

com este foco no período de 2008 a 2017. 

A União Europeia, dada a alta prevalência de problemas de saúde, 

principalmente de saúde mental relacionados às condições de trabalho, tais como 

elevado estresse, violência no trabalho, assédio moral, entre outros, estabeleceu em 

2008 diretrizes de um programa de gestão de riscos psicossociais no trabalho, o 

Psychosocial Risk Management – European Framework (PRIMA - EF). O referido 

programa objetiva fornecer um modelo de promoção de políticas e práticas de 

gestão desses riscos nos quais se prevê identificação dos riscos, intervenções e 

avaliação das intervenções. 
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No contexto brasileiro, foi publicada em 2012 a Portaria n.o 1.823/2012, que 

institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, prevendo a 

articulação e cooperação intersetorial para sua execução. Enfatiza-se a necessidade 

de proteger e promover a saúde dos trabalhadores, por meio da promoção de 

ambientes e processos de trabalho saudáveis. Para tanto, é necessário identificar 

riscos e estabelecer parâmetros de saúde, propondo intervenções quando necessário. 

A legislação vigente e sua aplicabilidade, historicamente, tem norteado a 

gestão de riscos químicos, físicos e biológicos, sendo que com o desenvolvimento 

das ciências ligadas à segurança e saúde laboral foram incluídos os riscos mecânicos/ 

de acidentes e os ricos ergonômicos. No entanto, não há previsão direta de atuação 

preventiva contra os riscos psicossociais. 

Os riscos psicossociais vêm crescendo, e as condições do trabalho estão 

diretamente ligadas a esta situação quando a doença é gerada ou agravada no 

ambiente laboral. O consequente adoecimento pela falta de condições apropriadas 

acarreta em perda social significativa, assim como da qualidade de vida do trabalhador, 

da produtividade e da sustentabilidade do negócio. Porém, apesar desta percepção 

ser consagrada perante os gestores de recursos humanos, são poucas as iniciativas 

de se identificar e calcular esta perda, enumerando-se as consequências sociais e 

econômicas, dentro e fora dos muros das indústrias. 

Nesse sentido, torna-se relevante a realização desta pesquisa, bem como 

sua disseminação, pois esta poderá fomentar novos estudos e a elaboração de 

instrumentos de mensuração dos riscos psicossociais presentes no ambiente de 

trabalho, e quem sabe proporcionar mudanças neste cenário. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Na introdução foram explicitadas a formulação do problema da pesquisa e a  

objetivos geral e especificos a serem alcançados visando responder às questões 

levantadas, bem como a justificativa para a realização desta pesquisa.  
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 Ao longo do capítulo 2, intitulado Quadro teórico de referência, percorreu-se 

uma trajetória histórica que permite compreender relações entre indivíduos e trabalho, 

tanto no âmbito internacional quanto nacional. Após, segue-se ao levantamento a 

respeito dos diferentes conceitos e atuações em saúde e trabalho, conduzindo a linha 

de raciocínio às questões referentes à saúde mental e trabalho. Dentro deste panorama 

avançou-se discorrendo sobre a psicodinâmica do trabalho e seus principais autores. 

Trata da ambientação dentro da ciência da psicologia, discorreu-se então sobre a 

história e organização do levantamento de riscos no Brasil, observando-se, em especial, 

o que ditam as normas regulamentadoras de saúde e segurança e a organização 

proposta por estas. Assim, foram determinados os riscos nos ambientes do trabalho e a 

possibilidade e necessidade de enquadramento do risco psicossocial no formato 

compulsório brasileiro. 

Com o panorama das questões psicossociais demonstrado e a estrutura 

compulsória de gestão de riscos definida, passou-se a analisar a relação deste tema 

com a sustentabilidade organizacional dentro dos conceitos já apresentados por outros 

autores e percepções obtidas pelo pesquisador no desenvolver deste trabalho.  

A partir desta configuração foi determinado o método para obtenção dos 

resultados considerando a delimitação e design da pesquisa contemplando a população, 

amostra e limitação da pesquisa proposta. 

Nos resultados inicia-se com a demonstração da questão dos fatores e 

riscos psicossociais na legislação brasileira e em seguida a apresentação dos dados de 

afastamento por transtornos mentais e de comportamento. A partir destes resultados 

foram elencadas e analisadas as situações que acarretam em prejuízo à sustentabilidade 

organizacional, considerando as variáveis econômicas, sociais e ambientais. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

As relações humanas e o ambiente em que se vive são fatores determinantes 

para a qualidade de vida da população. A manutenção da qualidade ambiental 

global também deve considerar os microambientes laborais, e o trabalho com todas 

as suas relações e organização, uma vez que o ambiente de trabalho é, muitas 

vezes, o local de maior permanência dos seres humanos no seu cotidiano. De acordo 

com Mauro et al. (2004, p.338), o ser humano dedica aproximadamente 65% de sua 

vida produtiva ao trabalho, quando incluídos no cálculo a atividade produtiva em si 

mais deslocamento.  

A atividade laboral traz a necessidade de conjugar as questões físicas e 

mentais de forma que o homem produza, atingindo os objetivos da instituição que lhe 

demanda, podendo ser um empregador civil, estatal ou até para si próprio. O trabalho, 

segundo a ótica da escola psicodinâmica, é gerador de sofrimento, mas também 

pode ser gerador de prazer. Desta forma, será tratada neste trabalho a questão da 

saúde mental e o trabalho, considerando-se as duas possiblidades, pois ambas 

irão diretamente afetar o desempenho do trabalhador, sua qualidade de vida e 

consequentemente o negócio de quem lhe toma a mão de obra. 

Um ambiente saudável possibilitará o desempenho de habilidades e aptidões, 

ideias e inovações e, portanto, deve ser fomentado ao máximo, buscando-se a 

realidade de que o trabalho é fator gerador de qualidade de vida. As ideias ligadas a 

qualidade de vida do trabalhador indicam que devemos cuidar da "qualidade de vida 

no trabalho", o que deve ser unânime, pois sem esta não há como prosperar um 

negócio. Uma empresa com seus trabalhadores doentes, também está doente. 

Este capítulo se propõe a explicitar os principais conceitos teóricos e a 

produção do conhecimento sobre os temas que contribuem para a compreensão da 

problemática desta pesquisa e nortearão as análises dos resultados. Desse modo, 

os principais temas a serem  aprofundados são:   Trabalho; Saúde e Trabalho; 

Saúde Mental e Trabalho;  Sustentabilidade Organizacional.  
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2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO TRABALHO 

O trabalho é objeto de diferentes e diversas atribuições de sentido e, assim, 

adquire significados em conformidade com o recorte histórico e social que se deseja 

estabelecer. De acordo com Cohn e Marsiglia (1993, p.57-58) a categoria trabalho 

envolve uma ampla gama de aspectos, de modo que estudar o processo e a organização 

do trabalho demandam um olhar sobre dimensões tecnológicas, organizacionais, de 

controle dos processos de trabalho, e de construção dos sujeitos – tanto individualmente 

quanto em seu aspecto coletivo. Nesse sentido, a maneira através da qual os 

processos de trabalho são realizados pode ser considerada um produto histórico, 

fruto das relações sociais estabelecidas nos diversos contextos, superando em muito 

o mero aspecto das tecnologias empregadas. 

Embora, o processo do trabalho seja concomitantemente um processo técnico, 

social e econômico, Borges e Yamamoto (2014, p.26) nos lembram que “quando 

utilizamos a palavra 'trabalho' não estamos necessariamente nos referindo ao mesmo 

conteúdo simbólico, por isso é relevante fazer um breve apanhado histórico que nos 

permita compreender como chegamos às atuais relações estabelecidas entre indivíduos 

e processos produtivos”. 

Durante o período de ouro da Grécia antiga vigorava a mão de obra escrava, e 

os filósofos clássicos compreendiam o trabalho como uma ação bruta e exclusivamente 

braçal, excluindo a atividade mental das habilidades necessárias ao desempenho do 

trabalho. Nesse sentido, o ócio era exaltado (BORGES; YAMAMOTO, 2014, p.28), pois 

era nessa condição que a política, a filosofia e a descoberta poderiam se desenvolver. 

Tais características também podem ser encontradas no Império Romano, onde a 

mão de obra escrava era abundante. 

Ao longo da Idade Média a compreensão sobre o trabalho foi sendo 

gradativamente modificada, e é com o advento do capitalismo que se consolida uma 

mudança mais evidente nesse cenário. Os mesmo autores indicam (2014, p.30) que 

para Marx, um número grande de trabalhadores realizando a mesma atividade, ao 

mesmo tempo, no mesmo local, para produzir o mesmo produto sob comando de 

uma mesma pessoa é o que constitui o ponto de partida da produção capitalista. 

Nesse panorama o trabalhador encontra-se desprovido dos meios de produção, que 
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são dominados pelo capitalista, e é nessa conjuntura que se estabelece a 

compreensão do trabalho como uma mercadoria a ser vendida/comprada, o que 

funda a noção de contrato de trabalho (Ibidem). 

Ao longo do século XVIII, no alvorecer da Idade Contemporânea, Adam 

Smith postula o aumento da produtividade através da especialização das funções, 

descrevendo, por exemplo, a divisão da fabricação de alfinete em 18 operações a 

serem realizadas por indivíduos distintos (BORGES; YAMAMOTO, 2014, p.29). Com 

isso o economista visava o incremento da produtividade, apontando vantagens tanto 

para o detentor dos meios de produção quanto para a sociedade como um todo. Para 

Borges e Yamamoto (2014, p.30) trata-se de uma situação contraditória, pois com o 

objetivo de se aumentar a produtividade, esvaziou-se o conteúdo do trabalho.  

Conforme Cohn e Marsiglia (1993, p.60-63), o desenvolvimento do processo 

de trabalho no capitalismo pode ser dividido em quatro momentos:  

1. cooperação simples: o controle do processo de trabalho dos artesãos é 

substituído pelo processo despótico direto sobre o trabalhador, a fim de que 

se produza mais, forçando a diminuição da remuneração, e aumentando 

a jornada de trabalho. 

2. Manufatura: os ofícios tradicionais são divididos em diversas atividades, 

que são realizadas por diferentes indivíduos. O resultado é que as tarefas 

passam a ser parciais, e com isso se inicia a desqualificação do trabalho. 

3. Maquinaria: as ferramentas artesanais são substituídas por máquinas, e 

a fonte de energia deixa de ser a força humana. A desqualificação se 

intensifica, pois, as realizações de tarefas cada vez mais isoladas impedem 

que o trabalhador tenha conhecimento sobre a totalidade do processo 

no qual está envolvido.  

4. Automação: acarreta em considerável aumento da produtividade e 

suprime várias tarefas repetitivas, no entanto, tira do operador o controle 

sobre os parâmetros de produção. Ao trabalhador cabe a vigilância de 

operações precisas, sobre as quais ele não tem mais intervenção direta. 
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Segundo os autores, ao longo dessas etapas há progressiva perda de controle 

do trabalhador sobre o processo produtivo e, consequentemente, sobre seu trabalho.  

[...] Na cooperação simples o trabalhador perde para o capital o controle 
sobre o processo de produção, na manufatura perde o controle sobre o seu 
próprio trabalho, uma vez que é a máquina que estabelece seu ritmo de 
trabalho, e por fim, na automação, ele se torna apenas um vigilante do 
processo (BORGES; YAMAMOTO, 2014, p.63). 

Especificamente com a automação, os trabalhadores são submetidos a 

condições de monotonia e imobilidade, que aliados à exigência de grande concentração 

resultam em um estado de constante tensão. Se por um lado existe a redução do 

desgaste físico, aumenta o desgaste psíquico, que pode ser observado em sintomas 

de fadiga e estresse, achados coerentes com os apontados por Seligmann-Silva 

(1994). No entanto, tais dados são reiteradamente deixados de lado nas medidas de 

saúde e segurança adotadas dentro das empresas. 

Retomando a sequência histórica da compreensão do trabalho, Borges e 

Yamamoto (2014, p.31) indicam que o protestantismo representa uma interessante 

guinada na relação dos indivíduos com os sistemas de produção. Max Weber, com a 

obra "A ética protestante e o espírito do capitalismo", é o expoente de tal proposição, 

segundo a qual o trabalho é compreendido como caminho de exaltação de Deus, 

representando forte construto ideológico que respalda o vínculo e a dedicação ao 

trabalho. No entanto, tal situação não tem ecos sobre a distribuição dos meios de 

produção, de modo que entre os séculos XVIII e XIX verificam-se constantes 

demandas dos proletários no sentido de regulamentar o trabalho e as condições nas 

quais ele se desenvolve. 

Dejours (1992) aponta que o período do desenvolvimento do capitalismo 

industrial no século XIX tem como características o crescimento populacional, o 

êxodo rural e, por consequência, a concentração de população nos centros urbanos. 

Conforme o autor, as jornadas de trabalho chegavam a 12 ou 16 horas diárias, e 

crianças a partir de 3 anos, embora mais frequentemente a partir dos 7, eram 

empregadas nos processos industriais. Em tal contexto, "compreende-se facilmente 

que as lutas operárias neste período histórico tenham essencialmente dois objetivos: 
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o direito à vida (ou à sobrevivência) e a construção do instrumento necessário à sua 

conquista: a liberdade de organização" (p.14). 

De acordo com Cohn e Marsiglia (1993, p.74-75), inicialmente os trabalhadores 

lutam pela diminuição da jornada de trabalho e por aumentos salariais, mas, 

progressivamente tais lutas se deslocam também para a melhoria de condições de 

trabalho. Nesse sentido, Facchini (1993, p.38) nos explica que a primeira Revolução 

Industrial (1750-1850) foi palco de desmedida exploração da classe trabalhadora, e 

se mostrou terreno fértil para a compreensão dos impactos do trabalho sobre a 

saúde, como veremos no item Saúde e Trabalho. 

O século XIX se desenvolveu sob forte influência do positivismo, e tal 

característica teve reflexos relevantes sobre a concepção e organização do trabalho, 

levando-nos à chamada ‘administração científica’, que tem como figura central o 

norte-americano Frederick Taylor. Para ele, "o trabalhador deve ser poupado de 

pensar para que possa repetir os movimentos initerruptamente, ganhando em rapidez e 

exatidão" (BORGES; YAMAMOTO, 2014, p.36). 

Paralelamente encontramos os trabalhos de Henry Ford, cujas contribuições 

se expandiam pela mecanização dos processos, via inovações tecnológicas, e pela 

produção em massa, resultando em inovações econômicas. A invenção da cadeia de 

montagem, em 1913, estabeleceu o controle do ritmo de trabalho pela cadência das 

máquinas, modificando ainda mais a relação do trabalhador com o processo produtivo. 

Embora o taylorismo e o fordismo tenham se desenvolvido de maneiras 

independentes, é interessante observar que ambos caminharam na mesma direção 

de esvaziamento do trabalho, aumento da monotonia e crescente demanda por 

eficiência. Nesse sentido, os movimentos podem ser considerados complementares, 

e guardam relações com as proposições de Adam Smith, conforme supracitado. 

Rigotto (1993, p.27-28) compreende tais movimentos como "aperfeiçoamentos 

dos métodos de exploração e dominação ... que caminham para a degradação do 

trabalho humano". Conforme a autora – que se orienta pelas ideias de Marx – nesse 

formato de produção o trabalhador é progressivamente alienado de seu trabalho, 

pois executa atividades que outros conceberam, não raras vezes sem compreender 

sua destinação social. 
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Durante a primeira metade do século XX, John Keynes apresenta importantes 

contribuições para a compreensão do trabalho a partir de uma visão macroeconômica 

do mercado. A noção de "ciclo progressista" desenvolvida pelo economista é 

fundamental para se pensar a maneira como as relações se estabeleceram deste 

ponto em diante. Tal conceito se refere ao "ciclo virtuoso no qual o consumo gera 

demanda de produtos, que gera empregos, e estes, por sua vez, mantêm ou 

aumentam os níveis de consumo" (BORGES; YAMAMOTO, 2014, p.41). 

Embora, o modo de produção continue apoiado sobre a organização taylorista-

fordista, a vinculação entre consumo e produtividade possibilita ao trabalhador 

compreender que o trabalho é o modo pelo qual se pode incrementar salários, logo, 

adquirir mais bens de consumo e ter acesso a mais benefícios sociais e de 

seguridade. Ou seja, tal visão aponta a possibilidade de se obter satisfação 

socioeconômica e interpessoal através do processo produtivo, representando relevante 

modificação na maneira de se pensar as relações estabelecidas entre trabalhadores 

e trabalho. 

Posteriormente, observa-se a implementação de um novo regime de mão de 

obra, o toyotismo. Tal sistema, conforme o nome sugere, foi inventado pela Toyota, 

e parte de uma inversão na lógica produtiva. De acordo com Durand (2003, p.143), o 

fluxo da produção fordiana é calcado no conhecimento de que "tudo o que é produzido 

será vendido". O fluxo tensionado, característico do toyotismo, "nasceu com a 

pilotagem pelo fim, isto é, a ideia de que só se deveria fabricar aquilo que o mercado já 

tenha pedido". Ou seja, a venda certa, característica das fases industriais anteriores, 

é substituída pela incerteza do mercado, e a consequência é que só se produz a 

quantidade solicitada dos produtos que forem demandados. 

Além de tal sistema ter diversas consequências técnicas, como a capacidade 

de mudar rapidamente a campanha de produção e melhorar constantemente o 

sistema de produção, existem também relevantes implicações sociais. Em tal lógica, 

a percepção do trabalho é modificada, pois agora não é mais a figura do chefe quem 

encabeça o ritmo produtivo, mas a própria ideia de mercado, enquanto instituição 

externa. Tal estrutura organizacional tem ecos nas relações estabelecidas entre os 

colaboradores, uma vez que agora as responsabilidades pela produção e por sua 

qualidade recaem sobre os indivíduos, o que pode ter efeitos tanto positivos (em 
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termos de estímulo e engajamento) quanto negativos (como nas situações em que o 

grupo se volta contra um sujeito cujo ritmo de trabalho é considerado incoerente com 

o demandado pelo fluxo). 

Os estudiosos Alves (2005), Pontes (2013) e Hespanhol (2013) criticam tal 

modelo, pois compreendem que a referida conjuntura resulta em "uma nova captura da 

subjetividade do trabalho pela lógica do capital" (ALVES, 2005, p.4014). Para o autor, 

ao serem incluídos mecanismos de comprometimento subjetivo no processo 

produtivo, aumenta o controle sobre os trabalhadores, o que caracterizaria o 

toyotismo como de maior densidade manipulatória que outras estruturas produtivas.  

Atualmente vive-se um processo de crescente flexibilização da produção. 

Com o advento da globalização, Assunção (2003) aponta que cada vez mais as 

empresas segmentam seu processo produtivo, distribuindo-o por diferentes cidades 

e/ou países, o que se reflete na flexibilização das relações de emprego "à medida 

que passam a ser entendidas como a possibilidade de se contratar trabalhadores 

sem os ônus advindos da legislação de trabalho, a qual consolidou ... direitos e 

garantias mínimas" (p.1007). Segundo a autora, constata-se hoje, mais do que em 

outros momentos históricos, a possibilidade de crescimento econômico desvinculado 

do aumento do número de empregos. Nesse contexto, é premente que sejam feitas 

reflexões a respeito do trabalhador e das condições nas quais o trabalho se desenvolve 

na pós-modernidade. Como veremos adiante, a sustentabilidade das empresas 

guarda profundas relações com a saúde de seus colaboradores – e especialmente 

com sua saúde mental.  

No Brasil, de acordo com os historiadores Del Priore e Venancio (2010, 

p.235), a industrialização é um dos assuntos mais polêmicos da história brasileira. No 

entanto, a maior parte dos pesquisadores parece concordar que a indústria nacional 

não resultou de um processo progressivo, em que o artesanato e as pequenas 

manufaturas foram sendo lentamente transformadas como no cenário europeu. No 

Brasil, a indústria já nasceu grande. 

Por volta de 1880, quando começam a ser instaladas as primeiras indústrias 

locais, o maquinário europeu já contava com 100 anos de desenvolvimento, e é 

justamente com tais máquinas importadas que se inicia o processo de industrialização 
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nacional. Fazendo uso da verba da venda de café, o mundo agrário tradicional é o 

principal financiador de tal processo, motivo pelo qual rapidamente São Paulo se 

torna o principal polo industrial do país.  

Interessante notar que na transição entre o Império e a República, período 

situado ao fim do século XIX, começam a surgir movimentos de exaltação do 

trabalhador como elemento central da sociedade – compreensão que rompe com 

tradições herdadas da época escravista, durante a qual as atividades manuais eram 

tidas como "aviltantes e indignas para os cidadãos" (DEL PRIORE; VENANCIO, 

2010, p.228).  

Rocha e Nunes (1993b, p.84) indicam que nesse cenário já se iniciaram 

diversas reivindicações demandando jornada de trabalho de 8 horas, indenização e 

prevenção de acidentes, e regulamentação do trabalho de menores de idade e 

mulheres. No entanto, é apenas em 1919 que foi aprovada a primeira lei de 

indenizações por acidentes de trabalho (Lei n.o 3.734, 15/01/19), após 4 tentativas que 

foram previamente rejeitadas. Tal lei foi regulamentada pelo Decreto n.o 13.498, de 

12/03/19, constituindo importante indicativo sobre o quanto tais responsabilidades 

oneravam as indústrias. 

Entre 1930 e 1935 o movimento dos trabalhadores se reorganiza e passa a 

demandar questões referentes a Previdência Social, ainda mantendo as reivindicações 

quanto a acidentes de trabalho, salários e melhor equacionamento das jornadas. Nessa 

época Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho e da Indústria (em 26/11/1930), o 

Departamento Nacional do Trabalho (em 04/02/1931) e promulga diversos decretos 

regulamentando horários de trabalho, férias, condições de trabalho para mulheres e 

menores de idade, benefícios da Previdência Social e, por fim, a Consolidação das 

Leis de Trabalho (em 01/05/1943).  

[...] a partir de então, o trabalhador dispensado deveria ser indenizado, a 
mulher operária teria direito a serviços de amparo à maternidade, assim 
como se restringe a exploração do trabalho infantil. Isso para não mencionar 
a criação da justiça do trabalho, com o intuito de intermediar os conflitos 
entre patrões e empregados (DEL PRIORE; VENANCIO, 2010, p.256). 
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Por volta de 1945, observa-se um crescimento vertiginoso da industrialização, 

e pela primeira vez a produção fabril ultrapassa a agrícola como principal atividade 

da economia brasileira. Entre 1970 e 1976 o número de operários quase dobra (de 2 

milhões e seiscentos mil para 4 milhões e novecentos mil) nas indústrias de 

transformação e extrativa. Na mesma época, o Brasil é considerado o país recordista 

em acidentes de trabalho no mundo. Todeschini, Lino e Melo (2011, p.77-78) explicam 

que sempre coube ao Ministério da Previdência Social amparar as vítimas de acidentes 

e doenças profissionais. Conforme dados desse órgão, a média de 1970 era de 1,5 

milhão de acidentes, aproximadamente 4 mil óbitos e 3,2 mil doenças profissionais.  

Em 1971 a taxa de ocorrência de acidentes era de quase 20%, fato que 

tentava ser explicado devido ao desenvolvimento econômico do país. No entanto, a 

taxa de acidentes não era coerente com o crescimento da mão de obra, de modo que 

Rocha e Nunes (1993b, p.126) consideram que a explicação mais razoável é de que 

a intensificação do processo de trabalho implicou na degeneração das condições 

nas quais as atividades se desenvolviam.  

Borges e Yamamoto (2014) apontam que no Brasil o ritmo de modernização 

dos processos produtivos é lento quando comparado ao de países desenvolvidos, e 

como consequência o taylorismo e o fordismo ainda têm importante influência no 

cenário nacional do trabalho – notadamente no industrial. De acordo com tal 

afirmação, Dias (1993, p.141-142) atesta que no país ainda coexistem, de maneira 

complementar, todas as modalidades de processos produtivos – da manufatura à 

automação. 

Conforme dados do Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2014, p. 10): 

A percepção de que grandes empregadores estão associados a prevalências 
de concessão relativamente maiores, significa que, ao contrário do que se 
imaginaria, empresas de grande porte e, por conseguinte, de significativo 
poder econômico, não têm demonstrado maior preocupação com o controle 
das condições de saúde e segurança de seus empregados (p.10). 

Esta afirmação desafia e provoca as empresas a demonstrarem suas ações 

e ganhos no que se refere à saúde e segurança do trabalhador, visto que muito é 

realizado, mas pouco demonstrado, acarretando em uma interpretação numérica não 
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contextual que coloca o empregador como vilão frente aos números apresentados pelo 

órgão estatal. 

Frente aos dados levantados, nota-se que o Brasil se insere em um cenário 

amplo, com diferentes matizes culturais e políticos relativos ao trabalho. Para fins da 

presente pesquisa, tal retrospectiva histórica serve como base para se pensar a 

saúde no âmbito do trabalho e compreender que, apesar dessa longa trajetória da 

institucionalização e regulamentação dos vínculos trabalhísticos, ainda existem 

questões que carecem de atenção. Os dados apontados pela Previdência Social são 

importantes indicativos de tal situação, e é buscando aprofundar a compreensão de tal 

panorama que seguem informações especificamente referentes à Saúde e Trabalho. 

Posteriormente, serão analisados dados de ocorrência de afastamentos e registros 

de doenças laborais classificada como CID-10 F – Transtornos Mentais e de 

Comportamento, que podem evidenciar de forma direta um dano psicossocial, 

independente da interpretação de outras consequências clínicas. 

 

2.2 SAÚDE E  TRABALHO 

De acordo com Alvarado et al. (2012), as condições de trabalho em todo o 

mundo têm experimentado grandes mudanças no decorrer das últimas décadas, 

exigindo mais dos trabalhadores e ao mesmo tempo menos capacidade de controlar 

suas tarefas, o que vem sendo sinalizado como fonte de estresse no trabalho e várias 

patologias, principalmente osteomuscular, cardiovascular e mental.  

Nessa direção, observa-se que a saúde dos trabalhadores está em foco na 

atualidade, figurando no centro de discussões nacionais e internacionais que a 

reconhecem como fator indispensável à sustentabilidade das organizações e da 

economia. Para nortear as políticas e esforços realizados acerca do tema, em 2007 

a Organização Mundial da Saúde publicou o Plano de Ação Global para Saúde dos 

Trabalhadores, que orienta a elaboração de ações com este foco no período de 

2008 a 2017. 
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A Carta de Ottawa (WHO, 1986), um dos documentos que deu origem à 

questão da promoção da saúde como praticada atualmente, assinala que há associação 

direta entre um conjunto de valores para o equilíbrio social, são eles: qualidade de vida, 

saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, trabalho, 

participação e parceria, entre outros. 

De acordo com Buss (2010, p.165-166), a Carta de Ottawa sugere também uma 

combinação de estratégias, tais como: ações do Estado (políticas públicas saudáveis), 

da comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de 

habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de 

parcerias intersetoriais. Ou seja, o documento é pautado na ideia de responsabilização 

múltipla, e ainda: assume que a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento 

social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade 

de vida. 

Em nível nacional, foi publicada em 2012 a Portaria n.o 1.823/2012 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, prevendo a articulação e cooperação intersetorial para sua execução. 

Enfatiza-se na referida Portaria a necessidade de proteger e promover a saúde dos 

trabalhadores por meio da promoção de ambientes e processos de trabalhos 

saudáveis. Para isso, é necessário identificar riscos e estabelecer parâmetros de 

saúde, propondo intervenções quando necessário. 

Santos (2011, p.22) nos lembra que desde a Antiguidade é fato conhecido 

que o trabalho é fonte de lesões, adoecimentos e morte. O autor menciona relatos 

relacionados ao assunto por parte de Hipócrates, Pai da Medicina, e tais relatos se 

estendem pelo período Antigo, sem, no entanto, implicarem em quaisquer medidas 

que visassem mitigar esses impactos. Cabe lembrar, conforme mencionado 

previamente, que tal postura se relaciona diretamente com o fato de os trabalhadores 

deste então serem predominante escravos, portanto, indivíduos sem nenhuma 

representatividade social no período. 

Com o advento da Revolução Industrial o índice de tais agravos aumenta 

consideravelmente devido à implementação de máquinas, longas jornadas de 

trabalho, condições questionáveis de salubridade e outros. Assunção (2003, p.1008) 
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aponta que no século XIX, Villermé estabeleceu relações entre as condições de vida 

dos operários franceses e seus perfis de adoecimento. No mesmo período Frederick 

Engels fez observações similares, na Inglaterra, correlacionando a industrialização 

com o perfil de morbimortalidade dessa classe social.  

É possível estabelecer uma relação entre tais considerações e o uso que se 

passou a fazer do tempo com o avento da Revolução Industrial. De acordo com De 

Decca e Meneguello (2009, p.34-45) no período anterior à Revolução Industrial o 

trabalho era condicionado por fatores naturais, como luminosidade e outros, o que 

correspondia a jornadas de trabalho mais curtas. Com a implementação das 

máquinas dentro das fábricas, o ritmo de trabalho se intensifica e se extende por 

mais tempo ao longo do dia e da semana, o que pode ser relacionado com os 

elevados índices de agravo supracitados. 

É nesse contexto que surge a Medicina do Trabalho como especialidade 

médica, tratando-se de um serviço realizado por um profissional da medicina que se 

ocupava desde a prevenção até a responsabilização no caso de ocorrência de 

problemas. Mendes e Dias (1991, p.342) esclarecem que fazia parte de tal especialidade 

a tarefa de cuidar da adaptação física e mental dos trabalhadores, supostamente 

contribuindo para a colocação destes em lugares ou tarefas correspondentes às 

suas aptidões. É importante mencionar que nessa ocasião a Medicina do Trabalho 

andava de mãos dadas com os proprietários das indústrias, motivo pelo qual o 

fordismo e o taylorismo encontram nela um importante aliado na consecução de seu 

objetivo maior: o aumento da produtividade. 

Em 1919 é criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o que 

gerou repercussões na maneira como as práticas e normas de proteção à saúde do 

trabalhador eram pensadas. Santos (2011, p.26) esclarece que tal agência é ligada 

à Organização das Nações Unidas, e desempenhou importante papel na difusão e 

padronização das normas e condutas na área do trabalho. Entre seus objetivos está 

a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, bem como de sua saúde, nas 

suas diversas ocupações.  

Já após a Segunda Guerra Mundial observa-se uma ampliação da atuação 

médica dentro dos ambientes fabris – passa-se a atuar também sobre o ambiente, 
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visando reduzir possíveis elementos que sejam danosos aos trabalhadores. Tal 

modificação, cuja prática é denominada Saúde Ocupacional, mantém o referencial 

da Medicina do Trabalho, com o objetivo de atender às necessidades da produção e, 

embora tenha apelo interdisciplinar, Mendes e Dias (1991, p.344) apontam que não 

consegue integrar os diferentes conhecimentos no sentido de otimizar sua práxis.  

O controle da saúde indicado pela Saúde Ocupacional, segundo Lacaz 

(2007, p.759), pode ser condensado na adequação do ambiente de trabalho ao 

homem e, concomitantemente, de cada homem ao seu trabalho. Nesse cenário não 

há espaço para a subjetividade dos trabalhadores, o que impede que se avance na 

compreensão de nexos mais complexos, "pouco contribuindo na compreensão da 

causalidade das doenças relacionadas ao trabalho, especialmente as cardiovasculares, 

psicossomáticas e mentais" – sendo essas duas últimas especialmente relevantes 

para a presente pesquisa. 

O que se observa nessa época, conforme Assunção (2003, p.1008), é que 

as abordagens tradicionais da Saúde Ocupacional se mostraram insuficientes na 

medida em que não levavam em consideração aspectos sociais. Os diagnósticos 

eram calcados em raciocínios estritamente causais, e as medidas paliativas tomadas 

partiam de conclusões mecanicistas, estabelecendo relações simples entre agentes 

de risco e efeitos na saúde dos indivíduos.  

Lacaz (2000, p.155) aponta que a Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional 

tinham perspectivas reducionistas pois compreendiam as formas de adoecer e 

morrer no ambiente laboral como consequências estritas do trabalho e seus agentes 

patogênicos – sejam eles biológicos, físicos ou químicos. Para tais linhas de atuação, 

era como se o adoecimento dos trabalhadores estivesse circunscrito às doenças e 

acidentes ocupacionais, sem integrar tais situações a um panorama mais amplo, que 

levasse em conta que os trabalhadores adoecem e morrem de maneiras similares às 

que ocorrem com a população em geral. 

Como resposta a tal insuficiência, emerge o campo da Saúde do Trabalhador 

no final dos anos 70 e início dos anos 80 – tanto no Brasil quanto no restante do 

mundo ocidental. A Saúde do Trabalhador se difere das demais concepções citadas 

anteriormente na medida em que enfoca o "processo saúde e doença dos grupos 
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humanos em sua relação com o trabalho" (MENDES; DIAS, 1991, p.347), representando 

um esforço de, a partir da compreensão de tais processos, desenvolver alternativas 

aos mesmos. 

A Saúde do Trabalhador emerge do universo da Saúde Coletiva, e Lacaz 

(2000, p.155) explica que tal campo tem como elemento central de sua análise o 

processo de trabalho, pensando as relações existentes entre o trabalho e o processo 

saúde-doença. Para o autor (p.799), é através do uso de tal marco definidor que se 

pode obter maior qualidade nas explicações a respeito da "gênese dos agravos à 

saúde", com a possibilidade de ultrapassar articulações positivistas e simplificadas 

de causa e efeito.  

De acordo com Mauro et al. (2004, p.339), a Saúde do Trabalhador se refere a 

um conjunto interinstitucional e interdisciplinar, que envolve práticas técnicas, sociais e 

humanas, e se caracteriza por uma compreensão do trabalhador como sujeito ativo 

nas transformações do processo saúde-doença, englobando inclusive discussões 

relativas às políticas públicas (KELLY-SANTOS; ROZEMBERG, 2006, p.975). 

Nessa abordagem o trabalhador deixa de ser compreendido como objeto 

passivo, desprovido de subjetividade, sobre o qual fatores de risco agem. Nesse novo 

paradigma, torna-se parte da prática da saúde envolver o conhecimento do trabalhador 

a respeito de suas situações de trabalho e a respeito de seu adoecer para que se 

possa, realmente, compreender as situações que são apresentadas. Aqui, o 

trabalhador passa a ser compreendido como ator social, inserido em uma sociedade 

que sofre contínuas mudanças econômicas, políticas e sociais. O objetivo é construir 

um conhecimento da realidade mais participativo e, consequentemente, mais integrado 

(LACAZ, 2007, p.757-760). 

Nesse sentido, conforme propõem Laurell e Noriega (1989, p.100), é necessário 

compreender a saúde-doença para além de "um processo biopsíquico, mas antes de 

tudo como um processo social". Ou seja, não se trata de reduzir os quadros à soma 

de suas partes constituintes, mas compreendê-los na sua complexidade dinâmica, 

buscando integrar os diferentes elementos que compõem as situações, inclusive nos 

seus aspectos sociais e subjetivos. 
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Lacaz (2007, p.760) afirma que em última instância se trata de humanizar o 

trabalho através da participação efetiva dos trabalhadores, pois é mediante tal 

contribuição que será possível repensar e replanejar as atividades com qualidade. 

A proposta é que o foco seja colocado sobre as relações sociais que se estabelecem 

no processo produtivo, afim de abranger toda a complexidade que constitui tais 

circunstâncias. O autor (p.759-760) é enfático ao afirmar que, com isso, busca-se um 

instrumental que possibilite medidas de prevenção e de melhoria da qualidade de 

vida da classe trabalhadora, resgatando sua capacidade de proteção e reação a 

agravos como mal-estar, desgaste e incômodos, para além dos acidentes e doenças.  

Como tendências normativas em segurança e saúde no trabalho, Santos 

(2011, p.29) aponta a consolidação da ampliação do conceito de saúde, "não se 

limitando apenas à ausência de doenças, mas sim o completo bem-estar físico, 

mental e social", conceito coerente com o proposto pela OMS e também desenvolvido 

por Assunção (2003, p.1006) ao mencionar aspecto econômicos. A autora ressalta que 

a relação entre saúde e trabalho não se refere exclusivamente ao adoecimento, 

acidentes e sofrimento, pois é importante lembrar que na medida em que o trabalho 

é realizado, o trabalhador é demandado a resolver situações inesperadas e muitas 

vezes inusitadas, tomando importantes decisões em tempo real – elementos que 

colocam em questão a noção clássica do trabalho puramente mecânico e explicam 

porque o trabalhador não é substituível por máquinas. Além disso, o trabalho é um 

canal de desenvolvimento da personalidade, pois é através do relacionamento social 

mediado pela transformação da matéria que ocorre a construção da identidade social. 

Ou seja, elementos subjetivos atuam constantemente na execução do trabalho, e é 

este tema que será aprofundado a seguir. 

2.2.1 Saúde Mental e Trabalho 

De acordo com Borges, Guimarães e Silva (2013, p.581-582), existem diversas 

pesquisas e práticas no campo da saúde mental relacionadas ao trabalho desde o início 

do século XX, mas é apenas a partir da década de 1980 que tais questões se tornam 

regulares nas publicações especializadas. Os autores destacam como fatores que 

contribuíram para tal ocorrência as mudanças no mundo do trabalho e suas 
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organizações, conforme supracitado, e o reconhecimento dos transtornos mentais 

como assunto pertinente à saúde pública. 

Outro elemento que pode ter contribuído para tal avanço é reiterado por 

Neves, Seligman-Silva e Athayde (2004, p.20), que indicam que na década de 1970 

se iniciam investigações a respeito da saúde do trabalhador com um viés histórico e 

social, compreendendo a saúde-doença como um processo biopsicossocial e 

uma expressão concreta de determinado momento histórico que está sendo vivido 

pelo trabalhador. 

A partir dessa perspectiva, compreende-se que a saúde mental no trabalho 

constitui um processo multifacetado, que envolve tanto o adoecimento quanto a 

promoção da saúde (BORGES; GUIMARÃES; SILVA, 2013, p.587), conceito que vai de 

encontro ao proposto por Neves, Seligman-Silva e Athayde (2004, p.46) ao afirmarem 

que a saúde não é estática, mas algo em constante mudança.  

Saúde é, então, antes de tudo uma sucessão de compromissos que as 
pessoas assumem com a realidade, que se altera, que se reconquista, se 
define e se redefine a cada momento, algo que se defende a cada instante. 
Por fim, saúde é um campo de negociação cotidiana e permanente para 
tornar a vida viável. (NEVES, SELIGMAN-SILVA E ATHAYDE, 2004, p.46) 

Assim, o crescimento das ocorrências de transtornos mentais e comportamentais 

entre trabalhadores é influenciado por uma multiplicidade de fatores sociais, ambientais 

e econômicos. A organização do trabalho detém uma importância central neste 

processo, sendo um dos principais determinantes das vivências de prazer e sofrimento 

no trabalho. As condições nas quais o trabalho é realizado podem transformá-lo em 

algo agradável e fortalecedor da identidade, ou em uma experiência penosa e 

dolorosa, levando ao sofrimento patogênico (MENDES; MORRONE, 2002, p.139). 

No contexto industrial, estudo realizado em 2011 sobre a incidência de transtornos 

mentais comportamentais em trabalhadores da indústria no Brasil indicou a influência 

do estresse psicossocial no desencadeamento desses transtornos (SESI, 2011). 

Existem diferentes frentes de atuação no campo da saúde mental no trabalho 

e, da mesma forma, diversas possíveis classificações dessa atuação e estudo, sendo 

elas diferentemente separadas pelos autores. Borges, Guimarães e Silva (2013, 
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p.590-599) distinguem as abordagens individualistas, a psicodinâmica do trabalho e 

as abordagens psicossociologias; Neves, Seligman-Silva e Athayde (2004, p.23-46) 

apontam a teoria do estresse, a psicopatologia do trabalho e a teoria do desgaste 

mental; enquanto que Seligman-Silva (1994, p.72-73) nomeia a teoria do estresse, a 

psicodinâmica do trabalho e a teoria do desgaste. É curioso que nessas diferentes 

obras é reservado um espaço especial à Psicodinâmica do Trabalho como um 

campo com características bastantes próprias, e é em tal abordagem em que nos 

aprofundaremos ao longo da próxima seção. 

2.2.2 Psicodinâmica do Trabalho 

A Psicodinâmica do Trabalho foi fundada por um grupo de médicos-

pesquisadores por volta do fim da II Guerra Mundial, movimento liderado por L. Le 

Guillant, com fundamentos na teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Mais recentemente, 

tal linha de atuação encontrou em Christophe Dejours seu principal expoente, que 

vem apresentando avanços significativos no que se refere a sua aplicabilidade e 

tangibilidade de resultados. 

Em 1987 foi publicado no Brasil o livro "A loucura do trabalho" de Dejours, 

médico do trabalho, psiquiatra e psicanalista. Em tal obra, o autor buscava compreender 

não as doenças mentais decorrentes dos processos de trabalho, mas a população 

'normal' de trabalhadores. Com isso, o foco de seu estudo não residia na doença, 

mas no sofrimento inerente aos processos produtivos. 

O autor explica (DEJOURS, 1992, p.66-67) que se a relação corpo-condições 

de trabalho era comumente estudada de maneira coerente, raramente eram 

mencionadas as repercussões psíquicas de tais condições, as quais também 

contribuem para o desgaste do organismo. Elementos como ansiedade e medo são 

tão nocivos quanto a exposição a compostos tóxicos, e destroem "a saúde mental 

dos trabalhadores de modo progressivo e inelutável" (Ibidem, p.74). 

Conforme tal proposição, a organização do trabalho tem efeitos diretos sobre 

o aparelho psíquico dos indivíduos, e Dejours, Abdoucheli e Jayet (2014, p.120) 

definem a Psicodinâmica do Trabalho como "a análise dinâmica dos processos psíquicos 

mobilizados pela confrontação do sujeito com a realidade do trabalho". Ou seja, a 
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investigação se foca nos conflitos que surgem do encontro de cada sujeito, com sua 

história individual, desejos, projetos e aspirações, com a organização do trabalho, 

que existe e funciona de maneira alheia e independente de tais questões.  

Mas em se tratando de um campo em que a subjetividade é o fator principal, é 

importante ressaltar que a relação entre trabalhador e organizações não é unívoca, 

pois há casos em que o trabalho favorece o equilíbrio e a saúde mental dos 

indivíduos. Seligman-Silva (1993, p.609) afirma que o trabalho pode significar satisfação, 

desenvolvimento de potenciais pessoais e coletivos, constituindo-se em fonte de 

bem-estar e vitalidade. Ou seja, o trabalho é aqui compreendido em sua "dupla 

potencialidade: poderá conduzir à doença ou à criatividade" (SELIGMAN-SILVA, 

1994, p.10), podendo ser tanto patogênico quanto estruturante, dependendo das 

dinâmicas estabelecidas entre o indivíduo e a organização na qual ele está inserido.  

Dejours explica que além da distância existente entre a história subjetiva dos 

trabalhadores e o funcionamento das instituições em que eles estão inseridos, existe 

também uma importante distância entre a organização prescrita e a organização real do 

trabalho. Ou seja, existe um hiato entre o descritivo da atividade e as ações que são 

realmente realizadas durante o processo produtivo – "é impossível, nas situações 

comuns de trabalho, cumprir os objetivos da tarefa respeitando escrupulosamente as 

prescrições, as instruções e os procedimentos" (DEJOURS, 1999, p.30). E é exatamente 

nesse ponto que o trabalho humano se faz imprescindível, nesses pontos imprevisíveis 

em que as máquinas, incapazes de improvisar, se mostram insuficientes. 

Tal elemento é forte indicador do quanto os trabalhadores estão subjetivamente 

envolvidos com os processos de trabalho, pois a atenção se revela central na 

realização dos procedimentos. Atenção para cumprir com os objetivos, atenção para 

seguir as normas, atenção para não se envolver em nenhum acidente – atenção 

essa que se traduz tanto em um estado psíquico de tensão quanto em tensão 

corporal. Toda tarefa, conforme mencionado previamente, demanda interpretação, 

escolhas e decisões rápidas – trata-se da inteligência operária (LANCMAN e 

SZNELWAR, 2004, p.299), cuja relevância não pode continuar sendo subestimada. 

É interessante notar que é esse confronto com o real, com a distância entre 

sujeito e organização, que pode tanto ser patogênico quanto gerador de criatividade 
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e satisfação (LANCMAN; SZNELWAR, 2004, p.304). Em algumas situações o 

trabalhador se vê constrangido a repetir as mesmas dificuldades e os mesmos 

fracassos, sem conseguir vislumbrar uma saída para tal problemática, o que resulta 

em um sofrimento que se torna patogênico. Se, por outro lado, tal diferença se 

apresenta como uma possibilidade para mobilização da inteligência e conquista de 

soluções, aí temos o sofrimento como produtor de criatividade e propulsor de 

satisfação laboral.  

Para Dejours (2014) não existe organização do trabalho sem sofrimento, 

mas existem sim organizações em que é possível a superação desse sofrimento, e a 

sua transformação em realização e construção de identidade. Relevante mencionar 

que o sofrimento é aqui compreendido como "a vivência subjetiva intermediária entre 

doença mental descompensada e o conforto (ou bem-estar) psíquico" (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2014, p.127). Ou seja, o sofrimento é entendido na sua 

característica cotidiana e comum, e não em sua vertente extremada que se manifesta 

nas psicopatias.  

Nesse cenário, a atuação da Psicopatologia do Trabalho é identificar e definir 

ações que possam mudar o destino do sofrimento, favorecendo a possibilidade do 

sofrimento como motor de criatividade e beneficiador da identidade. Dejours, Abdoucheli 

e Jayet (2014, p.137) apontam que assim aumenta-se a "resistência do sujeito ao 

risco de desestabilização psíquica e somática", fazendo do trabalho um mediador 

para a saúde.  

Para Dejours (1999, p.37), "do reconhecimento depende, na verdade, o 

sentido do sofrimento. Logo, a forma possível de subverter esse sofrimento dará 

sentido e reconhecimento ao trabalho realizado". Aqui o autor destaca que o sentido 

e o reconhecimento do trabalho realizado são possíveis formas de anular sua ação 

degenerativa na carga mental do trabalhador. 

Como método de trabalho Dejous propõem a escuta, pois é apenas através 

da fala dos trabalhadores que se torna possível compreender a vivência subjetiva do 

trabalho e seus pontos críticos. Para o autor, a mera observação dos cenários em 

que o trabalho se desenrola é insuficiente, pois é fundamental compreender como os 

trabalhadores interpretam e se relacionam com situações nas quais estão inseridos. 
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Assim, escutar é indispensável. Não a escuta clínica e individual, mas a escuta de um 

coletivo de trabalhadores que se disponha a reconstituir suas situações de trabalho, 

remontando quais são os pontos de atrito, quais são os elementos geradores de 

tensão e, inclusive, tentar desvelar o significado de condutas bizarras, como a 

notória imprudência dos trabalhadores da construção civil (LANCMAN; SZNELWAR, 

2004; MUNIZ; ATHAYDE; NEVES, 2004; DEJOURS, 1992; 1999).  

Já o Professor francês Yves Clot, autor da obra "A função psicológica do 

trabalho" (2006) a ideia de transformar a psicologia do trabalho em psicologia dos 

trabalhadores, olhando para o trabalho como um campo essencial para o 

desenvolvimento do homem. 

Clot (2016) constrói uma base de discussão teoria e metodológica para a 

análise psicológica para o trabalho, contextualizando a partir da ergonomia e 

propondo diálogo entre diferentes olhares em relação à análise da atividade, para 

depois delinear sua própria perspectiva. O autor preconiza que o diálogo e a reflexão 

de cada indivíduo devem ser considerados, buscando de certa forma a percepção 

individual frente a organização do trabalho.  

Para melhor compreensão do objeto de estudo desta pesquisa, o item que 

segue aprofundará os aspectos relacionados aos riscos no ambiente de trabalho.  

2.3 RISCOS PSICOSSOCIAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Historicamente o modelo de percepção de riscos no ambiente de trabalho 

teve olhos para o posto, maquinário e condições de exposição a agentes externos, 

classificados como físicos, químicos e biológicos. Este modelo inclusive consta na 

Norma Regulamentadora número 9, que define as regras para planejamento e 

execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e irá subsidiar o 

médico do trabalho pra elaborar o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

(PCMSO). Estes dois programas são os principais meios de gestão dos ricos laborais 

sendo o primeiro normalmente desenvolvidos por profissionais ligados à engenharia 

de segurança do trabalho e o segundo pelos médicos do trabalho. 
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Os riscos físicos (ruído, calor, vibração entre outros), químicos e biológicos 

há muito se mostram insuficientes para a finalidade de se desenvolver uma percepção 

e controle completos na gestão da segurança e saúde do trabalhador. Desta forma 

os riscos ergonômicos e de acidentes, apesar de estarem previstos diretamentes em 

norma, passaram a compor também o PPRA, trazendo uma abordagem mais 

completa do que a norma solicita.  

A exposição dos riscos identificados e os possíveis danos que estes possam 

causar (como previsto na citada NR 9) fazem com que alguns empregadores sejam 

receosos ao realizar e apresentar uma visão mais completa. Extrapolando o que a 

legislação determina, entendem estes que o documento pode gerar uma interpretação 

subjetiva e ocasionando a responsabilização do empregador a possíveis danos não 

ligados ao trabalho. No caso dos riscos psicossociais, devido à sua subjetividade, 

esta questão é catalisada. A falta de uma metodologia brasileira que demonstre que 

o empregador efetivamente levantou e percebeu de forma confiável quais os riscos 

psicossociais podem, no caso de estes serem assinalados, indicar omissão do 

empregador, de acordo com a lógica da responsabilidade civil e criminal utilizada 

no Brasil. 

Baruki (2015) é objetiva em sua obra ao afirmar que os riscos psicossociais 

emergem neste início de século como alvo necessário de investigação científica 

na saúde ocupacional pela alta capacidade de gerar danos ao trabalhador e 

consequentemente à sociedade. Esta observação deve ser feita mantendo o olhar 

nos riscos tradicionais até porquê estes também influenciam no dano psicossocial e 

na incidência das doenças da psique. 

A mesma autora indica o crescimento abrupto de algumas doenças como o 

tecnoestresse, o burnout, o karoshi, as disfunções muscoesqueléticas. Destas somente 

as disfunções muscoesqueléticas, normalmente classificadas genericamente como 

LER (lesões por esforços repetitivos) e DORT (doenças osteomusculares relacionadas 

ao trabalho), possuem espaço na análise técnica usualmente realizada através da 

adição dos riscos ergonômicos nas análises de risco do PPRA e outras ferramentas. 

Isto ocorre pela possibilidade de exatidão na observação de variáveis biomecânicas 

por métodos já testados e com maior número de estudos envolvendo diversos ramos 

da saúde e engenharia ocupacional, ao contrário das outras patologias citadas. 
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2.3.1 Fatores e Riscos Psicossociais 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) (1984) postula que os fatores 

psicossociais consistem em uma interação entre características do trabalho 

(ambiente, organização, condições de trabalho) e características do trabalhador (sua 

cultura, necessidades, satisfação, vida fora do trabalho). Por sua vez, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (2002) aborda os fatores psicossociais em sua dimensão 

de riscos relacionados ao trabalho, abrangendo aspectos de concepção e gestão do 

trabalho, e os contextos sociais e organizacionais que têm o potencial de causar 

danos psicológicos ou físicos ao trabalhador. 

A OIT (1984) destaca os seguintes riscos psicossociais do trabalho: sobrecarga 

horária, sobrecarga de trabalho mental e físico, monotonia, falta de empowerment, 

burnout, assédio moral e violência, insegurança no emprego e estresse (individual e 

no trabalho). Como consequência da exposição a esses riscos, são identificados: 

acidentes de trabalho, absenteísmo, doenças (ansiedade, depressão, estresse, 

doenças cardiovasculares entre outras), deterioração do ambiente social no trabalho, 

decréscimo da produtividade e qualidade do trabalho, entre outros (OIT, 1984). 

Analisando as causas dos transtornos psicossociais aos trabalhadores, Dias 

et al. (2013, p.212), afirmam que 

Intimamente associado às condições de trabalho e, sobretudo, à organização 
do trabalho contemporânea, além dos riscos mais conhecidos (físicos, 
químicos, biológicos), revelam-se os riscos psicossociais, que afetam a 
saúde das pessoas através de mecanismos psicológicos e fisiológicos, 
podendo se manifestar de forma silenciosa e sorrateira (DIAS et al. 2013, 
p.212). 

Aprofundando os conceitos acima, Coelho (2009) indica que além do termo 

riscos psicossociais, há a definição de riscos emergentes no contexto da saúde 

ocupacional, e por risco emergente entendem-se um risco novo, que não era 

conhecido anteriormente, que está aumentando e cujos efeitos sobre a saúde dos 

trabalhadores estão se agravando. Tais riscos emergentes são causados por: novos 

processos de trabalho, novas tecnologias, novas configurações dos postos de trabalho, 

ou mudança organizacionais ou sociais, ou quando um novo conhecimento científico 
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permite que um problema antigo seja identificado como um risco. Trata-se de uma 

evidência que a evolução tecnológica e da organização do trabalho não são 

adequados para garantir a saúde em contraponto aos que tem prazer com esta 

suposta evolução. 

Cox e Cox (1993) definiram inicialmente os fatores que se tornaram os 

pilares para o Modelo Europeu para a Gestão de Riscos Psicossociais (PRIMA - EF), 

os quais são internacionalmente seguidos e correspondem aos seguintes fatores de 

riscos psicossociais: 

Conteúdo do trabalho; carga e ritmo de trabalho; horário de trabalho; controle; 
ambiente e equipamentos; cultura organizacional e função; relações 
interpessoais no trabalho; papel na organização; desenvolvimento da carreira; 
interface casa-trabalho; assédio moral, assédio sexual, violência e bullying 
(COX; COX, 1993, p.79). 

Segundo Serafim et al. (2012), os fatores de riscos psicossociais do trabalho 

não estão discriminados detalhadamente na legislação brasileira e não são considerados, 

na análise do posto de trabalho, da mesma forma que os fatores de risco físicos, 

mecânicos, biológicos, químicos e ergonômicos previstos nas Normas Regulamentadoras 

(NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tais questões serão discutidas com mais 

profundidade no tópico A Legislação Trabalhista e a Saúde Mental do Trabalhador. 

Para esses autores, a exposição ocupacional aos fatores e  riscos psicossociais 

do trabalho apresenta consequências diretas nas condições de saúde dos trabalhadores, 

podendo gerar adoecimento, incapacidade laborativa e repercussões na vida social 

e familiar. No sentido de se fazer uma boa gestão dos riscos presentes no  ambiente 

de trabalho e da saude do trabalhador, faz-se necessário que se utilize instrumentos 

de medição que possam avaliar tais riscos e fornecer indicadores a fim de que se 

tenham ações preventivas. O item que segue tratará deste tema. 

2.3.2 Instrumentos para Avaliação de Riscos no Ambiente de 

Trabalho  

De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

(OSHA) a avaliação de riscos refere-se ao processo que mede os riscos para a 
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segurança e saúde dos trabalhadores decorrentes de perigos no local de trabalho. 

É uma análise sistemática de todos os aspectos relacionados com o trabalho, que 

identifica aquilo que é susceptível de causar lesões ou danos. 

Pelas razões já abordadas, torna-se fundamental que todas as empresas, 

independentemente da sua categoria ou dimensão, realizem avaliações regulares. 

Avaliar riscos psicossociais implica em avaliar a forma como é feito o trabalho, e 

ninguém o sabe mais que o próprio trabalhador. Assim, uma avaliação de riscos 

adequada inclui, entre outros aspectos: a garantia de que todos os riscos relevantes 

são tidos em consideração (não apenas os mais imediatos ou óbvios); a verificação da 

eficácia das medidas de segurança adotadas; o registro dos resultados da avaliação; e 

a revisão da avaliação a intervalos regulares, para que esta se mantenha atualizada. 

A avaliação de riscos psicossociais exige o uso de métodos válidos e 

confiáveis, tendo como objetivo primordial a identificação dos fatores de riscos nas 

organizações (COMISSÃO EUROPEIA, 1996; PRIMA-EF, 2008). O Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (COPSOQ I) (KRISTENSEN; HANNERZ; HOGH; BORG, 

2005), desenvolvido em 2000 pelo Instituto Nacional da Saúde Ocupacional de 

Copenhagen, e sua versão revisada, o COPSOQ II (PEJTERSEN et al., 2010), 

resultaram em um acordo a partir do qual tal instrumento foi indicado como um dos 

mais importantes no âmbito da avaliação das dimensões psicossociais, sendo esta 

uma das mais significativas no contexto laboral, em nível internacional.  

De acordo com Rosário (2012), esse instrumento tem sido utilizado por 

diversos pesquisadores, provavelmente pelo fato de ser atualmente reconhecido 

quanto à sua validade, de ser dotado de modelos teóricos mais relevantes no âmbito 

da Psicossociologia do Trabalho, de ser aplicável a vários setores profissionais, de 

avaliar as dimensões mais relevantes de fatores psicológicos e sociais do contexto 

laboral que têm impacto na saúde e, por fim, por permitir a realização de 

intervenções práticas no local de trabalho  

Outro instrumento que se mostra de grande valia para fornecer sugestões 

para a intervenção de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, com o foco para 

ser aplicado no nível gerencial de indústrias, foi apresentado pelo Instituto de Salud 

Pública de Chile (CHILE, 2013). Trata-se do Instrumento de Evaluación de Medidas 
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para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. De acordo com este 

Instituto, esta medida possibilita que as empresas ou organizações possam realizar 

ações efetivas para controlar os riscos psicossociais, e também fornece orientações 

sobre gestão e controle desses fatores de risco. 

A possibilidade de identificar os fatores psicossociais e um método para 

controlar aqueles riscos que podem resultar danosos à sustentabilidade das corporações 

e à sociedade tem sido tema desenvolvido também em pesquisas individuais.  

No Brasil, o SESI Paraná, através do Edital SESI SENAI de Inovação 

desenvolve pesquisa prática utilizando os dois modelos. Após aprofundamento nas 

bases teóricas dos mesmos e autorização do Conselho de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, a entidade passou a adaptar os modelos dinamarques e chileno 

para teste na indústria da construção civil. Esta pesquisa está em andamento e 

provavelmente a partir do ano de 2016 os resultados estarão disponíveis através da 

manualização deste modelo, objetivo final da pesquisa. Tal iniciativa se deu pela 

ausência de instrumentos no Brasil e, apesar de bastante estudado na academia, a 

falta de teste “real”, principalmente. 

O modelo dinamarques trouxe elementos para consulta e verificação junto 

aos trabalhadores de operação e o modelo chileno é aplicado para se entender a 

forma de gestão e possíveis carências desta na gestão da saúde mental das 

pessoas. 

Os resultados preliminares da pesquisa dos SESI Paraná apontam para um 

modelo mesclado, na qual o instrumento dinamarquês passa a ser utilizado em 

determinadas categorias de trabalhadores, e o instrumento chileno em outras 

categorais. Cabe ressaltar, que ambas as entidades responsáveis pela criação 

destes modelos nestes paises concordaram com a utilização proposta pela equipe 

brasileira e acompanham os resultados obtidos conjuntamente.  

Visando aprofundar a presente pesquisa em seu viés prático, a seguir será 

abordado o tema da Sustentabilidade Organizacional, que pode ser fortalecido com 

as compreensões acerca de Saúde Mental e Trabalho. 
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2.4  SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

Embora a Saúde do Trabalhador venha sendo discutida desde a década de 

1970, seguno Lacaz (1997, p.9), trata-se de um tema que "ainda não atingiu a 

adolescência". A Sustentabilidade Organizacional, por sua vez, é discutida a partir 

do final da década de 1980, constituindo-se em  um campo igualmente dinâmico, em 

fase de consolidação. 

O conceito de Sustentabilidade Organizacional propõe que o bom desempenho 

de qualquer atividade produtiva está intimamente relacionado com a capacidade 

gerencial de manter os trabalhadores em boas condições de saúde física e metal. 

Nessa direção, torna-se fundamental buscar elementos que possam melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, rumo à 

uma sociedade mais justa em que os interesses econômicos possam convergir com 

os interesses individuais dos trabalhadores. 

Silveira (2013, p.15) afirma que as organizações estão sendo constantemente 

influenciadas tanto por fatores externos, como questões socioeconômicas e políticas, 

quanto por fatores internos, como o modelo de gestão vigente. Se por um lado as 

empresas têm pouco ou nenhum controle sobre os fatores externos, é evidente que 

há grande governabilidade dos fatores internos, que devem ser afinados de maneira 

que sejam favoráveis ao bom desempenho do negócio. Dentre esses fatores, 

incluem-se aspectos tangíveis, como máquinas, mobiliários e elementos físico-

químicos, e fatores intangíveis, como os psicossociais – os mais relevantes para fins 

da presente pesquisa.  

Conforme mencionado anteriormente, sabe-se que a mediação e mesmo a 

identificação de tais fatores é tarefa complexa – porém necessária. O bom manejo 

dos fatores internos tem repercussões tanto no  

[...] desempenho empresarial (capacidade de inovação, custos, segurança, 
absenteísmo, lucratividade, qualidade e produtividade das operações) como 
na vida dos trabalhadores (saúde física e mental, empregabilidade, 
desenvolvimento de competências, qualidade de vida) (SILVEIRA, 2013, p.16). 
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Torna-se então,  fundamental se  pensar em tais questões quando se coloca 

em pauta a sustentabilidade do negócio. É importante ressaltar que tais aspectos 

transcendem o âmbito empresarial, na medida em que também têm ecos diretos 

sobre a sociedade. O desempenho sustentável das empresas, ou seja, uma atuação 

economicamente viável, ambientalmente equilibrada e socialmente justa, afeta 

diretamente a possibilidade de nos aproximarmos de uma sociedade mais saudável. 

Nesse contexto, os investimentos em saúde mental não podem ser 

compreendidos de maneira simplista, como meros custos, mas como verdadeiros 

investimentos. Como bem nos lembra Silveira (2013, p.23), "as empresas são 

sistemas sociais e, consequentemente, a sua unidade fundamental é o ser humano". 

Não levar em consideração os fatores psicossociais é negligenciar elementos 

fundamentais, que participam diretamente dos resultados da organização. 

Rothmann e Cooper (2009, p.257) complementam tal ideia ao afirmarem que 

"para prosperar e sobreviver em um ambiente em permanente variação, as organizações 

precisam de funcionários saudáveis e motivados". Nota-se que cada vez mais é 

essencial levar em consideração o fator humano para um desempenho ótimo das 

organizações. Aqui, o trabalhador deve ser reconhecido na sua qualidade de "capital 

humano", dotado de subjetividade, capaz de apresentar contribuições na resolução 

de problemas, portador de conhecimentos e competências necessárias à realização 

de sua função. 

Brunoro et al. (2013, p.80) esclarecem que os conceitos da Sustentabilidade 

Organizacional partem da noção de Desenvolvimento Sustentável, e compartilham 

dos mesmos três pilares: social, econômico e ambiental – o triple bottom line. 

O principal desafio é que, integrando essas diferentes dimensões, todas sejam 

beneficiadas numa relação de ganha-ganha-ganha. 

No que se refere às organizações, o triple bottom line se torna: pessoas, 

lucro e planeta. O objetivo é que todas as ações da empresa incluam tais dimensões 

em suas considerações e tomadas de decisão. Caso contrário, alguma das partes 

poderá ser prejudicada, o que vai contra o preconizado pela Sustentabilidade 

Organizacional, que compreende que apenas a perspectiva econômica é insuficiente 

para nortear as ações das organizações. 
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Historicamente, compreende-se que tais conceitos se desenvolveram na 

seguinte trilha de eventos. Em 1968 é criado o Clube de Roma, uma organização 

informal com objetivo de promover o entendimento dos componentes variados, mas 

interdependentes (econômicos, políticos, naturais e sociais) que formam o sistema 

global. Quatro anos depois acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano em Estocolmo – Suécia, com a regulamentação e controle 

ambiental, o que culminou na formulação de órgãos do meio ambiente e a interpretação 

legal da criminalização da poluição em diversos países. Quinze anos depois, em 

1987, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU publica o 

Relatório Brundtland: "Nosso futuro comum", um dos mais importantes documentos 

sobre meio ambiente e desenvolvimento. Tal relatório vincula economia e ecologia, e 

estabelece o eixo para discussão do "desenvolvimento sustentável".  

Brunoro et al. (2013, p.81) apontam que o Relatório Brundtland é um marco na 

trajetória do Desenvolvimento Sustentável e é tido como norteador da Sustentabilidade 

Organizacional. O relatório sugere várias medidas a serem adotadas em nível 

nacional, dentre as quais questões sobre uso de fontes energéticas renováveis, 

desenvolvimento industrial em ambiente saudável e com tecnologias ecologicamente 

adaptadas, controle da urbanização e integração entre campo e cidades menores, 

assim como a limitação do crescimento populacional. Para além dessas questões, 

propõe as dimensões social e ambiental como centrais, focando na importância de 

satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras satisfazerem as suas próprias.  

Em 1992 o Brasil aparece como anfitrião da ECO-92 (RIO-92), a primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que consistiu 

o mais importante foro realizado no planeta. Na ocasião foi definido um modelo de 

desenvolvimento sustentável mais concreto, abordando novas perspectivas globais e 

de integração da questão ambiental planetária. Participaram 170 estados, que 

aprovaram a declaração do Rio-92 e a Agenda 21, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. Cinco anos depois em Nova York foi 

realizada uma análise da implementação do Programa da Agenda 21. 

Em 2000, foi elaborado um dos documentos mais importantes de compromisso 

internacional em favor do desenvolvimento mundial, englobando objetivos concretos 



48 

 

e mensuráveis, conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com 

metas ambientais e sociais conjugadas. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) teve como temas: uma economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e o quadro 

institucional para o desenvolvimento sustentável, sendo acordado por 188 países, 

determinando a forma de cooperação internacional sobre desenvolvimento sustentável. 

Com base neste sucinto histórico, pode-se verificar que as questões social e 

econômica passaram a ser componentes essenciais na busca da sustentabilidade. 

Nota-se a importância de se promover a qualidade de vida das pessoas não só em 

um cenário macro, mas também em um microambiente como o laboral, para se 

garantir as condições mínimas para os atores do desenvolvimento sustentável. As 

questões sociais, ambientais e econômicas devem ser observadas e analisadas no 

microambiente aonde o trabalhador está inserido, buscando um ambiente saudável 

e produtivo. 

Inequívoco é afirmar que a saúde dos trabalhadores garante a produtividade 

e a inovação, e sua qualidade de vida prevenida no ambiente laboral são componentes 

importantes para o desenvolvimento social sustentável. A saúde mental é importante 

fator para a prática do trabalho e do convívio social saudável, devendo ser conservada 

e incentivada através do trabalho. 

Indicando o impacto dos fatores psicossociais à sustentabilidade, Buss 

(2010) apresenta a saúde como um fenômeno social, econômico e biológico, que se 

estabelece por meio de fatos historicamente importantes para o estabelecimento de 

políticas públicas que visem à promoção da saúde, buscando relações entre os conceitos 

de 'saúde' e 'qualidade de vida'. O autor fala ainda do trabalho como uma dimensão 

especificamente importante na promoção da saúde, assim como elementos como 

moradia e transporte, entre outros. Assim, o foco recai sobre a atuação preventiva, em 

oposição à curativa, e sobre a atuação coletiva, em oposição à individual. Destaca-se 

que este raciocínio hoje é praticado pela própria Previdência Social ao determinar o 

nexo técnico epidemiológico, que considera as características epidemiológicas de 

um grupo de trabalhadores de um mesmo ramo econômico/industrial. 
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Retomando os conceitos desenvolvidos nas seções anteriores (Trabalho, 

Saúde e Trabalho e Saúde Mental e Trabalho), Pontes (2013, p.129) menciona que 

"a saúde é transformada e mediada de acordo com a atividade social do trabalho e 

por meio do ambiente criado por essa atividade". Assim, o trabalho constituiu 

elemento decisório nos processos de saúde-doença, podendo atuar tanto no sentido 

de promover saúde quanto de favorecer o desenvolvimento de patologias. 

É notório que existem conflitos entre as exigências mercadológicas e produtivas 

das empresas e o limite psicofísico dos trabalhadores. Com as tendências trazidas 

pelo toyotismo e suas características de flexibilidade, cada vez mais se espera que 

os trabalhadores sejam ágeis e convivam com riscos – inclusive o risco de perder o 

emprego, em um mundo em que a terceirização se torna uma opção interessante do 

ponto de vista das empresas. 

Nesse ponto, se torna relevante considerar os pressupostos da 

Sustentabilidade Organizacional, que indica a preocupação com resultados a médio 

e longo prazo, além dos de curto prazo. Ou seja, se determinadas características 

gerenciais trazem para a empresa lucratividade no curto prazo, é fundamental 

considerar que outras questões serão apresentadas no decorrer do tempo. Pontes 

(2013, p.136) demonstra preocupação com "afastamentos, suicídios e absenteísmos, 

resultado das pressões por meta"; Rothman e Cooper (2009, p.266) acusam que níveis 

elevados de estresse podem desencadear sentimentos de raiva, irritabilidade, tédio, 

tensão, nervosismo, ansiedade e depressão, que implicam em diminuição da 

autoestima, comprometimento do rendimento, dificuldade para se concentrar e 

insatisfação no trabalho; Alvarado et al. (2012) mencionam o estresse no trabalho e 

patologias mentais enquanto que Cohn e Marsiglia (1993) e Seligman-Silva (1994) 

apontam a fadiga e o estresse. 

Maeno e Paparelli (2013, p.148) acrescentam que as atividades nas quais 

há alta prevalências de agravos à saúde mental observam-se indivíduos assoberbados 

por metas, compelidos a ultrapassar reiteradamente seu limite subjetivo para dar 

conta das demandas estabelecidas. Isso, aliado ao controle de produtividade individual, 

e um cenário de isolamento, levam a intenso sofrimento psíquico. Tal quadro é 

complementado por Hespanhol (2013, p.175) ao afirmar que "os temais mais enfatizados 
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pelos mais diversos trabalhadores na atualidade são o excesso de responsabilidade 

(com a consequente pressão) e o ritmo de trabalho extremamente acelerado".  

Conforme já foi exposto no item 2.2.2 deste capítulo, a doença do 

trabalhador é fonte de sofrimento para si e para seus familiares, mas tal quadro 

também repercute diretamente nas organizações nas quais ele está inserido. Mossink 

(2004, p.5) relaciona pelo menos dez frentes que são afetadas pelos acidentes e 

doenças profissionais: a empresa empregadora, seus acionistas, os clientes, outras 

empresas, os trabalhadores, a família dos trabalhadores, os fundos públicos e 

coletivos, o sistema de saúde, as companhias de seguro, e os serviços de saúde e 

segurança no trabalho. 

Antes mesmo das doenças e dos acidentes, o presenteísmo, definido por 

Pontes (2013, p.221) como a “presença física alienada no espaço de trabalho”, ou 

seja, o trabalhor que está presente mas não está produzindo, pode ser tão daninho 

quanto o absenteísmo que, por sua vez, representa perda de produtividade, impacto 

na gestão de pessoas e reorganização de tarefas, e tem também repercussões sobre 

os demais trabalhadores. Segundo Pontes (2013, p.138), estima-se que para cada 

dia perdido por absenteísmo o custo médio corresponda a quatro dias de produção. 

O presenteísmo, por sua vez, corresponde a perdas três vezes superiores às 

decorrente do absenteísmo.  

A autora alerta que as consequências sobre a saúde e a saúde mental dos 

trabalhadores nos levam a um cenário de crise, com impactos tanto nas esferas 

públicas quanto privadas – ou seja, desde as organizações em que os indivíduos 

trabalham, até os órgãos componentes, como a Previdência Social, o Ministério do 

Trabalho e o Ministério da Saúde. Conforme ressaltam Todeschini, Lino e Melo 

(2011, p.86) "não podemos mais nos dar ao luxo de ter um custo direto e indireto de 

mais de R$ 52 bilhões com as consequências da acidentalidade". É difícil mensurar 

os valores decorrentes de perda de produtividade, conforme mencionado acima, 

mas certamente são números igualmente assustadores. 

Nesse cenário, Mossink (2004, p.2) indica que a melhoria da segurança e da 

saúde dos trabalhadores pode representar importantes benefícios econômicos para 

as empresas e para a sociedade como um todo. Ademais, as boas condições de 
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trabalho incrementam a produtividade dos trabalhadores e melhoram a qualidade 

dos bens e dos serviços. Conforme o autor, os trabalhadores saudáveis são mais 

produtivos e sua produção tem maior qualidade; menos casos de doenças relacionadas 

com o trabalho implicam em menos desligamentos e absenteísmo, o que reduz 

custos e interrupções no processo produtivo; com uma equipe bem adaptada aos 

processos de produção se torna possível aumentar a produtividade, aumentar a 

qualidade e diminuir riscos em termos de saúde e segurança; e diminuir lesões e 

adoecimentos significa menos danos e menor risco de reclamações jurídicas. 

A fim de desenvolver todas essas questões, Rothmann e Cooper (2009, 

p.267-268) oferecem algumas orientações quanto ao papel das organizações no sentido 

de promover o bem-estar no trabalho. São elas: preocupação com a ergonomia física, 

cognitiva e organizacional, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento 

do trabalho; acompanhamento e avaliação dos funcionários; reestruturação do cargo e 

mudança no trabalho, caso se verifique que tais podem reduzir a exposição a riscos 

psicossociais; liderança; treinamento; estrutura e clima organizacionais; estabilidade 

no emprego; desenvolvimento da carreira; clareza na definição de papéis 

organizacionais; e estruturação de programas de qualidade de vida no trabalho. 

Em suma, é premente compreender e difundir a ideia de que investir em saúde 

mental dentro das organizações é um elemento-chave para alavancar a produtividade e 

reduzir os custos. No entanto, tais questões não podem ser tomadas de modo 

irresponsável, produzindo um ambiente de tensão que intensifique o sofrimento dos 

trabalhadores sob o discurso de uma gestão flexível e igualitária. 

Hespanhol (2013, p.168) alerta que "a inovação está muito mais no nível do 

discurso empresarial do que na prática da gestão", e que tal distância entre discurso 

e prática repercute diretamente sobre a saúde mental dos trabalhadores. Segundo a 

autora, atualmente as empresas vêm divulgando amplamente uma imagem positiva 

das relações de trabalho, tanto interna quanto externamente. Por outro lado, cada vez 

mais os trabalhadores são pressionados a, além de realizarem o trabalho prescrito, 

atuarem no sentido de identificar potenciais problemas antes mesmo que eles 

aconteçam, trazerem contribuições que possam melhorar a linha de produção, realizarem 

o controle de qualidade dos produtos e superarem as metas definidas – situações 

que se traduzem em um estado de permanente tensão psíquica. Para ilustrar tal 
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situação, a autora cita uma entrevista na qual um trabalhador comenta: "Você não 

pode ser só um funcionário. Tem que ser funcionário e mais um pouco" (p.173). 

Tais características constituem um cenário de controle da subjetividade, pois 

não é apenas o corpo do trabalhador que está sendo submetido a ritmos sobre-

humanos, mas sua própria cognição e afetividade. Isso, aliado a discursos que buscam 

dissimular a realidade estressante ao destacar apenas os aspectos supostamente 

positivos de tal tipo de gestão, configura um quadro bastante prejudicial à saúde 

física e mental dos trabalhadores.  

Na percepção deste pesquisador, verifica-se assim uma disconexão entre o 

discurso da inovação na indústria quanto à qualidade de vida dos trabalhadores. A 

inovação deve avançar para buscar novos métodos de gestão e de relação entre as 

corporações e os trabalhadores, considerando para sua produtividade fatores 

essenciais como a saúde física e mental. Se quanto à proteção física existem 

avanços históricos com a melhoria e controle dos ambientes de trabalho, inclusive 

com legislação rígida e específica, não se pode dizer o mesmo quanto à saúde 

mental, pois pouco foi feito nesse sentido, ao ponto de sequer existir no Brasil a 

previsão legal tácita de proteção da saúde mental do trabalhador e da gestão dos 

fatores psicossociais que afetam este no trabalho e fora dele. Assim, amarga-se um 

adoecimento em proporções assustadoras por transtornos comportamentais e outras 

doenças da psique afetando a capacidade mental e consequente a física, tornando 

as medidas de controle dos ambientes existentes ineficázes, e diminuindo de forma 

considerável a capacidade para o trabalho e consequentemente a produtividade do 

trabalhador. 

Remetendo este cenário para a sustentabilidade das organizações, têm-se 

prejuízo no ambiente, na economia do negócio e a microsociedade nele baseada.  

É necessário que as pesquisas de inovação passem a considerar o ser 

humano e sua relação com o trabalho, as varíaveis psicossociais e as formas de 

relacionamento entre as pessoas de diferentes níveis dentro das organizações, a fim 

de que se garanta uma longevidade do cidadão no trabalho com capacidade 

produtiva e qualidade de vida, o que refletirá no despenho do negócio. 
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Por fim, reitera-se sobre a importância de que as questões da 

Sustentabilidade Organizacional sejam pensadas e aplicadas com responsabilidade, 

visando melhorar as condições nas quais os trabalhos são desenvolvidos. A busca 

pela valorização dos trabalhadores deve percorrer caminhos de respeito legítimo, pois 

é apenas assim que resultados ótimos e sustentáveis poderão ser alcançados. 
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3 METODOLOGIA 

 

Serão apresentados neste capítulo os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa que teve por objetivo identificar os possíveis impactos dos 

riscos psicossociais para a sustentabilidade organizacional. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, de acordo com Gil 

(2010), uma vez que busca esclarecer conceitos e ideias sobre os impactos e a 

percepção da influência dos riscos psicossociais do trabalho no negócio,  

justificando a necessidade de uma metodologia validada para a realidade brasileira. 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, na medida em que serão 

caracterizados os riscos psicossociais e seus conceitos acessórios, identificando os 

riscos que podem afetar a sustentabilidade corporativa industrial. 

Quanto aos meios foi uma pesquisa bibliográfica, por meio das bases de 

periodicos cientificos, livros  junto à literatura nacional e estrangeira, bem como 

pesquisa documental por meio do levantamento e análise de arquivos contendo 

dados e indicadores presentes nos registros oficiais dos principais órgãos e 

entidades que regulamentam as ações para a saúde do trabalhador, tais como 

Organização Internacional do Trabalho, Organização Munidal da Saúde, Ministério da 

Saúde e Ministério da Previdência Social, dentre outros. 

Tanto a falta de uma exata qualificação do risco psicossocial nos diversos 

ramos industriais, como o real impacto financeiro e social que afetam a 

sustentabilidade neste ramo econômico, levou o pesquisador a optar pela abordagem 

qualitativa de pesquisa, em função dos fenômenos envolvidos em questão. Apesar 

disso, houve também um levantamento de dados e indicadores quantitativos, mas a 

análise foi  predominantemente qualitativa.  

A metodologia qualitativa de pesquisa busca a obtenção de dados descritivos 

sobre os fenômenos estudados, especialmente sobre as pessoas e processos humanos. 

Cabe esclarecer que, nesta abordagem, há um contato direto do pesquisador com o 

fenômeno, e esse busca a sua compreensão por meio da perspectiva de seus próprios 

participantes e sujeitos. Desse modo, a metodologia qualitativa considera que todos 

os dados de uma realidade sejam importantes e precisam ser analisados para que 
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se compreenda o contexto do fenômeno estudado. Rejeita, assim, a redução das 

pessoas e do ambiente estudado a variáveis, propondo uma análise mais holística 

desses (GODOY, 1995). 

Corroborando este raciocínio Laville e Dione (1999) afirmam que a abordagem 

qualitativa permite uma análise mais próxima da realidade, haja vista buscar a 

compreensão das motivações, percepções e valores, bem com a interpretação das 

pessoas. Para esses autores, a pesquisa qualitativa permite, além de entender o 

cenário atual, extrair novos conhecimentos em busca de melhorias.  

Desse modo, partiu-se da premissa de que a pesquisa qualitativa ajudaria no 

processo de entender melhor o fenômeno estudado, apontando causas e 

tratamentos dos afastamentos por doenças com origem nos fatores psicossociais na 

gestão das empresas.  

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Esta pesquisa teve como problemática a seguinte questão: Quais os 

possiveis impactos dos riscos psicossociais do trabalho na sustentabilidade das 

organizações? 

Parte da premissa de que os riscos psicossociais impactam na 

sustentabilidade organizacional, e tem-se como ponto de partida outras questões 

secundárias que surgiram durante a fase de delimitação da pesquisa, e nortearam 

este estudo, são elas: 

� Os afastamentos dos trabalhadores por doenças da psique estão 

realmente aumentando? Como a história e a organização do trabalho nos 

trouxe a esta situação? 

� Quais implicações ocorrem com o adoecimento do trabalhador nas doenças 

classificadas como "CID F – transtornos mentais e comportamentais"? 
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� Essas implicações afetam o desempenho das organizações e a 

sustentabilidade organizacional? 

 

3.1.1 Instrumentos de Pesquisa 

 
Como forma de organizar a pesquisa, foi estruturado  um quadro operacional  

(elaborado pelo autor), com a sistematização do estudo, que segundo Laville e 

Dionne (1999), é considerado como um modelo aberto, que se aplica a esta 

pesquisa exploratória, em que o pesquisador estabelece certo número de 

indicadores, a partir do referencial teórico e da sua experiência no objeto de estudo.  

A partir destas categorias de análise pré-estabelecidas, foi estruturado o roteiro 

bibliográfico e da  pesquisa documental. O quadro 1 que segue, apresenta a 

estrutura operacional da pesquisa: 

 
 

QUADRO 1 – QUADRO OPERACIONAL  

CONJUNTO DE 
SUBCATEGORIAS DE 

ANÁLISES 
SUBCATEGORIA SUBCATEGORIA 

 Trabalho Perspectiva histórica 
 No mundo 

 No Brasil 

Saúde do Trabalhador 

Saúde e trabalho  

Saúde mental e trabalho 
 Psicodinâmica do trabalho 

Proteção jurídica no Brasil 

Riscos no Ambiente de trabalho 
Instrumentos de avaliação dos 
riscos laborais 

Fatores e riscos psicossociais 

Sustentabilidade 
Sustentabilidade organizacional 

 
Impactos 

FONTE: Elaborado pelo pesquisador 
 

 

3.1.2. Definição das categorias analíticas ou variáveis 

 

Os dados foram organizados e analisados por meio das seguintes 

categorias de análise:  
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A Legislação Trabalhista e a Saúde Mental do Trabal hador : esta 

categoria se propõe a analisar da atual Legislação Trabalhista Brasileira e a forma 

como a saúde mental no trabalho, especialmente os riscos psicossociais, estão 

contemplados na mesma;  

Análise de indicadores de Riscos Psicossociais x Su stentabilidade 

Organizacional : nesta categoria serão analisados os indicadores por meio de dados 

oficiais sobre a saúde do trabalhador e os impactos dos riscos psicossociais na 

sustentabilidade organizacional.   

 

 
3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

3.2.1. Procedimentos para a Coleta de Dados 

 
Após definição do projeto de pesquisa com todos seus elementos, fez-se 

uma pesquisa bibliográfica em livros, periódicos especializados, teses e 

dissertações, a fim de levantar o que havia sido produzido de conhecimento em 

relação ao tema.  Em um primeiro momento foi  importante para se compreender a 

evolução da relação homem x trabalho x fatores psicossocias x dano ao longo da 

história no mundo e no Brasil. A partir deste cenário procurou-se dados oficiais 

seguros para averiguação real da hipótese de aumento dos afastamentos por 

doenças da psique e ainda, suas características que afetam a qualidade de vida do 

trabalhador e a sustentabilidade das organizações. 

Após verificar os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da 

Saúde, dos sindicatos e organizações ligadas aos empresários e trabalhadores, 

elegeu-se como fonte mais fidedigna da realidade as informações constantes nos 

anuários do Ministério da Previdência Social. 

Nos dados da Previdência Social somente a partir de 2009 apareceram 

extratificados os 50 códigos de CID 100 (Código Internacional de Doenças) mais 

incidentes aparecendo portanto, pela primeira vez, a ocorrência de código CID F – 
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"transtornos mentais e comportamentais". Até 2008 a indicação era apenas dos 10 

códigos mais incidentes, o que não apresentava dados pra possível comparação da 

evolução.  

Desta forma, o trabalho contemplou a verificação das 50 patologias mais 

incidentes entre 2009 e 2013. Os dados de 2014 ainda não haviam sido divulgados 

até a data de conclusão deste trabalho. Inicialmente, prentendia-se especificar a 

situação de ocorrência da CID F especificamente para o ramo industrial no Estado 

do Paraná, porém os dados disponíveis não permitiram tal estratificação mantendo-

se a pesquisa relacionada ao trabalho no Brasil como um todo. 

Em um segundo momento, procurou-se identificar na legislação trabalhista 

instrumentos legais de proteção ao trabalhador e também ao empregador frente aos 

afastamentos e adoecimentos por riscos psicossociais. Quanto ao trabalhador a 

proteção seria frente à sua saúde e qualidade de vida e quanto ao empregador 

quanto à garantia de poder agir em combate a esta situação através de instrumentos 

de identificação dos riscos e adoção de medidas de controle aos mesmos, como 

prevê a teoria e prática ditada pelas normas regulamentadoras de saúde e segurança 

do trabalho (normas regulamentadoras). 

Com o cenário contextualizado e explorado, os dados de evidência do 

aumento da incidência dos afastamentos por doenças da psique e a estrutura legal 

existente passou-se a observar quais as reais ameaças á sustentabilidade das 

organizações, objetivo principal deste trabalho. Conforme citado na introdução deste 

trabalho, estas informações foram coletadas junto à percepção de gestores industriais 

e práticas de recursos humanos, gestão fiscal e controle de impactos de 

afastamentos por doenças e acidentes de trabalho durante vários anos de atividade 

profissional deste pesquisador como consultor de indústrias no estado do Paraná 

através do Serviço Social da Indústrias – SESI PR. 

3.2.2 Limitações da pesquisa 

 

A prinicipal  limitação desta pesquisa ocorreu em função da seguinte 

questão: ao se deparar com os relatórios com os dados oficiais do Ministério da 
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Previdência Social, verificou-se que havia um lapso de até 20 meses para sua 

divulgação anual, o que poderia acarretar em um cenário já alterado no momento da 

pesquisa visto o alto crescimento dos índices de doenças da psique no trabalho. 

Assim, os dados, conforme informado, contemplam até o final do ano de 2013. 

A possiblidade de não se conseguir a estratificação dos dados do Ministério da 

Previdência Social para o Estado do Paraná realmente se confirmou, mas não ao 

ponto de inviabilizar a pesquisa planejada.  E não se poderia deixar de ressaltar que, 

conforme percepção do autor, observa-se no Brasil há uma  subnotificação das 

ocorrencias de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais que não são 

diagnosticadas, e  que muitos dos trabalhadores que sofrem de injúrias da psique  não 

manifestam oficialmente esta situação. E essa realidade pode trazer uma falsa análise 

da real situação da saude mental no trabalho, mas mesmo assim, as organizações 

sentem seus impactos na gestão de seus negócios. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

O pesquisador utilizou sua experiência profissional de convivência com 

trabalhadores das indústrias, profissionais de recursos humanos, proprietários de 

indústrias, gestores públicos e pesquisadores para se apropriar do tema e apresentar 

as provocações e interpretações com foco na gestão das organizações.  Em todo o 

processo da pesquisa cuidou-se dos aspectos éticos grantindo o sigilo de todas as 

informações aqui  analisadas. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capitulo serão apresentados os principais resultados da pesquisa 

assim como a análise, que foi distribuída em duas categorias: A Legislação 

Trabalhista Brasileira e a Saúde Mental do Trabalhador; Análise de indicadores de 

Riscos Psicossociais versus Sustentabilidade Organizacional 

 

 

4.1 A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E A SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR 

 A pesquisa bibliográfica e documental revelaram que, mesmo tendo grande 

impacto nas relações jurídicas e de administração, a legislação sobre segurança e 

saúde ocupacional pouco, ou quase nada, rege sobre as questões psicológicas e 

sociológicas da relação homem x trabalho. O histórico desvio do assunto saúde 

mental (não só relacionado ao trabalho) pela sociedade, como um tabu, causou um 

verdadeiro isolamento da questão que por muito tempo se restringiu ao âmbito da 

psicologia, não sendo abordado por outras áreas de conhecimento, incluindo o 

direito, a engenharia e a medicina do trabalho. 

O Direito do Trabalho aparece na sua origem buscando regrar condições de 

bem-estar mínimo aos trabalhadores, regulando jornadas e passando a entender que 

existe um limite muito além do mercantilismo da mão de obra que deve ser respeitado.  

Para esta análise foi seguido o modelo de pirâmide hierárquica da legislação 

brasileira, considerando a seguinte sequência: 

a) Constituição Federal – objetivos da nação quanto à saúde do 

trabalhador. 

b) Leis Complementares e ordinárias – legislação que norteia o 

cumprimento dos objetivos constitucionais. 

c) Decretos – legislação complementar e regulatória às leis 

complementares e ordinárias. 
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d) Portarias e outros instrumentos legais – regulamentam juridicamente ou 

tecnicamente todos os itens previstos na legislação superior. No caso em 

tela é uma portaria que aprova as normas regulamentadoras de 

segurança e saúde do trabalho. 

Verificou-se que a Constituição da República Federativa do Brasil (CF88) 

(Brasil, 1988) em seu texto atualizado até a emenda constitucional 90 de 15 de 

setembro de 2015,  indica que a proteção não é necessidade simplesmente da relação 

de trabalho e sim do cidadão, do ser humano. Vincula o ambiente de trabalho sadio a 

um interesse difuso, social, de todos. Assim considerando o meio ambiente do trabalho 

como um fator de garantia de qualidade de vida ao cidadão, a interferência neste 

ambiente passa a ser responsabilidade de todos para a melhoria das condições e 

minimização ou eliminação dos riscos. Assim surgiu na Carta Magna o fundamento 

para o levantamento e gestão dos riscos no ambiente de trabalho inclusive com a 

determinação de níveis de controle e limites de tolerância.  

A CF88 (BRASIL, 1988) define um direito subjetivo aos trabalhadores de 

exercerem suas funções em ambiente de trabalho seguro e sadio, cabendo ao 

empregador tomar as medidas necessárias no sentido de reduzir os riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII do art. 

7º). Apesar de indicar a obrigação do empregador de forma geral, a mesma foi 

especificada em documentos infraconstitucionais como será visto a seguir. Desta 

forma delimitou-se a ação do empregador, o que em muitas situações coloca dúvida 

no nível de avanço das observações além do que as normas determinam, como no 

caso da saúde mental, pouco ou quase nada contemplada no regime jurídico. 

Esta afirmação se confirma na observação da legislaçaõ infraconstitucional 

aonde a regulamentação aconteceu, porém restrita aos riscos químicos, físicos e 

biológicos, conforme já descrito neste trabalho. Com o passar dos tempos foram 

incluídos itens que tratam da questão ergonômica e de acidentes, porém sem 

considerar a que nível as mesmas podem ser insalubres ou periculosas, como os 

outros riscos podem ser, se excederem os limites de tolerância ou não atenderem a 

obrigações qualitativas tácitas. 
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Ainda no texto constitucional, nos incisos II e VIII do art. 200, compete ao 

sistema único de saúde, entre outras coisas, executar as ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; e colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. O art. 225 da Magna 

Carta assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 

sadia qualidade de vida. O meio ambiente de trabalho também encontra proteção 

jurídica nesse dispositivo constitucional, especificamente no inciso V do §1º, que 

dispõe, in verbis: 

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 

 

A interpretação sistemática do disposto nos arts. 6º, 7º, XXII, 196 a 200 e art. 

225, §1º, V da CF88 não deixa dúvidas de que a saúde do trabalhador e o meio 

ambiente do trabalho foram também alçados a direito social e cujo cumprimento é 

imposto por lei ao empregador, conforme se verifica das prescrições dos arts. 154 a 

201 da e na Portarias 3.214/78 (BRASIL, 1978), que tratam das normas 

regulamentadoras (NRs) em saúde e segurança do trabalho, respectivamente, 

sendo necessária a exigência e a fiscalização por parte do Poder Público. 

No contexto apresentado até o momento, mesmo não havendo a citação 

direta dos riscos psicossociais e da saúde mental no trabalho, existe a 

obrigatoriedade de se cumprir medidas que garantam a proteção do trabalhador 

frente aos possíveis danos, com responsabilidade do empregador que não agir 

desta forma. Observe-se que a matéria é subjetiva infraconstitucionalmente ao 

contrário dos outros riscos, mas a possibilidade de punição ao empregador é 

objetiva, trazendo sério risco ao negócio.  O respeitável professor constitucionalista 

José Afonso da Silva (1999) corrobora deste raciocínio e afirma em sua consagrada 

obra “Aplicabilidade das Normas Constitucionais” que o Poder Judiciário, sendo 
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invocado a propósito de uma situação concreta nelas garantida, não pode deixar de 

aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as instituições 

existentes. Ou seja, mesmo sem uma regra ou um modelo eleito para a percepção e 

gestão dos riscos psicossociais, constitucionalmente as corporações tem a 

obrigação de observar esta variável e responderão por danos à saúde do 

trabalhador.  

No que diz respeito à integração das normas constitucionais que encerram 

direitos e garantias fundamentais, deve-se dar especial atenção ao disposto no §2° 

do art. 5° da Magna Carta, in verbis :  

 

“§2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte." 

Do texto acima, extrai-se que o constituinte expressamente estabeleceu que 

outros direitos e garantias estabelecidos em tratados internacionais firmados pelo 

Brasil também têm aplicação imediata, tão logo seja incorporado ao nosso 

ordenamento jurídico interno. 

Com relação às normas internacionais de trabalho são de dois tipos: 

convenções e recomendações sendo ambas provenientes da Organização 

Internacional do Trabalho, através de seu parlamento, a Conferência Internacional 

do Trabalho, constituído por quatro delegados para cada Estado Membro, sendo 1 

representante dos trabalhadores, 2 do governo e 1 dos empregadores. A convenção, 

após ter sido aprovada pelo Congresso Nacional (art. 49, I, da CF88) (BRASIL, 

1988), mediante Decreto Legislativo, está em condições de ser ratificada por ato 

soberano do Presidente da República. Uma vez ratificada a convenção, incorpora-se 

ao nosso ordenamento jurídico interno e entra em vigor um ano após a data da 

ratificação. A convenção internacional equipara-se hierarquicamente à lei federal 

estando logo abaixo da Constituição na hierarquia jurídica brasileira. 

Verifica-se que a saúde, o trabalho e a segurança são direitos sociais 

insertos no art. 6° da Constituição que determina ser direito dos trabalhadores 



64 

 

urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança. Tais normas, quando do advento da Constituição, já 

existiam e estão inseridas da Consolidação das Leis do Trabalho regulamentada 

pela as Portaria n°3.214/78 (BRASIL, 1978), que criam as Normas 

Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho.  

Desse modo, existem condições de aplicabilidade imediata das normas de 

saúde e segurança do trabalho, por fazerem parte do direito fundamental e social, a 

redução dos riscos do trabalho, especificamente, dos trabalhadores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, como é o caso dos trabalhadores industriais. 

Novamente em relação às Convenções da OIT, o Brasil tem ratificas: 

- A Convenção 148, que trata da Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações. 

. A convenção 152, que trata da Segurança e Higiene dos Trabalhos 

Portuários. 

A Convenção 155, que trata da Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 

Com maior destaque, cita-se a Convenção 161 (BRASIL, 1991) que trata 

dos Serviços de Saúde do Trabalho, e apresenta as seguintes definições: 

a) a expressão ‘serviços de saúde no trabalho’ designa um serviço investido 

de funções essencialmente preventivas e encarregado de aconselhar o empregador, 

os trabalhadores e seus representantes na empresa em apreço, sobre: 

i) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de 

trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental ótima em 

relação ao trabalho; 

ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em 

conta seu estado de sanidade física e mental; 
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b) a expressão ‘representantes dos trabalhadores na empresa’ designa as 

pessoas reconhecidas como tal em virtude da legislação ou da prática nacional. 

Neste sentido, cabe destacar, que o art. 2. da Convenção estabelece a 

obrigatoriedade do Brasil definir, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma 

política nacional coerente com relação aos serviços de saúde no trabalho, sendo 

que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador é recente, data do 

ano de 2012. Também no mesmo tratado o Brasil se compromete a instituir, 

progressivamente, serviços de saúde no trabalho para todos os trabalhadores, 

dentre os quais se contam os do setor público e os cooperantes das cooperativas de 

produção, bem como em todos os ramos da atividade econômica e em todas as 

empresas. As disposições adotadas deverão ser adequadas e corresponder aos 

riscos específicos que prevalecem nas empresas.  

De acordo com a pesquisa documental, verificou-se que isto foi realizado 

nas indústrias por meio da instituição compulsória do Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), que contará com diversos profissionais 

da área prevencionista tendo o seu perfil e quantidade definidos de acordo com o 

grau de risco e o número de trabalhadores da indústria. Dentre suas atribuições cita-

se: 

- identificar e avaliar os riscos para a saúde, presentes nos locais de 

trabalho; 

- prestar assessoria no planejamento e na organização do trabalho, inclusive 

sobre a concepção dos locais de trabalho, a escolha, a manutenção e o estado das 

máquinas e equipamentos, bem como sobre o material utilizado no trabalho; 

- prestar assessoria nas áreas da saúde, da segurança e da higiene no 

trabalho, da ergonomia e, também, no que concerne aos equipamentos de proteção 

individual e coletiva; 

- acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho; 
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- organizar serviços de primeiros socorros e de emergência; participar da 

análise de acidentes de trabalho e das doenças profissionais. 

Para cumprir tais atribuições são utilizados, essencialmente, dois programas: 

um, para identificação e quantificação dos riscos chamado PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, e o outro, para o monitoramento da saúde do 

trabalhador, o PCMSO – Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. 

Cabe ressaltar que a CIPA – Comissão Interna de prevenção de acidentes, 

prevista na NR 5 (BRASIL, 1978), atende ao que a convenção da OIT define como 

“representantes dos empregadores e dos trabalhadores” por unir indicados e eleitos 

em uma comissão permanente para discussão das condições do ambiente de 

trabalho e outras melhorias, aonde pode-se incluir o tema riscos psicossociais. 

4.1.1 Participação individual do trabalhador na percepção de riscos 

psicossociais e suas consequências para as organizações. 

 

O trabalhador sabe mais do que ninguém as dificuldades que tem para o 

desempenho de seu trabalho. As medidas de levantamento de riscos e controle das 

mesmas são tradicionalmente coletivas, com exceção dos exames periódicos 

individuais, e não atendem à necessidade e características individuais no labor, o 

que é uma característica dos fatores psicossociais.  

Há diversos meios pelos quais o trabalhador pode manifestar sua 

necessidade e percepção de melhoria no ambiente de trabalho através de alguns 

instrumentos previstos legalmente, tais como: 

a) reclamar perante a CIPA e/ou SESMT (item 5.18.c da NR-5 e item 9.4.2 

da NR-9); 

b) apresentar denúncia da irregularidade ao órgão local do Ministério do 

Trabalho e Emprego ou do Ministério Público do Trabalho (inciso XXXIV, a do art. 5° 

da Magna Carta - direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder); 
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c) requerer judicialmente as providências para eliminação ou neutralização 

do agente agressivo (neste caso, a ação coletiva - ação civil pública - é mais 

recomendável e eficaz), ou a indenização por danos materiais e morais sofridos em 

decorrência de acidente de trabalho, através de ação individual; 

d) interromper a prestação dos serviços (jus resistente do empregado - item 

3.1.1 da NR-3 c/c art. 161, §6° da CLT); 

e) postular a rescisão indireta do contrato de trabalho com fulcro no art. 483 

da CLT. 

Em caso de acidente de trabalho, o que inclui a doença do trabalho, além da 

indenização a que tem direito pela legislação previdenciária, paga pela Previdência 

Social (teoria da responsabilidade objetiva), pode o trabalhador propor o pagamento 

de indenização por danos materiais ou morais, em havendo a concorrência de dolo 

ou culpa do empregador quando da ocorrência do acidente de trabalho (teoria da 

responsabilidade civil subjetiva), conforme se depreende do inciso XXVIII do art. 7° e 

do inciso X do art. 5° da Magna Carta (BRASIL, 1988) 

Recentemente o Ministério da Previdência Social também passou a propor 

ações regressivas contra empregadores que não observaram as normas e preceitos 

legais de proteção ao trabalhador, tendo, portanto, concorrência e responsabilidade 

na doença/acidente do trabalho. Estas ações propõem o pagamento do benefício 

previdenciário pela organização a qual o trabalhador prestava labor e não pela 

Previdência Social. O número de ações regressivas tem aumentado 

substancialmente.  

De acordo com a legislação trabalhista, a responsabilidade civil alcança não 

só o real empregador, bem como todos aqueles que, de alguma forma, possa ter 

contribuído para a ocorrência do acidente. Assim, no caso de terceirização de 

serviços, podem responder civilmente pelos danos causados ao trabalhador o 

empregador e o tomador dos serviços. Tal responsabilidade, embora subjetiva, ou 

seja, dependente da prova de culpa, é solidária nos termos do art. 1518 e seu 

parágrafo único do Código Civil (BRASIL, 2002).  A consequência da 
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responsabilização civil é a reparação do dano e, na impossibilidade desta, como um 

dano permanente à saúde do trabalhador, a indenização arbitrada pelo Juízo. 

Observe-se que uma responsabilidade não exime a outra, e, todas as 

consequências descritas serão impostas concomitantemente ao 

empregador/organização. Claro é o impacto não só na perda da mão de obra doente 

como no próprio capital através de diversas condenações possíveis frente a um 

mesmo caso. 

É importante ressaltar que, a violação das normas trabalhistas de medicina e 

segurança no trabalho configura um dano ao meio ambiente de trabalho, sendo 

certo que a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança constitui-se em direito social dos trabalhadores.  A violação 

dessas normas coloca em risco a vida, a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores, que também fazem parte do meio ambiente de trabalho, posto que a 

sua força de trabalho é um dos principais meios de produção, que se encontram à 

disposição e sob a direção do empregador. 

A proteção à saúde se estende também ao meio ambiente de trabalho, 

conforme se verifica do disposto no art. 200, inciso VIII da Magna Carta (BRASIL, 

1988): "Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido 

o do trabalho." 

O descuido do meio ambiente de trabalho, pela não observação das normas 

citadas, pode ainda caracterizar-se como infração criminal, trazendo mais uma 

imputação ao empregador pelo dano ou pela simples possibilidade de dano. 

Para a caracterização do dano moral coletivo não é imprescindível que haja 

o efetivo dano à vida, à saúde ou à integridade física dos trabalhadores, basta que 

se verifique o desrespeito às normas ou a falta de atenção às condições de saúde e 

segurança que integram o meio ambiente de trabalho. Não se trata de reparação de 

dano imaginário, mas sim de se atribuir um caráter preventivo ao dano, com perfil 

pedagógico e punitivo, pela omissão do empregador, que poderia acarretar em dano 

direto à vida, à saúde, à segurança no trabalho.   



69 

 

Também segundo a ameaça de dano, mesmo este não efetivado, pode 

configurar como crime do art. 132 do Código Penal (BRASIL, 1940). ("Expor a vida 

ou saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção de três meses a um 

ano, se o fato não constitui crime mais grave"). Em 1998 este dispositivo teve 

acrescentando o seguinte parágrafo: "Parágrafo único. A pena é aumentada de um 

sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do 

transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de 

qualquer natureza, em desacordo com as normas legais." 

Mais grave ainda, ocorre quando se configura a doença/acidente no trabalho 

através da tipificação dos crimes de homicídio, lesão corporal ou os crimes de perigo 

comum que podem acarretar ao empregador pena pecuniária, restritiva de direitos 

ou privativa de liberdade (2 a 8 anos para incapacidade ao trabalho e 4 a 16 no caso 

de óbito). Observe-se que mais uma vez aparece o instrumento da condenação 

pecuniária, retirando o capital da empresa de forma punitiva, além das possibilidades 

de custo de reparação de dano, pagamento de benefício previdenciário (ações 

regressivas) além do custo de substituição de mão de obra. Ressalte-se que este 

autor não coloca estes fatores sobre o imensurável dano à vida e saúde do 

trabalhador, porém é necessário demonstrar, conforme a proposta deste trabalho 

que a não observância da proteção à saúde mental do trabalhador, assim como da 

já consagrada saúde física, é muito mais prejudicial à sustentabilidade do negócio 

que a sua não observância.  

4.2 ANÁLISE DE INDICADORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS VERSUS 

SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

Por meio da análise documental de relatórios de órgão oficiais como o 

Ministério da Previdência Social, permitiram que uma compreensão de indicadores já 

existentes a cerca dos impactos que os riscos psicossociais na sustentabilidade 

organizacional. Quando se fala em saúde ocupacional, um tema específico tem se 

destacado por afetar um número cada vez maior de trabalhadores em todo o mundo: a 
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emergência dos transtornos mentais e comportamentais descritos sob o CID F no 

Código Internacional de Doenças.  

Dados disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social indicam que no 

Brasil, em 2012, foram concedidos 214.397 benefícios previdenciários sendo 11.597 

considerados com nexo com o trabalho. Já em 2013 este número saltou 6,74% 

frente a um aumento de 2,74% do número de carteiras assinadas no Brasil, 

chegando a 228.849 ocorrências sendo 12.688 consideradas com nexo com o 

trabalho. 

É evidente a escalada dos afastamentos por transtornos mentais frente ao 

número de trabalhadores registrados no país. Considere-se ainda a subnotificação 

da doença por ignorância do diagnóstico preciso ou simplesmente pela desinformação 

e preconceito social no que se refere ao tema. 

A partir de 2009 a Previdência Social passou a divulgar as 50 doenças que 

mais tiveram incidência na concessão de benefícios. No caso das doenças da família 

CID F- transtornos mentais e comportamentais, são apresentados no gráfico 1, a 

evolução histórica  das ocorrencias, considerando apenas as doenças com nexo 

com o trabalho: 

 

GRÁFICO 1 - NÚMERO DE AFASTAMENTOS POR CID F COM NEXO COM O TRABALHO 
NAS 50 DOENÇAS MAIS INCIDENTES POR ANO  

 
FONTE: Elaborado pelo autor, com base nos dados: Ministério da Previdência Social  
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Conforme os dados apresentados no Gráfico 1 verifica-se que código F43- 

"Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação" era o único entre as 50 

doenças com mais ocorrências junto à Previdência Social até 2010. O stress pulou de 

26.o lugar com 6412 ocorrências em 2009 para 19.o lugar com 8.989 ocorrências. 

A partir de 2011 o CID F32 – "Episódios Depressivos" passou a figurar 

elevando consideravelmente a participação da família F no grupo de 50 maiores 

ocorrências, o que também aconteceu em 2013 com a "promoção" para o top 50 do 

CID F41- Outros "transtornos ansiosos". 

Todo este fenômeno levou a família F a figurar como uma das principais 

causas de afastamento no Brasil em um curto espaço de 4 anos, saltando, 

considerando-se apenas as 50 principais doenças, de 6412 benefícios em 2009 para 

16019 benefícios com nexo com o trabalho em 2013. 

Outras doenças da família F, com grande ocorrência, mas fora das 50 mais 

incidentes elevam ainda mais este número. Em 2009, considerando todas as ocorrências 

possíveis foram 190.372 benefícios gerados pelas doenças da psique, número este 

que alcançou a marca de 216.161 em 2013 (doenças com e sem nexo com o 

trabalho). Atualmente os transtornos mentais somente estão abaixo das lesões de 

membros superiores e inferiores na ocorrência de acidentes/doenças do trabalho. 

Evidente é o aumento das ocorrências e a ausência de legislação pertinente 

ao tema, métodos de diagnóstico e formas de interpretá-los visando definir medidas 

de controle preventivo às doenças da psique. Este tema foi pesquisado por Silva-

Junior e Fischer (2014), na qual desenvolveram uma pesquisa cujo objetivo foi 

analisar a variação do perfil dos benefícios previdenciários por transtornos mentais e 

comportamentais e sua relação com o trabalho no Brasil. Nos principais resultados, 

os autores identificaram que dentre os adoecimentos, os transtornos mentais e 

comportamentais são frequentes e comumente incapacitantes, os quais evoluem 

naturalmente com o absenteísmo por doença e redução da produtividade. Os autores 

concluíram, ainda, que o adoecimento mental incapacitante foi a terceira principal 

causa de concessão de benefício auxílio-doença (sem nexo com o trabalho). 

Outro autor que corrobora com esta análise é Pontes (2013), ao afirmar que 

a OMS acusa que os transtornos mentais menores, ou seja, aqueles que envolvem 
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sintomas como fadiga, insônia, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração 

e queixas somáticas, acometem aproximadamente 30% dos indivíduos em atividade 

laboral. Quanto aos transtornos mentais graves, estima-se que esses acometam de 

5 a 10% dos trabalhadores. A autora ainda explica que, em um levantamento 

realizado pelo Ministério da Saúde, conjuntamente com a OMS e a Universidade 

Federal de São Paulo, constatou-se que:  

[...] as doenças mentais são responsáveis por cinco das dez principais 
causas de afastamento do trabalho no país, sendo a primeira delas a 
depressão, representando um gasto de R$ 2,2 bilhões por ano, o que 
equivale a 19% dos custos com auxílios-doença pagos pela Previdência 
Social a um universo de 1,5 milhão de pessoas. As doenças mentais são as 
que mais incapacitam as pessoas. (PONTES, 2013, p.137). 

Tais dados sugerem que as estimativas da Organização Mundial da Saúde 

estão corretas: de que até 2020 a depressão será a segunda maior causa de 

incapacitação para o trabalho no Brasil (OMS, 2002). 

Borges e Mourão (2013, p.599-600) também reforçam esta análise, 

apontando que o diagnóstico em saúde mental no âmbito do trabalho é bastante 

complexo, uma vez que além de envolver a identificação do quadro nosológico e sua 

tendência de evolução (prognóstico), também é necessário que tal raciocínio 

dialogue com as condições nas quais o trabalho se desenvolve. Nesse sentido, 

explicam que as doenças relacionadas com o trabalho podem ser classificadas em: 

aquelas em que o trabalho aparece como causa necessária; aquelas em que o 

trabalho contribui, mas não é necessário, para o desenvolvimento de determinada 

patologia; e aquelas em que o trabalho é tido como provocador de uma patologia 

latente ou atua como agravante de uma condição prévia de saúde.  

Somado a isto, os dados da pesquisa documental indicaram que há outras 

dificuldades de caráter subjetivo na mensuração deste quadro: comumente o 

trabalhador evita assumir sua condição de doente, mascarando sintomas e 

atribuindo a componentes corporais incômodos que, na verdade, são de ordem 

psíquica. Com base nisso, percebe-se a importância de se analisar os dados 

numéricos com cautela, buscando sempre compreender o que eles querem dizer. 

Afinal, como bem alertam Brunoro et al. (2013, p.90), indicadores baixos de ausência 
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por doença significam que os trabalhadores estão mais saudáveis e trabalhando em 

melhores condições, ou, que há um medo crescente de perder o emprego que faz 

com que os indivíduos compareçam ao trabalho mesmo que enfermos? 

A tabela 1, abaixo, demonstra a quantidade de afastamentos motivadas por 

transtornos mentais e comportamentais no ano de 2012 no Brasil, em alguns dos 

principais ramos industriais do país: 

 
TABELA 1 - NÚMERO DE EMPREGADOS AFASTADOS NO BRASIL, NA ATIVIDADE INDUSTRIAL, 

POR CID F EM 2012 

CID F ATIVIDADE ECONÔMICA AFASTAMENTOS 

1012-1 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais 1.618 
1412-6 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 1.505 
4120-4 Construção de edifícios 1.422 
3600-6 Captação, tratamento e distribuição de água 611 
1011-2 Abate de reses, exceto suínos 607 
4211-1 Construção de rodovias e ferrovias 452 
3811-4 Coleta de resíduos não-perigosos 340 
1411-8 Confecção de roupas íntimas 252 
2751-1 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para 

uso doméstico 252 
2930-1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 235 
TOTAL  7.294 

FONTE: Ministério da Previdência Social (2012) 
 

Observa-se por meio da tabela 1, que existe uma grande variação de 

afastamentos entre os diferentes setores industriais, o que se relaciona com 

aspectos específicos de cada segmento produtivo. No entanto, para além das 

características próprias de cada setor, nota-se que o assunto deve ser foco de 

atenção de gestores e pesquisadores a fim de mitigar tais situações e reduzir seu 

impacto, que se traduz diretamente sobre a sustentabilidade das empresas. 

Com base na análise preliminar das percepções obtidas como consultor de 

empresas, dos documentos oficiais e literatura, já é possível indicar alguns fatores 

de impactos às indústrias e suas consequências, pois houve um aumento das 

ocorrências de afastamentos por doenças da psique. Segue abaixo o descritivo de 

cada tópico identificado: 
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a) Redução nos custos de horas perdidas (absenteísmo) 

Além dos dados quantitativos apresentados, oriundos dos afastamentos 

por doenças da psique por mais de 15 dias, é certo que uma quantidade ainda maior 

de dias de trabalho são perdidas por faltas e pequenos afastamentos (com menos 

de 15 dias e, portanto, não presentes nos dados da Previdência Social apresentados 

anteriormente). 

O enfrentamento da questão, buscando uma relação de trabalho que não atente 

à saúde mental do trabalhador, ou ainda, que preserve a boa saúde mental, obviamente 

evitará pequenas faltas e consequentemente os maiores afastamentos também. 

Assim, o absenteísmo (relação entre horas planejadas/horas trabalhadas) 

obviamente se encaminhará para um equilíbrio maior entre os números, trazendo 

maior eficiência pela boa produtividade e aproximação ao resultado e desempenho 

planejados visando a sustentabilidade econômica do negócio e diminuindo a 

variabilidade projetada para execução da atividades. 

A evidência do perigo de não se observar e combater as causas do 

absenteísmo já são estudadas na Europa a décadas, porém no Brasil pouco se tem 

de dados consolidados, não permitindo a percepção do dano à economia nacional 

Segundo Graça (1999), o absenteísmo, devido a incapacidade para o 

trabalho por doença, acidente ou lesão, na União Europeia, tem um custo total 

estimado entre 1.5% e 4% do PIB. Isso equivale a dizer que, entre custos diretos, 

indiretos e ocultos, os países pagam, em média, pelo absenteísmo o equivalente à 

sua taxa de crescimento econômico num ano normal. No Brasil, como já afirmado, 

não temos quaisquer dados consolidados e sequer uma fórmula padrão, sendo o 

cálculo feito por empresa internamente. 

 

b) Redução nos custos de seleção e treinamento para substituição de mão 

de obra no caso de afastamentos prolongados ou permanentes 

As corporações, e em especial as indústrias brasileiras, convivem com uma 

grande dificuldade de recrutamento de mão de obra qualificada. Este fator acarreta 
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em um custo considerável para um bom recrutamento e um investimento maior no 

treinamento destes profissionais. Após o treinamento um grande esforço é despendido 

normalmente para a retenção dos bons profissionais nos postos de trabalho. 

O afastamento prolongado ou definitivo (por invalidez para o trabalho) de um 

profissional acarreta em custo direto para a sua substituição de forma adequada. Ao 

evitar estes afastamentos e buscando a valorização das práticas saudáveis no 

ambiente de trabalho, entende-se que uma economia direta para o empregador 

ocorrerá, devido à diminuição da necessidade de substituição temporária ou 

permanente dos trabalhadores por afastamento decorrente de doenças ligadas aos 

fatores psicossociais. 

 

c) Redução no risco de condenações pecuniárias e condenações de 

responsabilidade civil  

Como já descrito a condenação criminal por danos à saúde do trabalhador, 

prevista no código penal como "causar dano à saúde de outrem" com agravante na 

pena se causar incapacidade parcial ou total ao trabalho normalmente, é convertida 

em pena pecuniária para as pessoas jurídicas (organizações empregadoras), 

chegando a valores cada vez maiores. 

Já a obrigatoriedade de se reparar o dano e na impossibilidade de fazê-lo 

compensá-lo ou indenizá-lo traz a responsabilidade civil de forma paralela à 

responsabilidade criminal, sendo que uma das condenações não anula a outra. Se 

antes estes valores indenizatórios por doença do trabalho não eram tão altos 

quando as ações eram julgadas pelas Varas Cíveis, hoje tem um valor bem superior, 

principalmente depois que passaram a ser julgadas pelas Varas do Trabalho. Os 

Juízes do Trabalho tendem a determinar penas maiores aos empregadores pela 

Escola Humanista que interfere no Direito Trabalhista com maior ênfase que no 

Direito Civil. 

O número de ações questionando não só o dano à saúde, mas também, o 

prejuízo moral da doença da psique aumenta e encontra empregadores despreparados 

para demonstrar ações que venham a prevenir tal doença, resguardando legalmente 
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a instituição. Se as tecnologias ligadas à segurança e saúde dos trabalhadores 

avançaram quanto aos riscos físicos (ruídos, vibrações, calor, radiações, umidade, 

frio entre outros), químicos, ergonômicos e mecânicos, por outro lado, pouco 

demonstrou amadurecimento quanto ao trato das doenças da psique. 

Esta situação mostra mais uma vez a grande necessidade de pesquisas em 

métodos de identificação e gestão dos riscos psicossociais, o que acarreta em uma 

demanda multidisciplinar aonde diferentes profissionais de ciências exatas, da saúde 

e humanas deverão interagir a fim de se encontrar formas e ações concretas para a 

melhoria das condições psicossociais dos trabalhadores. 

Outra situação preocupante e que compõe um risco de perda direta está 

ligada às ações regressivas da Previdência Social. Previsto no ordenamento jurídico 

tais ações nunca foram efetivadas e nos últimos anos, após a receita previdenciária 

virar atribuição da Receita Federal, têm-se visto um aumento significativo e recorrente 

nesta modalidade de ação. Trata-se de um pedido da Previdência Social à Justiça 

Federal para que o empregador se responsabilize pelo pagamento de benefícios quando 

estes forem gerados por doenças com nexo com o trabalho mas que de forma 

comprovada não tenha atendido à legislação de segurança e saúde do trabalho. 

Neste caso o Juíz pode determinar que o empregador passe a pagar o 

benefício previdenciário e não a Previdência Social.  

Como demonstrado neste trabalho o regime jurídico que trata do tema é 

deveras subjetivo e geral, não tratando especificamente das obrigações das parte no 

que se refere ao assunto. Enquanto os riscos químicos, físicos e biológicos tem toda 

a previsão de limites de tolerância, forma de medição e interpretação e estão 

contemplados nos programas compulsórios de prevenção de riscos do trabalho, os 

riscos psicossociais são ausentes destes documentos e não possuem um padrão 

para seu levantamento, interpretação e controle. 

Observa-se que hoje são raríssimas as organizações que possuem meios de 

prova de que comprovadamente fazem a prevenção de riscos psicossociais ou que 

tenham a preservação mental do trabalhador como meta. Existem iniciativas, mas a 

comprovação técnica/ científica de sua eficácia e quase sempre ausente. 
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d) Redução do Imposto SAT/RAT pela diminuição na frequência, gravidade 

e custo gerados pelo afastamento com nexo 

Tradicionalmente, todas as empresas pagaram o mesmo valor dentro de seu 

setor (CNAE) referente ao Seguro Acidente de Trabalho. Desta forma, uma empresa 

que investia em qualidade de vida e prevenção de acidentes e doenças pagava o 

mesmo valor para a Previdência Social que um concorrente do mesmo setor que 

não investia absolutamente nada e que obviamente custava mais para a Previdência 

por benefícios ligados à afastamentos. 

O formato atual de recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho, chamado 

de SAT/RAT, veio corrigir esta discrepância, impondo um aumento da alíquota base 

no caso de a empresa ter um desempenho pior que a média do seu setor no que se 

refere à acidentes e afastamentos por doenças do trabalho. A mesma fórmula 

também ocasiona um prêmio para a empresa que tiver um desempenho melhor que 

seu setor, podendo esta pagar apenas metade do imposto. A alíquota base deste 

imposto poderá ser de 1, 2 ou 3% da folha de pagamento mensal dependendo do 

setor produtivo da empresa (CNAE). 

A fórmula que define o cálculo do imposto, podendo este punir o empregador 

ou premiá-lo no caso de um bom desempenho, leva em conta três fatores: a 

frequência, a gravidade e o custo. A frequência de acidentes ou doenças: número de 

Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) emitidas, somadas com o número 

de afastamentos com nexo com o trabalho registrados na Previdência Social. A 

gravidade: tempo em que o trabalhador permanece recebendo o benefício gerado 

por doença ou acidente com nexo com o trabalho. O custo: valores pagos pela 

Previdência como benefício. 

Se observadas com cuidado e aplicando-se as três variáveis ao exemplo das 

doenças da psique, entende-se que estas são altamente impactantes, pois geram 

uma alta gravidade. Isto se dá por serem as doenças de longa duração, sendo o 

processo de alta mais complexo que doenças/lesões tradicionais no trabalho como 

contusões ou vírus, por exemplo. Ressalte-se que é a gravidade a variável com 

maior peso na fórmula que calcula o FAP – Fator Acidentário de Prevenção, que é o 

fator que multiplica a alíquota do imposto punindo ou premiando a empresa. 
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Como exemplo, o quadro a seguir apresenta uma simulação do cálculo: 

EMPRESA DO SETOR VESTUÁRIO 

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.000,00 ALÍQUOTA BASE: 3% (definida pelo 

CNAE da empresa) 

Empresa 1 - DESEMPENHO PÉSSIMO COM MUITAS OCORRÊNCIAS 

SAT = 3% x 2 = 6% ou seja: 

R$ 2.400,00/mês R$ 28.800,00/ano 

Empresa 2. DESEMPENHO ÓTIMO COM POUCAS OCORRÊNCIAS 

SAT = 3% x 0,5 = 1,5% ou seja: 

R$ 600,00/mês R$ 7.200,00/ano  

DIFERENÇA DE R$ 21.600,00/ano (-75%)  

Desta forma, fica evidente que ao se evitar/retirar trabalhadores com 

doenças da psique dos afastamentos na Previdência Social, está se trazendo uma 

economia mensal para a empresa por não sobrecarregar seu desempenho que 

interfere no cálculo do imposto. Para uma melhor gestão desta situação ainda estão 

sendo realizadas melhorias na metodologia deste cálculo. Em setembro de 2015, por 

exemplo, foi definida nova regra que indica o cálculo por estabelecimento, sendo 

que antes era pelo CNPJ raíz geral. Desta forma as empresas poderão verificar o 

desempenho de cada uma de suas unidades perante o cálculo da Previdência Social 

através da referência e comparação de indicadores presentes no extrato do FAP, 

divulgado todo o mês de setembro. Muitas indústrias ainda desconhecem este 

cálculo e esta possibilidade, acarretando em erros grosseiros na gestão dos 

afastamento e onerando sua carga tributária e consequentemente interferindo na 

sustentabilidade da organização dos cidadãos trabalhadores da mesma ou com 

relação indireta. 

Ressalta-se que o tempo de afastamento por doenças da psique é usualmente 

mais longo que das outras enfermidades pela complexidade de seu tratamento. Esta 

informação é relevante pois a fórmula que calcula o fator acidentário de prevenção, que 

é o multiplicador da alíquota para definir o bonnus ou o mallus daquela organização. 

Também leva-se em conta na fórmula o número de ocorrências daquela 

unidade de uma empresa e também o custo dos afastamentos baseando-se no 

salário do acidentado/doente. Esta fórmula, este fator e estes cálculos se referem 

apenas às ocorrências com nexo com o trabalho. 
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Os transtornos envolvendo a saúde mental dos trabalhadores tem causado 

grande preocupação e alerta, motivando a investigação dos fatores psicossociais 

envolvidos na emergência desta questão. Contudo, apesar da multiplicidade de 

pesquisas e intervenções voltadas ao tema, existe uma carência de instrumentos 

que possam diagnosticar os riscos psicossociais correlacionados ao desencadeamento 

ou agravamento de transtornos mentais e comportamentais. 

Algumas tentativas têm sido feitas neste sentido, mas até o momento 

continuam incipientes, aplicáveis a públicos e contextos específicos que pouco 

dialogam com a realidade das organizações brasileiras. 

Como demonstrado, existem ganhos diretos e indiretos, além de um alto 

fator de prevenção de perdas para as instituições empregadoras, os quais devem 

ser desenvolvidos e demonstrados a fim de garantir um imediato investimento na 

identificação, controle e combate aos riscos psicossociais. Para tal, é necessário o 

desenvolvimento de ferramentas e métodos concisos e adequados ainda inexistentes 

no Brasil, e que poderão auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores 

e na saúde financeira das instituições empregadoras. 

É uma política inédita quanto à segurança e saúde do trabalho pois trata-se 

de uma política fiscal de indução da atividade sob uma perspectiva pedagógica, o 

que é corroborado por Vianna (2012) quando o mesmo afirma que: 

 

“o maior ganho com a nova sistemática será um ambiente de trabalho mais 
salubre para os segurados, com investimentos em prevenção e redução da 
carga tributária”. 

 

Desta forma deixa-se a tradicional política punitiva e reativa e têm-se no 

Brasil finalmente um instrumento que pode, pela boa conduta do empregador 

referente à proteção e não afastamento dos trabalhadores, trazer benefícios fiscais 

afetando diretamente, por uma boa gestão do meio ambiente de trabalho, benefícios 

sociais pela manutenção da saúde do trabalhador e economicos com a preservação, 

do capital no negócio fim. É diretamente um incentivo para manutenção da 

sustentabilidade organizacional. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo principal demonstrar os possíveis 

impactos dos riscos psicossociais na sustentabilidade organizacional.  Partindo da 

premissa de que os aspectos relacionados à saúde mental no trabalho impactam 

consideravelmente a sustentabilidade organizacional. 

Após o término desta pesquisa, podem-se destacar alguns pontos de maior 

relevância e que merecem destaque nestas considerações finais: 

A evolução histórica da relação do homem com o trabalho evidencia a falta 

de direcionamento para a análise e gestão dos fatores psicossociais do trabalho e do 

trabalhador. Evidente é que durante muito tempo visualizava-se a relação mercantil 

da força, do corpo e da saúde frente ao desempenho laboral, sacrificando-se os 

trabalhadores e priorizando-se a busca pelo lucro e a manutenção do capital. 

Com o advento da legislação trabalhista e as recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho o trabalhador passou a ter seus direitos básicos, como 

cidadão que é, conservados. Porém, apesar de uma ampla metodologia para 

organização do trabalho e identificação dos riscos no desempenho laboral para posterior 

determinação de medidas de controle, a questão da saúde mental continuou excluída 

do rol de observações feitas por engenheiros e médicos do trabalho. Tal situação não 

se resume a estas duas categorias, que são as principais dentro da estrutura 

compulsória de gestão de riscos, mas também de outras categorias de profissionais 

prevencionistas, sindicatos de trabalhadores e sindicatos empresariais. 

A Constituição prevê ao trabalhador o direito à redução dos riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A Constituição fala 

em trabalhadores e não empregados.  A violação das normas de medicina e 

segurança no trabalho tem consequências jurídicas na área trabalhista, civil e penal. 

Na área trabalhista, pode o trabalhador postular a rescisão indireta do contrato de 

trabalho, com fulcro no art. 483 da CLT. Na área civil, o empregador pode ser 

responsabilizado pela potencialização do risco de acidente de trabalho em relação a 



81 

 

todos os trabalhadores sujeitos aos agentes nocivos (dano moral coletivo). Em caso 

de ocorrência de acidente de trabalho, além da responsabilidade civil pelos danos 

morais e patrimoniais sofridos pelo trabalhador vitimado, o empregador ou quem 

tiver dado causa, por ação ou omissão, ao acidente pode ser responsabilizado 

criminalmente pelo ilícito penal que restar configurado do fato, tais como lesão 

corporal, homicídio culposo ou crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, 

sendo que este se configura pela simples exposição ao perigo direto e iminente .As 

ações regressivas da Previdência Social podem acarretar, quando houver nexo entre 

o dano à psique do trabalhador e a atividade, na absorção por parte da organização 

do pagamento do benefício previdenciário. 

Ressalte-se que em nenhum momento se indica diretamente a questão da 

saúde mental no trabalho, porém esta faz parte do trabalho e do meio ambiente do 

trabalho, estando intrínseca quando a Constituição protege estas instituições. Em 

caráter infraconstitucional encontra-se na Lei n.o 8.080/1990: - Lei Orgânica da Saúde: 

"[...] dizem respeito também à saúde as ações que, por força no disposto no artigo 

anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 

físico, mental e social." 

Apesar destes indicativos citados, tanto dentro da legislação através da 

Constituição e de lei ordinária, reforçadas por convenção ratificada, a proteção da 

saúde mental do trabalhador não possui efetivamente sua conservação com apoio e 

indicativo prático no direito brasileiro. 

As normas regulamentadoras (NRs) que tratam especificamente da matéria 

"segurança e saúde do trabalho" atribuem grande proteção e foco na saúde física, 

não trazendo a mesma abordagem para a saúde mental que carece de métodos, 

formas de diagnóstico, especificação da responsabilidade dos empregadores e dos 

empregados na gestão das medidas de controle e consequentemente falta de sanção 

administrativa e fiscalização por parte do poder público. Desta forma a matéria é 

arremessada diretamente para o trato da consequência, punição e reparação do 

dano através das responsabilidades civil e criminal. 

Os empregadores por seu lado, carecem de metodologias para o trato das 

questões psicossociais, não existindo no país qualque padrão para percepção 
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destes riscos e definição de medidas de controle, sendo que as NRs induzem a um 

erro ainda maior delimitando os riscos como físicos, químicos e biológicos apenas, e 

complementados com os ricos mecânicos/acidentes e ergonômicos. 

Eminente é a necessidade de se avançar na disciplina do tema, incluindo a 

determinação de formas de levantamento de riscos psicossociais e a técnica para 

mensurar medidas de controle como já existe para os riscos químicos, físicos, 

biológicos, de acidentes e mecânicos.  

Por muito tempo indicou-se que o tema foi ignorado para não se colocar 

freios no interesse do capital, porém hoje já se percebe que exatamente visando 

preservar o capital e o negócio, as organizações, incluindo as que visam lucro, precisam 

administrar o tema pelo alto custo dos afastamentos, da substituição e treinamento 

de mão de obra assim como da baixa produtividade daquele que está fora de seu 

"conforto produtivo", o que inclui o stress e a provocação ao trabalho e rendimento, 

que não medida certa não são doença ou assédio e sim parte da relação do homem 

com seu trabalho. Nesta ótica percebe-se que medidas coletivas, formato tradicional 

da gestão de riscos não sejam eficazes, pois o nível de aceitação dos elementos 

provocantes e do stress variam em cada indivíduo e a linha tênue entre um fator 

psicossocial que pode ser positivo para o risco psicossocial que traz prejuízo ao 

cidadão e à organização deve ser observada e trabalhada com eficiência. Este é um 

grande desafio que enseja da busca por metodologias e formas de gestão dos 

fatores psicossociais visando a sua efetiva normatização, a garantia da qualidade de 

vida ao cidadão trabalhador e o resguardo das organizações empregadoras. 

Nesta esteira é perceptível o avanço das pesquisas e da quantidade de 

profissionais prevencionistas preocupados na variável "saúde mental". Os interesses 

de trabalhadores e empregadores convergem para um mesmo ponto: a preservação 

da capacidade laboral, a qual jamais ocorrerá sem o respeito às necessidades e 

limites da psique dos trabalhadores. 

Com as mudanças tecnológicas e com o desenvolver dos modelos de 

produção contemporâneos a saúde mental do cidadão trabalhador foi piorando, e os 

transtornos mentais e comportamentais estão se tornando uma verdadeira epidemia 

pois aumentam ano a ano. Este aumento, evidenciado nos dados coletados junto à 
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Previdência Social está minando a sustentabilidade organizacional e a própria 

sociedade, pois suprime variáveis econômicas e sociais fundamentais para o 

equilíbrio necessário. A não percepção dos riscos que causam danos á psique no 

meio ambiente do trabalho, o que inclui atividades monótonas, o assédio moral, a 

velocidade da informação, a pressão por desempenho, a falta de perspectiva de 

carreira, a fraca gestão de riscos químicos, biológicos, físicos, ergonômicos, 

mecânicos e ainda a ausente gestão dos ricos psicossociais são fundamentais para 

o adoecimento dos trabalhadores. 

Ao contrário do que boa parte dos autores indicam, os reflexos do adoecimento 

do trabalhador trazem consequências diretas no âmbito econômico das corporações. 

O custo do afastamento, dos impostos que são agravados pelo benefício gerado, da 

substituição, treinamento manutenção da mão de obra, os altos custos da Justiça 

brasileira, as penas pecuniárias para as pessoas jurídicas quanto às responsabilidades 

civil e criminal podem ser fatais para a saúde do negócio, assim como à saúde 

ao trabalhador.  

O dano social relacionado ao trabalho é um dano difuso, imposto a toda à 

sociedade que irá arcar com o cidadão fora do ambiente de trabalho. O trabalho 

possui valores que engrandecem e formam a cidadania e sensação de capacidade 

sem as quais o cidadão é diminuído na sua participação e satisfação frente á família 

e à sociedade. 

Frente à falta de uma política pública capaz de abordar o tema com consistência 

cabe à sociedade a imposição de seu desejo em busca da qualidade de vida de 

cada cidadão que lhe forma. Inegável é a necessidade de abordagem imediata do 

problema, através de ações políticas executivas e legislativas capazes de incluir os 

fatores e riscos psicossociais nas diferentes esferas de controle e gestão. 

Em relação à metodologia de pesquisa adotada, destaca-se que a pesquisa 

bibliográfica e documental possibilitou um aprofundamento do tema e compreender 

melhor o panorama da saúde mental no trabalho e seus impactos na sustentabilidade 

do negócio, mas poderia ter sido melhor explorado, se tivesse um tempo maior para a 

realização de uma uma pesquisa de campo, na qual o pesquisador pudesse ter 

comparado estes dados com casos reais. 
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Apesar disso, os resultados aqui apresentados reiteram a relevância da 

pesquisa, e poderá servir para orientar gestores,  profissionais e pesquisadores sobre a 

importância de se dar maior atenção às questões relacionadas à saude do trabalhador, 

principalmente, os riscos psicossociais a que estão expostos, bem como, seus impactos 

na sustentabilidade organizacional.  Tal estudo demonstra ainda, a  necessidade  de se 

avançar em pesquisas na busca de um modelo de diagnóstico, capaz de auxiliar o 

empregador a adotar medidas de controle eficazes na proteção da saúde mental do 

trabalhador. Cabe a todos, desenvolver instrumentos capazes de garantir de um 

meio ambiente de trabalho salubre e que resguarde sua proteção por agir dentro de 

métodos e processos cientificamente elaborados a fim de aumentar ao máximo os 

resultados positivos na proteção social da instituição "trabalho" e das pessoas, 

cidadãos que doam seu esforço para garantir o sustento, o provimento e sua saúde 

emocional, física e mental. 

Evidente é que os riscos psicossociais trazem sérias ameaças de dano à 

sustentabilidade organizacional, atacando os pilares social, ambiental e econômico. 

Por fim, cabe ressaltar que o ambiente de trabalho deve ser saudável, a 

economia da organização deve ser protegida e a integridade do cidadão deve ser 

preservada para garantir a segurança social e a capacidade para o trabalho. Por isso, e 

por todas as verificações apresentadas neste trabalho, fica evidente que próximos 

passos em busca de um regime legal baseando em métodos técnicos eficazes deve 

ser elaborado de forma eminente em busca da garantia da saúde mental do 

trabalhador e da sustentabilidade dos negócios. Pois, o trabalho pode ser fonte de 

motivação para a saúde mental, mas também se mostra como um dos maiores 

geradores ou agravadores de transtornos na vida moderna.  

5.1. ENCAMINHAMENTOS 

 

O resultado deste trabalho e o seu desenvolvimento subsidiarão a 

elaboração de projetos específicos visando o desenvolvimento de métodos de 

levantamento de riscos ambientais psicossociais, assim como o desenvolvimetno de 
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propostas de políticas industriais que atendam à evidente demanda de definição das 

obrigações dos empregadores na gestão destes fatores. 

O tema será levado ao Conselho de Relações do Trabalho da Federação 

das Indústrias do Paraná, aonde os sindicatos empresariais poderão conhecer a 

problemática e a iniciativa de procurar soluções por parte do Serviço Social da 

Indústria no Paraná. Este momento possibilitará o início do delineamento de ações 

visando a melhoria da legislação trabalhista prevencionista para que esta contemple 

os riscos psicossociais a que os trabalhadores estão expostos cotidianamente e as 

medidas de controle compulsórias a serem adotadas. Desta forma a saúde mental 

do trabalhador passará a ter maior resguardo assim como poderemos ter uma 

melhor noção para a gestão desta variáveis com a real percepção do impacto na 

sustentabilidade organizacional e perenidade do negócio. 

Em consonância com esta ações, serão publicados artigos científicos 

buscando a mobilização de pesquisadores e entidades ligadas às relações de 

trabalho no avanço da matéria dentro da variáveis já demonstradas. Da mesma 

forma artigos de opinião nos meios jornalísticos e de divulgação interna na 

comunidade industrial serão desenvolvidos visando a conscientização e divulgação 

da problemática para a comunidade. 
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