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RESUMO

O presente estudo acadêmico teve o objetivo de analisar os estudos sobre fatores
psicossociais relacionados ao trabalho e como estão os indicadores desses fatores
na microrregião de Canoinhas. Para tanto, utilizou-se como método a revisão
sistemática da literatura associada a dados secundários de órgãos oficiais do
governo, bem como de instituições que trabalham com transparência e mineração
de dados do governo. Os principais achados são que, apesar de existir um bom
IDHM na região estudada, as oportunidades de crescimento são poucas e a
diversificação de produtos de base agroindustrial é subutilizada. Os dados obtidos
do INSS mostram uma tendência nacional de concessão de auxílio-doença
previdenciário (B31) ou auxílio-doença acidentário (B91), o que confere com a
Literatura Médica a respeito: de maneira geral, a prevalência segue o que a
Literatura Psiquiátrica descreve em suas pesquisas. A maioria dos casos de
afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2020 se concentra
em: 1 – transtornos depressivos (35,24%), 2 – transtornos ansiosos (26,36%), 3 –
transtornos depressivos recorrentes/persistentes (16,49%), 4 – transtorno bipolar
(12,96%). Já os dados secundários revelaram como médias e tendências de
crescimento da região: PIB de R$ 28.674,31; Índice de Gini de 0,48; e 43,67% da
população de jovens de 18 a 20 anos completaram o ensino médio; na contramão,
pessoas com 25 anos ou mais com curso superior somam apenas 5,86%. A renda
média per capita é de R$ 553,73, e com um índice de ocupação da População
Economicamente Ativa (PEA) média de 97,02%, a microrregião de Canoinhas
precisa de políticas públicas que fomentem a formação superior e a diversificação de
matrizes produtivas e de uma melhora na distribuição de renda. Pensar em produtos
de origem local pode e deve ser uma alternativa para buscar vocações naturais
ainda não exploradas na microrregião de Canoinhas. Governo, empresariado e
sociedade devem trabalhar em sinergia para transformar a sociedade local,
deixando-a mais inovadora e sustentável, principalmente com relações de trabalho
cada vez mais claras e com objetivos definidos e compartilhados entre
empregadores e empregados.

Palavras-chave: Qualidade de vida; Gestão participativa; Inovação.



ABSTRACT

This academic study aimed to analyze how studies and research on Work-Related
Psychosocial Factors (FPsRT) and secondary data from the microregion of
Canoinhas are treated. For this purpose, the Systematic Literature Review
associated with Secondary Data from official Government bodies as well as from
institutions that work with transparency and government data mining was used. The
main findings are that, despite the existence of a good IDHM in the studied region,
growth opportunities are few and the diversification of agro-industrial products is
underutilized. The data obtained from the INSS show a national trend of granting
social security sick pay (B31) or accidental sick pay (B91) which follows what is found
in the Medical Literature in this respect: In general, the prevalence follows what the
Psychiatric Literature describes in their research. Most cases of removals by the
National Social Security Institute (INSS) in 2020 focus on: 1 – Depressive disorders
(35.24%), 2 – Anxious disorders (26.36%), 3 – Recurrent / persistent depressive
disorders (16.49%), 4 – Bipolar disorder (12 .96%). Secondary Data, on the other
hand, revealed the following averages and growth trends in the region: GDP of
R$ 28,674.31; Gini index of 0.48; Young people aged 18 to 20 years who have
completed high school of 43.67% of the population, against people aged 25 or over
with higher education 5.86%. The average per capita income is R$ 553.73 and with
an average occupancy rate of the Economically Active Population (PEA) of 97.02%.
The MRC needs public policies that encourage higher education and the
diversification of production matrices and improve the distribution of income. Thinking
about locally sourced products can and should be an alternative to looking for natural
vocations not yet explored in the MRC. Government, businesses, and society must
work increasingly in synergy to transform local society, making it more innovative and
sustainable, especially with increasingly clear work relationships and with defined
and shared objectives between employers and employees.

Keywords: Quality of life; Participatory management; Innovation.
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1 INTRODUÇÃO

Os Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FPsRT) podem ser

definidos, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), como o resultado

da interação entre aspectos dos ambientes organizacional, social e psicológico e o

indivíduo, com influências na saúde e no desempenho dos trabalhadores.

Observa-se desde então (meados de 1999 na Europa, quando se iniciou a

discussão de que tais problemas – FPsRT – poderiam impactar de alguma forma no

processo produtivo) o uso também dos termos “fatores de risco psicossociais”,

“riscos psicossociais” e “fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho”,

sendo esse último utilizado principalmente por agências e órgãos de saúde

ocupacional influenciados pelo contexto europeu, que têm se destacado pelos

avanços em programas de gerenciamento desse tipo de risco (ORGANIZAÇÃO

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2017).

Esses fatores referidos podem ser apresentados em seis diferentes

dimensões: insegurança no trabalho ou emprego, intensidade e tempo do trabalho

elaborado, conflito de valores, exigências emocionais, relações sociais dentro da

atividade de má qualidade e insuficiência ou falta de autonomia no emprego

(COSTA; SANTOS, 2013).

Esses fatores que geram alterações da condição de autonomia e significado

do trabalho podem ser percebidos no ambiente fabril com o aparecimento do

estresse, o que por sua vez influencia o desempenho do colaborador, ou seja, ele

terá sua eficiência e produtividade reduzidas. Ainda, pode apresentar desinteresse

pela função e desmotivação, o que ocasiona uma relação de conflito interno e com a

empresa. O colaborador em questão leva o estresse para sua vida social, familiar e

intrapessoal, o que acaba por desestruturar as suas relações (externas e internas do

ponto de vista psicológico), podendo ainda causar alterações que trazem graves

consequências físicas e mentais a esse trabalhador (GAULEJAC, 2007; SENNETT,

2012; COSTA et al., 2015).

Ainda, de acordo com Costa et al. (2015), as tendências tecnológicas em que

a indústria está inserida trouxeram modelos diferentes na forma de gerir e de pensar

das organizações e, por consequência, as empresas passam a cobrar e pressionar

cada vez mais seus colaboradores, o que acaba por sobrecarregá-los. O que uma

empresa deseja é que se tenha mais produção com qualidade em menos tempo de



13

trabalho e com o menor número de colaboradores possível. Portanto, a sobrecarga

de tarefas ou o acúmulo de trabalho acabam sendo negativos para o trabalhador.

O estresse tem uma íntima relação com as questões psicológicas de cada

pessoa, e quando o indivíduo é submetido a situações de pressão acima de sua

capacidade de ajuste psicológico (resiliência), há um descontrole das funções do

organismo, ocasionando transtornos físicos e/ou mentais. Algumas pessoas, ao se

depararem com situações estressantes, podem apresentar uma miríade de

manifestações físicas, mas que têm origem psicológica, por exemplo: cefaleias,

tonturas, mialgias (dores musculares) generalizadas, sensação de sufoco (dispneia),

sensação de desconforto precordial (simulando um infarto agudo do miocárdio),

dores de estômago (epigastralgia), azia (pirose), desmaios rápidos (lipotimia),

desmaios seguidos de queda simulando crises epilépticas, síndromes vertiginosas

benignas (labirintites), manifestações de lesões de pele (erupções na pele, manchas

sem história de trauma contundente, urticárias, pruridos), perda de cabelo, rarefação

dos pelos de certas áreas do corpo (como barba), entre outras (AMARO, 2013;

DALGALARRONDO, 2019).

Outros indivíduos podem apresentar doenças graves ou ainda se mostrar

deprimidos, ou seja, os danos psicossomáticos (corpo + psique) são vastos e nesse

sentido devem ser trazidos à discussão de forma ampla, contemplando o que se

entende por Desenvolvimento Regional e Saúde do Trabalhador, aqui nesta

pesquisa circunscritos à dimensão Econômica, Humana e Social do

desenvolvimento e aos Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FPsRT).

Entende-se que o vocábulo desenvolvimento por si só possui diferentes conceitos,

sendo impossível definir Desenvolvimento Regional somente do ponto de vista

econômico, humano e social; no entanto, para fins de organização do trabalho e

objetividade da análise deste estudo, o Desenvolvimento estará ligado a essas três

dimensões (ADAM; HOFF, 2018; ADIMARI; TOMPOROSKI, 2019).

Essa temática e seus possíveis reflexos no desenvolvimento territorial são

bastante recentes no campo da exploração científica e, portanto, existem vários

conceitos adotados tanto em um quanto no outro. Esta pesquisa, inicialmente,

propõe um desafio de se estudarem os FPsRT a partir de uma Revisão Sistemática

da Literatura (RSL) e do uso de Dados Secundários (DS), a fim de buscar um

entendimento sobre suas relações recíprocas e seus desdobramentos sobre

ambiente, sociedade, trabalhador, empregador, economia e sociedade,
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especificamente na microrregião de Canoinhas (MRC). Dessa forma, busca

contribuir sob diversos prismas: fomentar novos estudos na área, gerar na

sociedade, governo e empresariado uma visão ampla sobre Fatores Psicossociais

Relacionados ao trabalho e propor novas práticas de relacionamento entre os entes

sociais para que uma nova realidade se materialize com base em dados e na

vivência prática de que o controle dos FPsRT atrelados ao Desenvolvimento

Regional pode gerar um círculo virtuoso de crescimento humano, social, econômico

e regional (ARRAES; TELES, 2000; ARAÚJO, 2018; ADELMAN, 1972; DENARDIN;

ALVES, 2019; BAUMAN, 2010, BASTOS, 2018; CAMARGO, 2004).

Entende-se que, num processo de desenvolvimento inclusivo (no qual exista

equidade de direito e deveres entre todos), inovador (que seja ousado dentro de sua

linha histórico-evolutiva, inovando e criando formas de melhorar a qualidade de vida

do ser humano e as relações sociais aí existentes) e sustentável (que saiba respeitar

o meio ambiente – do/no qual busca recursos para sua manutenção –, seus bens

naturais, sua gente e sua cultura, sustentando assim a perenidade no tempo desse

recorte territorial e dos empreendimentos a ele ligados), também se pressupõe um

território que tenha uma população equilibrada econômica, social e culturalmente, o

que torna indispensável que os FPsRT sejam devidamente considerados.

Consequentemente, exigem-se oportunidades inclusivas e inovadoras de

investimento no território, sem as quais a população de determinado recorte

territorial não terá condições de avançar na sua plenitude como pessoas (BARUKI,

2015; DALLABRIDA; ROTTA; BÜTTENBENDER, 2021).

Em geral, preceitos básicos como educação de qualidade, alimentação e

condições dignas de trabalho e renda ficam à margem de reflexões mais profundas

do processo produtivo e econômico, mesmo que impactando diretamente na

dignidade do ser humano e na produtividade tão desejada (ARAÚJO, 2018, 2021).

Teimosa ou tendenciosamente, esses aspectos ficam de lado, o que muitas vezes

contribui para que o indivíduo permaneça tolhido de uma capacidade de ver o

coletivo, sentir-se parte de uma comunidade e desenvolver-se como pessoa em sua

plenitude (BARATA, 2001; BARTMANN, 2009; BARRETO, 2009; ANTUNES, 2015a;

ANTUNES et al., 2019; ALVES, 2021). Considera-se que o ser humano, como

indivíduo, tem um papel nesse contexto para a construção de uma sociedade justa e

organizada, e sua completude somente se dará num ambiente socioeconômico

familiar saudável (GAULEJAC, 2007; SENNETT, 2012).
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Uma das relações entre os FPsRT e o ambiente socioterritorial resulta do fato

de que um comportamento social dominante, individualizado e concentrador de

riqueza e poder favorece a constituição de um ambiente social temeroso, propício a

que pequenos grupos tomem esse poder, organizem-se e, literalmente, dominem

uma região inteira, criando oligarquias poderosas e passando a deter grande parte

da renda ou dos potenciais de crescimento de uma região, deixando, assim, que o

lado humano e social dessa sociedade não possa também evoluir com segurança e

autonomia dentro de suas múltiplas habilidades e vocações (BAUMAN, 1999, 2001,

2003, 2010; DALLABRIDA; ROTTA; BÜTTENBENDER, 2021; GAULEJAC, 2007).

Portanto, esta pesquisa se propõe a discutir os Fatores Psicossociais

Relacionados ao Trabalho (FPsRT) dentro do contexto territorial, sob a ótica

acadêmica, teórica, reflexiva e social; abrangendo a dimensão econômica, humana

e social e do Desenvolvimento Regional, utilizando-se de uma Revisão Sistemática

da Literatura (RSL) e Dados Secundários (DS) obtidos junto aos órgãos oficiais do

governo (Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), DATASUS, IBGE, IPEA,

IDHM) e outros meios de obtenção de dados, como: Atlas Brasil, Iniciativa SmartLab,

GBD Compare Viz Hub (healthdata.org) e o Índice de Gestão Municipal Aquila

(IGMA).

O tema se apresenta desafiador no sentido de incitar a discussão sobre essas

duas grandes áreas temáticas, os FPsRT e o Desenvolvimento Territorial,

especificamente sob a ótica econômica, humana e social. Bem como suas relações

intrínsecas com aquilo que se pode chamar de dignidade da vida humana, uma

dimensão da vida do ser humano e também uma de suas grandes aspirações com

objetivo de vida (BAUMAN, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2007, 2010, 2011a,

2011b, 2012, 2014).

Os FPsRT são tratados de forma precária, visto que, no Brasil, serviços

realizados na área da saúde e de segurança e saúde laboral, para muitas

instituições privadas e públicas, existem apenas para cumprimento legal (BRASIL,

2002, p. 11-13; BARUKI, 2015; BASTOS, 2018; SILVA-JÚNIOR; FISCHER, 2012).

Tanto sob o aspecto governamental quanto sob a ótica do empregador, que

em geral vê o investimento em saúde do trabalhador como uma despesa e não

como um investimento (ANTUNES, 2015; COSTA; MENDES, 2021), derivam os

aspectos negativos, como propiciar manifestação de transtornos mentais em

indivíduos com baixa resiliência emocional.
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Em decorrência do baixo investimento em saúde e segurança nas empresas,

o cenário mais comum visto na Medicina Ocupacional (MO) é o descaso com o que

acontece ao trabalhador, sua saúde e a salubridade de seu posto de trabalho. O

envolvimento da alta direção de uma empresa com relação à segurança e saúde do

trabalhador ocorre apenas quando há ocorrência de graves acidentes, situações que

acabam por atingir a imagem ou ainda causar danos materiais a ela ou ao

colaborador, confirmando que há muito por se fazer em saúde e qualidade de vida

do trabalhador (DEBORD, 1967; DEJOURS, 1992, DEJOURS; ABDOUCHELI, 1993;

OLIVEIRA et al., 2019a, 2019b; OLIVEIRA, 2003; CARLOTTO, 2018; DE SOUSA

SANTOS, 2015, 2020).

Sob outra ótica, podem se apresentar como aspectos positivos, ou seja,

esses mesmos FPsRT podem agir como potencializadores da criatividade humana e

do alcance de sua plenitude como ser humano (COELHO, 2018). Quando as

pessoas, dentro de uma empresa, são vistas como parceiras, e não como mera mão

de obra, elas se tornam fornecedoras de competência, de conhecimento e de

habilidade, sendo esses os mais importantes aportes para uma organização para o

aprimoramento da inteligência organizacional, o que, por sua vez, resulta na tomada

de decisões racionais e inovação (SCHUMPETER, 1997; PANTALEÃO; VEIGA,

2019; MOREIRA, 2020). Em situações positivas desse tipo, as empresas bem-

sucedidas tratam seus colaboradores como fornecedores de talentos e

competências, como parceiros, e não mais como trabalhadores ou empregados

contratados com um simples trabalho prescrito e com data determinada de validade

do contrato de trabalho (SENNETT, 2012; COSTA; MENDES, 2021).

Para aprofundar o entendimento dessa natureza de relações sociais-

econômicas-humanas, apresentou-se uma questão sobre a qual se pesquisou, a de

como são tratados os estudos dos FPsRT, bem como os dados secundários da

microrregião de Canoinhas.

Essas situações se interlaçam de forma a produzir um efeito no sujeito, na

comunidade laboral e na de convivência (família nuclear e estendida) e estende-se

ao espaço onde se vive, portanto com reflexos sobre o desenvolvimento regional. A

microrregião de Canoinhas (MRC) se contextualiza num movimento muito maior, que

começou muito antes da “mundialização dos processos produtivos” com os

primórdios que culminaram com o que vemos hoje como globalização e fluidez de
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mercados e economias e investimentos (DENARDIN; ALVES, 2019; SENNETT,

2012).

Sob o ponto de vista da abordagem territorial, somente a visão da Teoria

Exógena não seria suficiente para explicar o desenvolvimento econômico, humano e

social de um recorte territorial, mas sim o somatório de outras teorias que se

complementam para expandir a ideia do desenvolvimento sob a abordagem

territorial em seu aspecto desenvolvimentista sob a ótica econômica, humana e

social, dada a amplitude significativa/polissêmica do tema Desenvolvimento

(DALLABRIDA; ROTTA; BÜTTENBENDER, 2021; ADAM; HOFF, 2018; ADIMARI,

TOMPOROSKI, 2019, ADELMAN, 1972). Nesse sentido, a pesquisa precisou

também apontar quais práticas são realizadas entre chefia e subordinado que

buscam atender às demandas dos fatores psicossociais e de bem-estar no ambiente

de trabalho, pois tais aspectos estão diretamente ligados ao desenvolvimento, sendo,

portanto, uma via de mão dupla. Dessa forma, apresentou-se o PRIMA – EF;

(Psychosocial risk Management – Excellence Framework), ou seja, Programa de

Excelência em Gerenciamento de Riscos Psicossociais, em tradução livre, o qual,

em linhas gerais, serve para a aplicação de programas específicos a qualquer tipo

de empreendimento, sempre com vistas a identificação, controle e eliminação do

FPsRT (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011; SILVA, 2014;

PESSOA JÚNIOR; NÓBREGA; DE MIRANDA, 2011; SCHUMPETER, 1997).

Portanto, o PRIMA-EF é uma ferramenta eficaz para melhoria do

funcionamento do binômio chefia e subordinado, buscando atender fatores

psicossociais e de bem-estar no ambiente de trabalho e na sociedade e o

desenvolvimento econômico, humano e social, sob o ponto de vista dos FPsRT e do

Desenvolvimento Regional (PRIMA-EF..., 2011; ARRAES; TELES, 2000; BAASCH

et al., 2016; BARBOSA et al., 2016; BARBOZA; DANTAS; SANTOS, 2019;

DALLABRIDA; ROTTA; BÜTTENBENDER, 2021).

Diante de todo esse arcabouço de técnicas, ferramentas e estudos já

desenvolvidos, buscou-se entender como estão desenvolvidos os estudos sobre

Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho e como estão os indicadores

desses Fatores na microrregião de Canoinhas. Para tanto, o objetivo geral do

presente estudo é analisar os estudos sobre Fatores Psicossociais Relacionados ao

Trabalho e como estão os indicadores desses Fatores na microrregião de Canoinhas.

Como objetivos específicos delimitam-se: a) identificar os estudos sobre Fatores
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Psicossociais Relacionados ao Trabalho; b) analisar os indicadores dos Fatores

Psicossociais Relacionados ao Trabalho na microrregião de Canoinhas; c) propor

ações que possam ser aplicadas em empresas e políticas públicas locais.

O assunto abordado nesta dissertação nasceu da observação prática (como

médico do trabalho e psiquiatra) de como o modo produtivo hoje é imposto ao

trabalhador, não lhe dando margem para nenhum tipo de negociação, autonomia,

segurança e/ou reconhecimento de seu esforço produtivo e daquilo que ele vende

em troca de seu salário: seu tempo de vida! Nascendo assim frustrações que se

manifestarão como FPsRT (BAUMAN, 1999, 2001, 2003, 2007, 2010; OLIVEIRA,

2003; SENNETT, 2012; SANTOS, 2018).

Gerou-se, dessa forma, o desejo de abordar esse tema, justamente com o

Desenvolvimento Regional, pois existe entre esses dois assuntos uma relação a ser

explorada (SILVA, 2014; COSTA, 2015; COSTA; VELOSO NETO, 2020).

Outro fator foi o contato com as obras de Sennett e Gaulejac que, de forma

simples, objetiva e extremamente técnica, desnudam questões circunscritas no

âmbito da globalização, nessa tal falácia da globalização e de uma sociedade mais

justa. Justificando, também, por assim dizer, que existe um impacto social a ser

explorado advindo dessa nova organização do trabalho e métodos produtivos e

como eles impactam diretamente na vida do sujeito (GAULEJAC, 2007; SENNETT,

2012).

Assim, a busca de uma RSL + DS visa sobretudo dar um arcabouço

argumentativo para a discussão desses temas (FPsRT e Desenvolvimento Regional)

trazidos por tais autores (Sennett e Gaulejac) em suas obras. E assim entender o

quanto esse ser humano sofre e como está longe de ter o direito de viver sua vida

em plenitude, de forma mais equitativa, socialmente justa e responsável (o que era

de se esperar com o avançar técnico-histórico das sociedades) e apontar para sua

realidade de vida e o contexto social em que está inserido (GAULEJAC, 2007;

SENNETT, 2012; BAUMAN, 2001). A Globalização mostra todo um emaranhado de

situações que têm por finalidade gerar insegurança e incerteza na vida do

trabalhador e aqui se revela como o Grande Capital se reinventa para ilusoriamente

criar uma situação de liberdade do indivíduo, mas que o aprisiona cada vez mais

numa engrenagem sociolaboral-econômica, que não só lhe restringe o seu direito de

viver com perspectivas, mas que, além disso, mostra uma sociedade doente, em

que o tempo de vida do sujeito é literalmente tomado pelo trabalho mostrado aqui



19

com algo de maior significado do que a própria vida e dignidade do ser humano

(GAULEJAC, 2007).

O tema em questão tem relevância sob vários aspectos, em especial de um

ponto de vista estratégico, pois propõe apontar as possíveis interferências (positivas

ou negativas) dos FPsRT num padrão de desenvolvimento econômico inclusivo,

inovador e sustentável, determinando um modelo de estudo na relação chefia versus

subordinado e seus reflexos sobre os FPsRT e o Desenvolvimento Regional dentro

de um recorte territorial. Nesse caso, trata-se da microrregião de Canoinhas, SC,

onde estão alocados trabalhadores de diferentes regiões, vindos de municípios das

redondezas, assim como uma diversidade de atividades econômicas: comércio,

prestação de serviços, setor industrial (a se destacar o de madeira e celulose)

abatedouros, beneficiamento de proteína animal, além de vocação para o

agronegócio, seja de pequenos agricultores, seja de grandes produtores rurais,

destacando-se os cultivares: fumo, erva-mate, soja, milho, batata, feijão, uva,

palmito (juçara e pupunha), pinhão, mel de melato, resinagem (breu e a terebintina,

sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial) e as agropastoris: bovinos, ovinos,

aves e peixes. Essa diversidade de atividades contribui para um fluxo diário de

pessoas que contribuem em diferentes níveis para a movimentação e a

diversificação da economia regional (WÜNSCH, 2004; BARTMANN, 2009;

CAMACHO; MAYORGA, 2017; RÉGIS et al., 2016; PEREIRA; RIBEIRO, 2017;

PEREIRA; PETROSKI, 2017; VENDRAMINI; SILVA, 2018; BENÍCIO; PINHEIRO DE

SOUSA, 2020; MORATELLI; SILVA, 2020; FEDERAÇÃO CATARINENSE DE

MUNICÍPIOS, 2021).

Quando se buscam condições para um desenvolvimento territorial inclusivo,

inovador e sustentável, precisam ser considerados não apenas os aspectos

econômicos de uma região, mas também o humano e o social. Outros fatores que

podem interferir nesse processo são também destacados: capital humano, capital

financeiro, padrão usual utilizado na exploração dos seus bens naturais, padrão de

industrialização de uma região e capacidade de atração de outros segmentos, bem

como sua interação com o meio ambiente e consequentemente o respeito às

populações que vivem às margens de suas instalações e o impacto desse padrão de

industrialização sobre a região como um todo; é preciso compreender também o

padrão dominante de gestão dos entes públicos e privados da região, o nível de

evolução e qualidade das estruturas políticas, bem como que o poder é manipulado



20

dentro dos grupos sociais majoritários, não esquecendo de como o tecido histórico

consolidou essa população e a maneira como vivem e projetam sua vida, algo muito

marcado no “jeito de ser” de um espaço social (SCHUMPETER, 1997; BRAGA, 2013;

DALLABRIDA, 2004, 2007, 2020, 2021; OLIVEIRA, 2016; TOMPOROSKI, 2021;

OLIVEIRA; SILVA, 2021).

Importa também avaliar a presença ou não de oligarquias e sua relação com

o poder local, como essa sociedade encara as condições para que o “novo” se

estabeleça e quais condições existem para que a população quebre paradigmas

históricos, gerando condições para que se tornem agentes capazes de modificar

suas trajetórias e com isso melhorar suas vidas em comunidade (MARX, 1984;

SANTOS, 1996, 2009; MELLO, 2018; TOMPOROSKI, 2021).

Os FPsRT são importantes de serem investigados, pois têm potencial de

impactar diretamente na dinâmica territorial do desenvolvimento e na vida dos

indivíduos que residem em determinada região ou território (BLUME, 2004;

CAMELO; ANGERAMI, 2008; BUSS, 2019; CORREIA, 2018). Sem uma devida

capacitação desses indivíduos, o pilar do desenvolvimento fica prejudicado, pois

estes não se sentem capazes de ser autores da mudança e prosperidade do local

onde vivem e trabalham (COELHO, 2008). Tudo isso em razão do seu baixo arsenal

cognitivo e sua reduzida/induzida capacidade de entendimento sobre seus direitos e

deveres dentro de uma comunidade, bem como da falta de acesso amplo a uma

educação e formação de alta especialização com capacidade de gerar tecnologia e

conhecimentos locais, fechando assim um ciclo virtuoso de crescimento regional e

satisfação social, com vistas à sustentabilidade e perenidade das ações de inovação

regional (SENNETT, 2012; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O

DESENVOLVIMENTO, 2016; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO,

2017; LIMA, 2018; TOMPOROSKI; LACHMAN; DA MAIA, 2020; TOMPOROSKI;

BONFIM, 2021).

Por esse motivo, as dimensões econômica, humana e social serão as

abordadas dentro do Desenvolvimento Regional para que a partir dessas temáticas

surjam outros estudos que complementem a visão que esTe trabalho poderá

demonstrar. Imprescindível lembrar que o conceito de Desenvolvimento é muito mais

amplo e complexo do que esta fatia do constructo que se pretende abordar e

envolve temas complexos paralelos, como o suicídio, por exemplo (DURKEIM, 2000;
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MARX, 1983, 1984, 1985a, 1985b; SENNETT, 2012; BROSE, 2020; DALLABRIDA,

2020; CONCEIÇÃO JÚNIOR, 2020).

Ao se atentar à sociedade pós-moderna, claramente se identificam padrões

alarmantes no estilo de vida e trabalho. Hábitos não saudáveis, comidas calóricas,

ultraprocessadas, sedentarismo e altas cargas de trabalho acabam, por assim dizer,

destruindo a qualidade de vida dos sujeitos e enredando-os num círculo vicioso de

trabalho, maus hábitos de vida e precariedade da saúde em longo prazo (COELHO,

2008; CHAGAS, 2015; CORREIA et al., 2018; DALGALARRONDO, 2019; BRASIL,

2010).

Nesse compasso, viu-se um aumento vertiginoso dos transtornos mentais em

decorrência das mesmas condicionantes relatadas (BARATA, 2001; CARVALHAIS,

2016; CORREIA et al., 2018; COSTA, 2020). E esse aumento vem dando destaque

a observações e trabalhos na área realizados por vários pesquisadores ao longo dos

anos e dos processos de modernização dos modos produtivos, os quais

identificaram que junto com a evolução tecnológica dos últimos 50 anos, houve uma

piora na qualidade da vida mental e/ou processos mentais, um incremento dos

processos produtivos, otimizações de processos, aumento da eficiência do

maquinário, ao passo que não é visto o mesmo cuidado com a saúde do trabalhador

e sua adaptação a essa nova realidade de trabalho e métodos produtivos (DEBORD,

1967; DEJOURS; ABOUCHELI, 1993; COELHO, 2008; SILVA; DE OLIVEIRA, 2020).

As previsões feitas para os anos 2020 e 2021 se concretizaram de uma forma

muito particular, pois o ritmo de trabalho que vinha numa crescente e a perda de

qualidade de vida se somaram à pandemia provocada pelo SARS-COV2 (COVID-

19). Entre os transtornos mentais, dá-se mais ênfase ao Transtorno Depressivo

Maior (TDM), um constructo que se coloca dentro do Código Internacional de

Doenças 10ª Edição (CID10) em seu capítulo V (Transtornos Mentais e

Comportamentais), dentro de uma ampla gama de condições denominadas

Transtornos de Humor (TH) (CATALDO NETO; GAUER; FURTADO, 2003;

Diagnostic and Statistical Resource Book on Mental Disorders (DSM) IV, 1995; DSM

V, 2020). As correlações desses transtornos com o modo de vida e organização

social são de extrema importância para se entender o processo de saúde versus

doença, o contexto dos Transtornos Mentais e a estruturação do modo de trabalho

hoje imposto aos indivíduos (MOREIRA; DIAS, 2015; GÓMEZ; LLANOS, 2020;
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MARTINS et al., 2020; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1984;

DE OLIVEIRA; DA SILVA, 2021).

Para o sociólogo polonês Bauman (1997, 2001), o desenvolvimento humano

não se trata apenas de suprir as demandas da existência básica do indivíduo, vai

muito além disso, porém a sociedade moderna (ou sociedade do consumo, como o

autor define) cria inúmeras situações não naturais que dissolvem os laços sociais,

criando assim um distanciamento entre os seres humanos e sua natureza coletiva,

sendo sustentado seu ponto de vista por outros autores (BAUMAN, 1999, 2001,

2007, 2010; GAULEJAC, 2007; SENNETT, 2012; HARARI, 2015).

A pesquisa, portanto, pretende esclarecer as relações entre sociedade e

indivíduo, as quais normalmente não são exploradas em razão da complexidade e

ao mesmo tempo do seu sentido contraditório (GALVÃO, 2004; FONSECA; EGRY;

BERTOLOZZI, 2006; FRIESTINO et al., 2020; GLINA; ROCHA, 2010).

O presente estudo divide-se em seis capítulos; no primeiro apresenta-se a

introdução, que contempla a apresentação do tema, do problema, dos objetivos e da

justificativa. No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico, que considera

a abordagem marxista das relações de trabalho; relações de trabalho e a migração

das multinacionais do centro para periferia; transtornos mentais e a relação

empregado e empregador; manifestações psicossociais da relação empregador

versus empregado e suas relações com o meio onde vivem e trabalham; e

abordagens teóricas sobre desenvolvimento e as possíveis explicações para que o

DR aconteça ou não em determinada região.

No terceiro capítulo é descrita a metodologia, abordando a delimitação da

pesquisa; procedimentos de coleta de dados, interpretação e análise de dados. O

quarto capítulo retrata a análise e interpretação dos dados, seguido do quinto

capítulo, que traz as considerações finais, as limitações do estudo e propostas para

novos estudos na área.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ABORDAGEM MARXISTA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO: MATERIALISMO

HISTÓRICO-DIALÉTICO

As abordagens científicas que aproximam suas análises ao materialismo

histórico-dialético1 mostram uma necessidade de compreender e explicar os objetos

e fenômenos investigados, de tal maneira que os apresentem como eles são na

prática, buscando conhecer a realidade natural e social das relações humanas

(GOMIDE, 2014; GALVÃO, 2004). Nessa premissa, denota-se a dimensão

ontológica, que permite explicitar como a realidade se apresenta na prática,

constituindo-se historicamente e socialmente, por meio da própria atividade

praticada e realizada pelo humano (NETTO; NOGUERO; JÄGER, 2011). Dentre as

atividades, denotam-se as mudanças no campo do trabalho.

Já Marx (1984, p. 167) contribui com sua visão sobre capital e trabalho da

seguinte maneira:

A mercadoria, o dinheiro e o capital constituem uma força hegemônica. O
território da mercadoria e do capital é o espaço onde reina a lei do valor,
representando a exploração imposta aos trabalhadores. A sociedade é
submetida a essa correlação de forças. Finalmente, a transformação do
dinheiro em capital produz os seguintes resultados: "1o que o produto
pertence ao capitalista e não ao trabalhador; 2o que o valor desse produto,
além do valor do capital adiantado, inclui uma mais-valia, a qual custou
trabalho ao trabalhador, mas nada ao capitalista, e que, todavia, torna-se
propriedade legítima deste; 3o que o trabalhador continuou a manter sua
força de trabalho e pode vendê-la de novo, caso encontre comprador”.

1 “Conceitualmente, o termo materialismo diz respeito à condição material da existência humana, o
termo histórico parte do entendimento de que a compreensão da existência humana implica na
apreensão de seus condicionantes históricos, e o termo dialético tem como pressuposto o movimento
da contradição produzida na própria história.” (GOMIDE, 2014, p. 3).
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O processo de trabalho é uma atividade humana, materializada ou objetivada

em valores de uso. “O processo de trabalho, como o apresentamos em seus

elementos simples e abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores

de uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades humanas [...]” (MARX,

1985a, p. 153). Assim, o sistema capitalista, o qual adveio com a Revolução

Industrial, trouxe um novo modo de pensar e de agir frente às novas dinâmicas

sociais que se consolidavam, mudando bruscamente o sentido do próprio trabalho.

Segundo Marx (1983), o trabalho, no modo de produção capitalista, deixa de

hominizar e passa a alienar, pois o produto e o próprio processo de produção se

tornam estranhos ao trabalhador. A perda da liberdade individual dentro do

capitalismo, no qual o trabalhador vende sua força de trabalho para sua

sobrevivência, dissocia o trabalho do homem que o realiza. Assim, o trabalhador

torna-se subordinado ao sistema. Hoje, em um mundo globalizado, capitalista e

neoliberal, o trabalho, em um sentido generalista, é visto sob essa ótica, em que se

pode verificar nas ondas de terceirização e quarteirização do trabalho, grande

prejuízo econômico e cognitivo-emocional dos indivíduos expostos e sujeitos ao

subemprego (OVEJERO, 2010; GAULEJAC, 2007; SENNETT, 2012; PALUDO, 2015;

LUKÁCS et al., 2012; ARFELI, 2021).

Gaulejac (2007, p. 338) traduz essa modernidade do trabalho e do capital da

seguinte forma:

Sob uma aparência pragmática, a gestão constitui uma ideologia que
legitima a guerra econômica e a obsessão pelo rendimento financeiro. Os
gestionários instalam, na verdade, um novo poder gerencialista. Trata-se
não tanto de um poder autoritário e hierárquico, e sim de uma incitação
ao investimento ilimitado de si no trabalho, para tentar satisfazer os próprios
pendores narcísicos e as próprias necessidades de reconhecimento. Trata-
se de instilar nas mentes uma representação do mundo e da pessoa
humana, de modo que o único caminho de realização de si consista em se
lançar totalmente na luta pelos lugares e na corrida para a produtividade.
Ora, a fim de melhor garantir seu empreendimento, essa lógica transborda
seu campo e coloniza toda a sociedade. Hoje, tudo é gerenciado as cidades,
as administrações, as instituições, mas igualmente a família, as relações
amorosas, a sexualidade... O Ego de cada indivíduo se tornou um capital
que ele deve fazer frutificar... Essa cultura do alto desempenho, porém, e
o clima de competição generalizada, põe o mundo sob pressão. O assédio
se banaliza, acarretando o esgotamento profissional, o estresse e o
sofrimento no trabalho. A sociedade é apenas um mercado, um campo
de batalha insensata, em que o remédio proposto aos malefícios
da guerra econômica consiste sempre em agravar a luta. Diante dessas
transformações, a política, contaminada por sua vez pelo realismo
gestionário, parece impotente para delinear os contornos de uma sociedade
harmoniosa, preocupada com o bem comum.
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Ainda, segundo Marx (1983), o processo saúde-doença pode ser visto sob o

aspecto do materialismo histórico-dialético, uma vez que perpassa a história humana

e suas interações. Desde as relações que faz em sua obra sobre o conceito da luta

de classes, espraia sua reflexão sobre o processo saúde-doença como um

constructo que pode ser compreendido e determinado em cada sociedade e classe

segundo seu tempo histórico. Em linhas gerais, o autor divide esse processo dentro

da História em três teorias: 1 – A teoria unicausal da doença (mais ligada a

sociedades primitivas, dando significados sobrenaturais às doenças); 2 – A teoria

multicausal da doença (sintetiza que a causa das doenças e do adoecer é

multicausal e veio se consolidando à medida que a Ciência lançava explicações

sobre tudo o que antes era visto como sobrenatural); 3 – A teoria da determinação

social do processo saúde-doença (versa sobre como a sociedade se organiza para a

construção da vida social, interpreta o adoecer como um fenômeno de duplo caráter

– biológico + social – e determina-se uma vez que o homem vive em sociedade,

imprimindo a este diferentes ritmos de desgaste conforme a condição evolutiva da

sociedade ou do meio em que vive) (FONSECA; EGRY; BERTOLOZZI, 2006;

HARARI, 2015; ESTELLITA-LINS, 2021).

Ou seja, a abordagem do materialismo histórico-dialético permeia o olhar

científico e civilizatório, de modo a desnudar o sistema dominante, com suas

consoantes e dissonantes. Porém, vai permitir um outro olhar sobre o processo

saúde-doença de forma a amalgamá-lo no contexto real e no tempo real, com suas

virtudes e mazelas (ALVES, 2021; SILVA; FISCHER, 2012; SILVA; SANTANA,

2012).

Antunes (2015, p. 407) contribui com a visão ontológica do trabalho citando a

obra de Lukács (1980, p. IV-V):

Somente o trabalho tem na sua natureza ontológica um caráter claramente
transitório. Ele é em sua natureza uma inter-relação entre homem
(sociedade) e natureza, tanto com a natureza inorgânica [...], quanto com a
orgânica, inter-relação [...] que se caracteriza acima de tudo pela passagem
do homem que trabalha, partindo do ser puramente biológico ao ser social
[...] Todas as determinações que, conforme veremos, estão presentes na
essência do que é novo no ser social estão contidas no trabalho. Trabalho,
portanto, pode ser visto como um fenômeno originário, como modelo,
protoforma do ser social [...]
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Dessa forma, traça-se um quadro no qual o materialismo histórico-dialético

mostra sua contribuição para o entendimento da realidade que cerca os indivíduos

em todas as suas dimensões – individual, social, laboral – e no seu contexto

ambiental, visto que abrange em sua discussão o processo saúde-doença e o

desenvolvimento (ANTUNES, 2015; OLIVEIRA, 2016; DALLABRIDA, 2021).

Nesse contexto, de forma compatível com o ideário neoliberal (afeito ao que

se pode determinar como Estado mínimo), a “ética” individualista propõe uma

competitividade para intensificar o ritmo no mundo do trabalho e ser revestida de

uma áurea de modernidade e de competitividade. Acontece então uma pressão

sobre os trabalhadores, os quais são submetidos à ameaça (insidiosa e constante)

da demissão (SENNETT, 2012; SILVA; DE OLIVEIRA, 2020). A insegurança com

relação à permanência no emprego ocorre por meio de um jogo “sutil de competição

e avaliação constante, avaliações de desempenho, cursos de liderança e perfil

empreendedor do colaborador e seu nível de ambição, equipes auto gerenciáveis,

ter o senso do dono do negócio” (SENNETT, 2012, p. 109) etc., além de tantos

outros aforismos e jargões para criar uma atmosfera de competição constante entre

os colaboradores, para que eles possam “garantir” sua permanência em seus

empregos, sob uma proposta de “atualização constante, aprendizagem continuada,

aperfeiçoamento constante.” (GAULEJAC, 2007, p. 126). Inadvertido ou obscurecido

por esse processo de “competitividade”, cai o trabalhador numa grande teia de

interesses voltados somente ao capital e sua concentração (DEJOURS, 1992;

SENNETT, 2012; ANTUNES, 2015; ARAÚJO, 2021).

Assim, o desejo de vencer e obter sucesso se torna uma “obsessão”,

requisitando, do trabalhador, uma dedicação extra sem limites, que se estende para

além dos muros das organizações e, como consequência, sobrecarrega-o em um

processo de coerção cognitiva jamais vista antes na história da humanidade

(ANTUNES, 2000).

Dallabrida (2021, p. 71) exemplifica uma das possíveis variantes em jogo na

determinação de uma dinâmica territorial:
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Esquema 1 – Determinantes para formação territorial

Fonte: Dallabrida (2021, p. 71).

O autor contribui com a visão de uma das possíveis dimensões daquilo que

se determina como desenvolvimento territorial, mostrando que vários agentes e

“convergências” sociais, políticas, econômicas e pessoais são fundamentais para o

desenvolvimento de uma territorialidade. De certa forma, fatores exógenos e

endógenos podem ser sinérgicos ou antagônicos nesse processo de

desenvolvimento, e nessas ações e reações, o determinismo do desenvolvimento

pode se dar de maneira progressista ou retrógrada, dependendo dos determinantes

de poder em jogo (políticos, sociais ou culturais), mas longe de limitar ou definir o

tema.

Dallabrida (2021, p. 66) contribui para a noção de desenvolvimento territorial:

O desenvolvimento territorial é entendido como um processo de mudança
continuada, situado histórica e territorialmente, mas integrado em dinâmicas
intraterritoriais, supraterritoriais e globais, sustentado na potenciação dos
recursos e ativos (materiais e imateriais, genéricos e específicos) existentes
no local, com vistas à dinamização socioeconômica e à melhoria da
qualidade de vida da sua população.

Já Tomporoski (2021, p. 3) salienta outro aspecto do desenvolvimento, a

saber a regionalidade sendo entendida como um valor a ser explorado e

reconhecido:

Nos últimos anos, ampliou-se o debate acerca dos processos de
patrimonialização, que permitem identificar, reconhecer, valorizar, preservar
e difundir certos bens patrimoniais, e, em decorrência dessa abordagem,
novas categorias, novos tipos de patrimônio, vêm sendo criados.
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Segundo Santos, Santos Júnior e Ribeiro (2020, p. 122),

Apesar da pouca expressão econômica dos produtos não madeireiros,
frente aos demais produtos florestais, esses setores demostram um
potencial enorme a ser explorado, podendo contribuir para o
desenvolvimento das comunidades rurais no Estado. As espécies desses
gêneros, são importantes fontes de renda, podendo assim; ser incorporado
ao consumo diário das famílias de baixa renda, em decorrência das suas
propriedades nutricionais, sendo de fácil acesso devido à presença nas
suas regiões de ocorrência natural. Além disso, a sua utilização contribui
com a conservação das espécies nativas e serve de alimento a fauna nativa
local.

Segundo Wünsch Filho (2004), a evolução histórica do trabalho traz consigo

as marcas do tempo deixadas no trabalhador, uma vez que desde a Revolução

Industrial o trabalhador passa por “ondas” de aperfeiçoamento dos métodos

produtivos, porém o empregador ou o Capital não tem a mesma necessidade de

olhar para o bem-estar desse mesmo trabalhador que vem ao longo da História

buscando um local digno para aquilo que vende e lhe precioso – saúde e tempo de

vida.

[...] Nas décadas de 1950 e 1960, as dermatoses profissionais, o saturnismo
e outras intoxicações constituíam-se nas doenças com maior prevalência
nos trabalhadores. Hoje, as lesões por esforços repetitivos e as perdas
auditivas ocupacionais são as dominantes. Duas doenças com estreitas
relações com o trabalho, asma e transtornos mentais, de acordo com as
tendências observadas, deverão assumir gradativamente maior relevância
na nosologia ocupacional nas próximas décadas. A globalização da
economia exige novas abordagens na área de saúde do trabalhador, tanto
com relação à vigilância quanto nos aspectos da atenção médica. As
circunstâncias aqui examinadas remetem à necessidade de uma maior
aproximação entre as áreas de pesquisa e de serviços. A geração de
conhecimentos deve subsidiar e direcionar continuamente as ações de
saúde pública [...]

Coerções podem resultar em constrangimentos diante da rígida disciplina

interna do sistema fabril. Ao impor ritmos e intensidade do trabalho em nada

compatíveis com a plasticidade e os limites biopsicossociais dos indivíduos inverte-

se a lógica; aqui é o homem que tem que se adequar ao trabalho e ao seu ritmo, e

não o contrário, como devia ser o natural e ergonomicamente inteligível. Inaugurou-

se, assim, um novo tempo social, determinado pelo capital, forjando novos hábitos e

exercendo uma pressão sobre os trabalhadores (BOURDIEU, 1998, 1983;

SENNETT, 2012). Tudo isso tem relação com os chamados Fatores Psicossociais

Relacionados ao Trabalho (FPsRT) (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; SERVIÇO
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SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2013; COSTA et al., 2015a, 2015b; 2020; FRANZIM NETO,

2019).

Mais uma vez, Dallabrida, Rotta e Büttenbender (2021, p. 12) orientam o olhar

para a complexidade da definição de desenvolvimento e territórios:

Uma primeira reflexão está presente no artigo Significar Territórios como
Estratégia de Diferenciação: aportes teóricos e metodológicos, no qual é
ressaltado que “significar territórios” refere-se ao ato de atribuir-lhe uma
marca convencionada para distingui-los como recortes espaciais específicos,
incluindo sua gente, suas tradições históricas, suas formas de sobrevivência
e/ou seus produtos diferenciados, como estratégia de reafirmação das
especificidades do território e sua identidade. Parte-se da premissa de que
as possibilidades de ampliar a competitividade de territórios ou regiões,
aumentam ou não, dependendo da capacidade de organização
socioterritorial, qualidade e características específicas dos produtos que
oferecem ao mercado. Como conclusão central, afirma-se no artigo que,
significar territórios, implica reafirmar a valorização da dimensão territorial
nos processos de desenvolvimento.

E dentro dessa contextualização, pode-se tipificar os FPsRT nas seguintes

manifestações, conforme demonstra o Quadro 1:

Quadro 1 – Dimensões e tipos de fatores de risco psicossociais
Dimensões de fatores

de risco
Definições

Relações laborais

Aumento da vulnerabilidade do mundo do trabalho num contexto
globalizado (crises econômicas, instabilidade do mercado de trabalho,
liberalização de legislação laboral, lean production, outsourcing etc.)
Relações precárias (trabalho temporário, informal involuntário, prestação de
serviços continuada, desclassificação profissional, subretribuição etc.)
Sentimento de insegurança e desvalorização no emprego, na carreira e no
desenvolvimento profissional)

Ritmos e tempo de
trabalho (estresse)

Sobrecarga de trabalho e/ou responsabilidades
Envelhecimento da força laboral
Aumento dos horários de trabalho
Trabalho por turnos
Intensificação dos ritmos de trabalho

Conteúdo e
organização do
trabalho

Pouca autonomia e controle das atividades
Falta ou inadequação de equipamentos e recursos de trabalho
Reduzidas exigências intelectuais (substituição de competências)
Impossibilidade de participação nos processos de tomada de decisão
operacional
Trabalho repetitivo/monótono/estático
Condições ambientais de trabalho (ruído, vibrações, radiações, iluminação
etc.)

Trabalho emocional Elevadas exigências afetivas e envolvimento emocional
Conciliação entre as
esferas de vida

Dificuldades de conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar
Desrespeito das exigências da maternidade, paternidade e cuidado de
pessoas dependentes
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Igualdade no trabalho
e emprego

Discriminação no acesso a oportunidades, no tratamento, na retribuição,
nos recrutamentos, na progressão de carreira, gap salarial

Relações sociais de
trabalho

Nível baixo ou elevado de conflitos
Práticas de assédio moral
Práticas de assédio sexual
Práticas de bullying

Liderança e avaliação
de desempenho

Liderança agressiva
Falta de apoio e solidariedade
Ambiguidade na definição de objetivos e funções
Inexistência de sistema de avaliação e desempenho
Instrumentalização de objetivos e funções

Participação das(os)
trabalhadoras(es)

Inexistência de mecanismos de consulta e participação
Inexistência de estruturas de representação das(os) trabalhadoras(es)
Fraca cultura de negociação
Estrutura de comunicação organizacional deficitária

Saúde geral das(os)
trabalhadoras(es)

Problemas de saúde não decorrentes do trabalho
Consumo de substâncias psicoativas (legais e ilegais)

Fonte: Lotufo Neto (2014).

O trabalho de Lotufo Neto, de 2014, traz os primórdios (1999) do que veio a

se constituir no PRIMA – EF (Psychosocial risk Management – Excellence

Framework), ou seja, Programa de Excelência em Gerenciamento de Riscos

Psicossociais, em tradução livre (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; SERVIÇO

SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2011).

Esse programa é um dos principais contribuintes para o pensar nos riscos

psicossociais relacionados ao trabalho, fornecendo a qualquer modelo produtivo

bases para a implantação de programas padronizados de acordo com a

complexidade e o tamanho de um empreendimento, na busca de identificação e

controle dos FPsRT.

Já naquele ano (1999) as agências europeias começavam a enxergar os

FPsRT como algo importante a ser identificado, tipificado, prevenido e,

principalmente, tratado em nível de chefia e subordinados, chegando a uma

modificação cultural dos processos produtivos, pois viam nesse binômio um entrave

à qualidade de vida do trabalhador e ao Desenvolvimento (FERGUSON, 1990).

O PRIMA-EF, portanto, é fruto de um trabalho de discussão exaustivo iniciado

com uma série de documentos intitulada Protegendo a Saúde dos Trabalhadores,

inicialmente encampada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1999 e que

tomou corpo, tornando-se então, em 2008, um Plano de Ação Global em Saúde do

Trabalhador 2008 – 2017; acordo esse alinhado durante a Assembleia Mundial de

Saúde de 2007 (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; VELOSO NETO, 2015).
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Em decorrência da amplitude e polissemia do que se desejava conceituar

como FPsRT, didaticamente se dividiu esse programa (PRIMA-EF) em 10

dimensões, as quais foram subdivididas para um delineamento mais preciso e

criação de um programa efetivo que pudesse contemplar todos os tipos de FPsRT,

ou pelo menos a maioria (VELOSO NETO, 2015).

O Programa foi implantado pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde

no Trabalho (AESST) por meio de discussões que tiveram início em 2009 (LEKA;

COX; ZWETSLOOT, 2008; VELOSO NETO, 2015). As dimensões trabalhadas no

programa foram:

1. relações laborais: com o objetivo de aplacar a perda de direitos e

autonomia dos trabalhadores frente à globalização;

2. ritmos e tempos de trabalho: o objetivo era reumanizar o trabalho, ou seja,

adaptar o posto de trabalho ao empregado, e não o contrário, discutir a

inserção do trabalhador “envelhecido”, humanizar as jornadas de trabalho,

discutir a necessidade real dos trabalhos em turno e, mais que isso, sua

repercussão na vida do trabalhador, e por fim chegar a um consenso

sobre o ritmo e a intensificação dos processos de trabalho;

3. conteúdo e organização do trabalho: combater de forma ampla todos os

aspectos que influenciavam negativamente a saúde do trabalhador (falta

de autonomia no trabalho, monotonia do trabalho e seu antagônico

trabalho com intensidade acima da capacidade do indivíduo, subutilização

de competências, não participação dos trabalhadores na tomada de

decisões operacionais, uma vez que estes viviam o dia a dia do processo

produtivo em seus postos de trabalho, e não menos importante, redução

dos riscos relativos ao trabalho (ruído, vibrações, radiações, iluminação,

produtos químicos, questões ergonômicas);

4. trabalho emocional: elevadas demandas afetivas e emocionais atreladas

ao trabalho e que invadiam a vida do trabalhador como um todo;

5. conciliação entre as esferas de vida: a dificuldade da conciliação entre

trabalho, vida familiar e pessoal, além de discutir a questão da

maternidade no âmbito do trabalho e suas repercussões;

6. igualdade no trabalho e emprego: abordar agressivamente toda e

qualquer discriminação (diferenças salariais, promoções) que pudessem
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ter origem na etnia, cor, sexo, pessoa portadora de necessidades

especiais etc.;

7. relações sociais de trabalho: abordar e tratar os níveis baixos ou elevados

de conflito, o assédio moral e sexual, além das práticas de bullying;

8. liderança e avaliação de desempenho: conferir uma tratativa eficaz para

lideranças agressivas, falta de apoio e solidariedade, eliminar a

ambiguidade na definição de objetivos e funções, inexistência de um

sistema de avaliação de desempenho justo e isento e a real

instrumentalização desses sistemas dentro das organizações;

9. participação dos(as) trabalhadores(as): combater a inexistência de

mecanismos de consulta e participação e de representação dos

trabalhadores nos processos de tomada de decisão das empresas,

instituir uma cultura organizacional inclusiva e implementar/otimizar a

comunicação organizacional em multinível;

10. saúde geral dos trabalhadores: instituir programas de prevenção e

controle de saúde dos trabalhadores, criar programas de proteção de

trabalhadores em risco social e/ou em situações de dependência química,

risco de ruína moral e econômica.

Nesse aspecto, essas 10 dimensões foram as sementes lançadas para a

criação do PRIMA-EF, mostrando ao mundo que existe uma forma efetiva de se

combater/controlar os FPsRT e suas repercussões negativas sobre trabalho,

trabalhador, chefia e gestão (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; SERVIÇO SOCIAL

DA INDÚSTRIA, 2011; VELOSO NETO, 2015).

2.2 RELAÇÕES DE TRABALHO E A MIGRAÇÃO DAS MULTINACIONAIS DO

CENTRO PARA PERIFERIA

O grande capital, em seu objetivo de manter sua lucratividade, explorando a

mão de obra assalariada e de baixo custo, encontrou solução para essa situação

migrando suas matrizes produtivas dos países centrais, onde a mão de obra é mais

cara e os sindicatos são mais fortes, para os periféricos, onde a mão de obra é mais

barata e há um sistema sindical em formação.
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Essa migração dos grandes capitais veio ao encontro das necessidades dos

países em desenvolvimento, que buscavam fortemente investimentos do exterior

para melhorar e diversificar sua matriz industrial e assim ter menor dependência de

produtos importados e consequentemente desenvolver uma economia mais robusta

e sustentável. No entanto, o que se configurou foi uma nova forma de colonialismo,

do distanciamento tecnológico dos países do centro e a degradação do meio

ambiente dos países periféricos, em especial os ditos “em desenvolvimento”

(ADELMAN, 1972; ESCOBAR, 1995; FURTADO, 2002; ANTUNES, 2015; SANTOS,

1988, 2005, 2009; SANTOS; SILVEIRA, 2001; CAVALCANTI, 2003).

Para Santos (1988, p. 89):

o homem vai impondo à natureza suas próprias formas, a que podemos
chamar de formas ou objetos culturais, artificiais, históricos". Estes objetos
culturais fazem com que "a natureza conheça um processo de humanização
cada vez maior, ganhando a cada passo elementos que são resultado da
cultura. Torna-se cada dia mais culturalizada, mais artificializada, mais
humanizada. O processo de culturalização da natureza torna-se, cada vez
mais, o processo de sua tecnificação. As técnicas, mais e mais, vão
incorporando-se à natureza e esta fica cada vez mais socializada, pois é, a
cada dia mais, o resultado do trabalho de um maior número de pessoas.
Partindo de trabalhos individualizados de grupos, hoje todos os indivíduos
trabalham conjuntamente, ainda que disso não se apercebam. No processo
de desenvolvimento humano, não há uma separação do homem e da
natureza. A natureza se socializa e o homem se naturaliza.

Antunes (2015), em seu livro O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova

morfologia do trabalho, traz à tona a visão de André Gorz (1980) em Adeus ao

proletariado, como uma antevisão do que viria a se concretizar como Globalização

(DEJOURS; ABDOUCHELI, 1993; HELOANI, CAPITÃO, 2003; GAULEJAC, 2007;

SENNETT, 2012).

Ainda, na mesma obra, o autor mostra como Claus Offe na mesma época

(1980) enfatiza o trabalho como estruturante do ser social no mundo contemporâneo.

Traz ainda a preciosa visão de Robert Kurz, que desmascara o processo de

modernização num processo em que a lógica de dominação dos trabalhadores pelo

sistema produtivo é globalmente implantada (SANTOS, 2009; GAULEJAC, 2007;

FRAGA et al., 2021; SENNETT, 2012; VIZZACCARO-AMARAL; MOTA; ALVES,

2014).

Como resultante, houve o inverso, uma precarização das relações de trabalho,

uma onda de terceirizações de atividades dentro dessas multinacionais, chegando
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muitas vezes a aspectos do trabalho de desenvolvimento do próprio negócio,

solapamento da força sindical e do resguardo das garantias de proteção do emprego,

precarização da formação de mão de obra qualificada e de ensino superior em áreas

como engenharia e suas subáreas. Além disso, nada ou muito pouco de tecnologia

foi de fato transferido para os países periféricos, mantendo assim uma dependência

central e gerando uma dependência econômica ainda maior da periferia para o

centro, pois o foco agora era o Capital Intelectual, o qual ficava contido nos grandes

centros corporativos que, via de regra, ficavam sediados no país de origem da

empresa multinacional, e ganhava-se emprego às custas de baixos salários e

espoliação do trabalhador por meio de longas jornadas de trabalho e/ou metas

inatingíveis. Ou seja, a globalização desconstruiu todo um ganho de bem-estar

social e seguridade que os trabalhadores a duras penas e longas lutas haviam

sedimentado até o final dos anos 80 do século passado (BAUMAN, 1997;

GAULEJAC, 2007; SENNETT, 2012; ANTONACCI, 2015; ANTUNES, 2015;

ANTUNES et al., 2019; RAFAGNI; NOGUEIRA, 2021).

Bauman (1997, p. 3) brinda seus leitores com os seguintes aspectos do que

chama de “modernidade líquida”:

Uma das características do que eu chamo de "modernidade sólida" é a de
que as maiores ameaças para a existência humana eram óbvias. Os
perigos eram reais, palpáveis e não havia muito mistério sobre o que fazer
para neutralizá-los ou, ao menos, aliviá-los. Era, por exemplo, óbvio que
alimento — e só alimento — era o remédio para a fome. Os riscos de hoje
são de outra ordem, não se podendo sentir ou tocar em muitos deles,
apesar de estarmos todos expostos, em algum grau, a suas consequências.
Não podemos, por exemplo, cheirar, ouvir, ver ou tocar as condições
climáticas que gradativamente, mas sem trégua, estão se deteriorando. O
mesmo acontece com os níveis de radiação e poluição, a diminuição das
matérias-primas e fontes de energia não-renováveis e os processos de
globalização sem controle político ou ético que solapam as bases de nossa
existência e sobrecarregam a vida dos indivíduos com um grau de incerteza
e ansiedade sem precedentes. É nesse ponto que a sociologia tem um
papel importante a desempenhar. Diferentemente dos perigos antigos, os
riscos que envolvem a condição humana no mundo das dependências
globais podem não só deixar de ser notados, mas também minimizados,
mesmo quando notados. Do mesmo modo, as ações necessárias para
exterminar ou limitar os riscos podem ser desviadas das verdadeiras fontes
do perigo e canalizadas para alvos errados. Quando a complexidade da
situação é descartada, fica fácil apontar para aquilo que está mais à mão
como sendo causa das incertezas e ansiedades modernas. Veja, por
exemplo, o caso das manifestações contra imigrantes que ocorrem pela
Europa. Vistos como "o inimigo" próximo, eles são apontados como os
culpados pelas frustrações da sociedade, como aqueles que põem
obstáculo aos projetos de vida dos demais cidadãos. A noção de "solicitante
de asilo" adquire, nesse quadro, uma conotação negativa, ao mesmo tempo
em que as leis que regem a imigração e naturalização se tornam mais
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restritivas, e a promessa de construção de "centros de detenção" para
estrangeiros confere vantagens eleitorais a plataformas políticas. Para
confrontar sua condição existencial e enfrentar seus desafios, a
humanidade precisa se colocar acima dos dados da experiência a que tem
acesso enquanto indivíduos. Ou seja, a percepção individual, para ser
ampliada, necessita da assistência de intérpretes munidos com dados não
amplamente disponíveis à experiência individual. E a sociologia, enquanto
parte integrante desse processo interpretativo — um processo em
andamento e permanentemente inconclusivo —, constitui um empenho
constante para ampliar os horizontes cognitivos dos indivíduos e uma voz
potencialmente poderosa nesse diálogo sem fim com a condição humana
[...]

A antiga “certeza” de se aposentar numa determinada empresa transformou-

se numa raridade.

O capitalismo, em suas décadas mais recentes, vem apresentando um
movimento tendência em que a terceirização, a informalidade, a
precarização, a materialidade e a imaterialidade são mecanismos vitais,
tanto para a preservação quanto para a ampliação de sua lógica. Em plena
eclosão da mais recente crise global, a partir de 2007/2008, esse quadro se
intensificou ainda mais e nos faz presenciar uma corrosão ainda maior do
trabalho contratado e regulamentado, que foi dominante ao longo do século
XX, de matriz tayloriano/fordista, e que vem sendo substituído pelos mais
distintos e diversificados modos de terceirização, informalidade e
precarização, ampliando os mecanismos de extração sobre trabalho em
tempo cada vez menor. Este contexto é uma contribuição da sociologia
crítica do trabalho visando uma compreensão mais profunda dos
significados deste movimento, em especial uma melhor compreensão da
chamada terceirização. (ANTUNES, 2015, p. 19).

As forças políticas dos sindicatos foram cada vez mais corrompidas e

desmoralizadas, ao passo que as “ferramentas de gestão” de processos e pessoas

ficaram cada vez mais embrutecidas, sutilmente introduzidas nas rotinas de todos os

trabalhadores e em todos os setores, numa clara tentativa de gerar insegurança e

incertezas com relação ao contrato de trabalho e, principalmente, ao desempenho

ano a ano do trabalhador, contribuindo para que esse trabalhador ficasse à mercê

de uma possível demissão por não atingir níveis aceitáveis de rendimento ou de não

“ter mais o perfil” desejado pela empresa (SANTOS, 2009; GAULEJAC, 2007;

SENNETT, 2012, LUKÁSC, 2018). São essas situações, relacionadas aos FPsRT e

seus desdobramentos sobre o sofrimento do indivíduo e consequentemente seu

funcionamento como ser humano em sua forma saudável física e psíquica, que este

trabalho busca convergir (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2010;

PEREIRA; RIBEIRO, 2017; PEREIRA; PETROSKI, 2017; PEREIRA et al., 2020;

NEU; MAGAJEWSKI; SAKAE, 2018).
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Um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e os
gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da
proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os
trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho tendo em
conta as seguintes considerações estabelecidas sobre as bases das
necessidades previamente determinadas:
• Questões de segurança e saúde no ambiente físico de trabalho;
• Questões de segurança, saúde e bem-estar no ambiente psicossocial de
trabalho, incluindo a organização do trabalho e cultura da organização;
• Recursos para a saúde pessoal no ambiente de trabalho; e
• Envolvimento da empresa na comunidade para melhorar a saúde dos
trabalhadores, de suas famílias e outros membros da comunidade.
(NEU; MAGAJEWSKI; SAKAE, 2018, 539-540).

Esquema 2 – Modelo de interação entre produção e cuidado da saúde do trabalhador

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde (2020).
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2020), como apresentado no

Esquema 2, para se pensar em ambientes comunitários saudáveis do ponto de vista

laboral, social, organizacional etc., preconiza quatro eixos norteadores que têm

áreas de intersecção e que são avaliadas e desenvolvidas para que um programa

efetivo de proteção social aconteça:

1. ambiente físico do trabalho: sem uma adequada estrutura de trabalho que

respeite o ser humano é impossível falar em saúde mental (BAASCH et al.,

2016);

2. ambiente psicossocial do trabalho: um risco relativo ao processo de

trabalho e/ou produtivo que há pouco tempo tem sido levado em conta; a

cada passo que se aproxima da indústria 4.0 esses riscos se tornam cada

vez mais emergentes. Tratá-los é uma condição básica para um ambiente

de trabalho mais humano e saudável (CARLOTTO et al., 2018);

3. envolvimentos da empresa na comunidade: são aspectos cada vez mais

relevantes diante do modo de produção, da escassez de recursos e da

poluição ambiental, uma vez que não se pode desvincular a empresa do

ambiente onde atua e de seus impactos socioeconômico-ambientais (NERI,

2020);

4. recursos para saúde pessoal: à medida que a tecnologia avança,

maquinário e tecnologia ficam mais ágeis e a substituição do trabalhador

por postos mecanizados/robotizados aumenta; na mesma proporção, o

adoecimento por lesões causadas pelo trabalho e os transtornos mentais

relacionados ao desemprego/subemprego crescem em proporção direta, e

não há como se falar em indústria 4.0 sem uma política de qualidade e

respeito pela saúde do trabalhador e prepará-lo para o novo mercado de

trabalho e as novas frentes profissionais que se abrem (SILVA, 2014;

ANTUNES et al., 2019).

Esse arcabouço deve ser sustentado por valores sólidos baseados na ética e

nos valores da corporação e dos trabalhadores e unidos por uma parceria entre as

lideranças corporativas e a participação dos trabalhadores, gerando assim um valor

ético-moral-social sólido e que permeie todas as ações de uma organização

(ROCHA et al., 2021).
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E com vistas nesse processo, oito passos ou dimensões importantes desse

processo de implantação devem ser respeitados, os quais expostos no Quadro 2 e

na íntegra no Anexo 1.

O Quadro 2 sintetiza os passos para a implantação do PRIMA-EF em

qualquer tipo de ambiente laboral, e o objetivo é estabelecer o programa com regras

claras e métricas e um processo de reavaliação e melhoria contínua do processo

que vai seguir naturalmente a evolução cultural da organização.

Quadro 2 – Oito passos para o processo de implantação do PRIMA-EF

1- MOBILIZAR
É necessário mobilizar, e isso deve suplantar diferenças de religião,
políticas, raça, sexo ou qualquer outro fator que possa desmotivar a
implantação desse processo (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008;
PRIMA-EF..., 2011; VELOSO NETO, 2015).

2- REUNIR Todos os níveis da Organização são necessários (LEKA; COX;
ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011).

3- DIAGNOSTICAR

O diagnóstico é, normalmente, feito em conjunto, e que os aspectos
das diferenças possam ser considerados na perspectiva das
diferentes necessidades de gênero, raça, religião etc. (SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2010; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA
DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010).

4- PRIORIZAR

Os critérios para definição de prioridade devem levar em
consideração diversos fatores, embora reconheçam que algumas
prioridades sãm norteadoras da política de saúde organizacional
(LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011; VELOSO
NETO, 2015).

5- PLANEJAR
O próximo passo é desenvolver um plano para a área de saúde. O
plano desenvolvido por uma empresa de pequeno ou médio porte,
pelo menos inicialmente, deve ser bastante simples, conforme o
tamanho da empresa e de sua complexidade (OLIVEIRA, 2020).

6- FAZER
Atribuídas as responsabilidades, executar ações de implantação
(LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011; VELOSO
NETO, 2015).

7- AVALIAR
A avaliação é essencial para descobrir o que está e o que não está
funcionando e para determinar o porquê sim ou o porquê não
(MELLO, 2018).

8- MELHORAR
Este último passo é também o primeiro do próximo ciclo de ações.
Ciclo infinito de melhoria contínua (SILVA, 2021; SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA, 2010).

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2020), Serviço Social da Indústria (2010) e PRIMA-EF...
(2011).2

A OIT e a OMS reconhecem que existem aproximadamente 14 milhões de

pessoas em situação análoga à escravidão no mundo todo. No Brasil isso não se faz

diferente, principalmente nas áreas mais desprovidas de recursos e da presença

efetiva do Estado. Trabalhadores nessas condições não têm a mínima condição de

2 Para maiores informações, consultar o Anexo 1, no qual se explicam todos os passos com maiores
detalhes e propriedade.
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controle ou de combate dessa situação, seja pelo grilhão econômico, social, moral

ou até mesmo de coerção sob ameaça de morte. Dessa forma, os FPsRT têm

importância significativa na discussão do Desenvolvimento Regional, por isso a

adoção de práticas integrativas entre governo, sociedade, empresários e

trabalhadores faz cada vez mais sentido quando se fala em saúde plena (PEREIRA;

RIBEIRO, 2017; BASTOS, 2018).

2.3 TRANSTORNOS MENTAIS E A RELAÇÃO EMPREGADO E EMPREGADOR

As estratégias de perpetuação dessa nova realidade de mercado têm duas

faces. A primeira parece ser positiva e é lançada para a sociedade por meio da

mídia e do marketing empresarial, como uma necessidade, indicando que é preciso

estar sempre atualizado e que permanecer mais de cinco anos numa mesma

empresa é sinal de comodismo, afinal o trabalhador deve buscar uma

empregabilidade cada vez maior e melhor e “deve ser visto pelo mercado”. “A

globalização proporcionou essa possibilidade de crescimento profissional.”

(GAULEJAC, 2007, p. 133). Essa é a face para ser vendida para todos como algo

bom e saudável para a sociedade e para o indivíduo, pois assim este estará sempre

num ciclo de aprendizagem e aprimoramento constante, sendo aceito tacitamente

pelos acionistas (pois o negócio em que investem é revestido de uma inserção

social). No entanto, o objetivo real é o lucro cego e dividendos ao final de cada

período, e a aplicação real de códigos de condutas e de ética não é a fundo

priorizada (SANTOS, 2009; SILVA 2020; LUKÁSC et al., 2012; DEVOTTO, 2021).

A segunda face, que é a verdadeira, ou a face renovada de exploração do

trabalho e do trabalhador, instaura a cultura do medo e das incertezas nas relações

de trabalho. O indivíduo não consegue se desligar do trabalho e de suas metas, pois

isso é fundamental para que mostre do que é capaz e que “veste a camisa”. Eis aqui

a modernização da exploração do trabalho humano (GAULEJAC, 2007; GARLA,

2010; FISCHER; SPESSATTO, 2014; VELOSO NETO, 2015).

As ferramentas de desempenho aplicadas ao trabalhador são, na verdade,

formas veladas de pressão sobre ele, e aqueles que não se enquadram nos padrões

são sumariamente descartados, pois o negócio não pode parar e apenas os “mais

adaptados” à cultura e aos valores da empresa devem de fato contribuir para esse
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objetivo. Dentro dessa ideia, o capitalismo traz consigo a “alienação3” do trabalhador,

que consiste em um estado psicológico encontrado em indivíduos e tornando-se um

estado social que o gera e o promove. Nunca, em todo tempo histórico, a selvageria

do Capital em relação ao trabalhador foi tão grande e tão bem mascarada

(GAULEJAC, 2007).

Disso resultam algumas consequências: (i) os transtornos mentais

relacionados ao trabalho aumentaram vertiginosamente; faz-se referência a essa

questão como FPsRT; (ii) os impactos desses transtornos sobre um espaço territorial

são imensos; existe um verdadeiro exército de “zumbis” que deixam de viver suas

vidas num sentido mais amplo e estreitam suas relações de vida à rotina trabalho

casa e vice-versa, no propósito nefasto de ganhar certa renda para tentar sobreviver

dignamente, entregar-se de corpo e alma ao trabalho e talvez poder ter sucesso; (iii)

em nível regional, essas relações desiguais de trabalho, quando somadas uma a

uma, geram um subdesenvolvimento regional e falta de perspectiva de crescimento

individual, social e regional, pois o humano deixa de pensar em si e no seu

crescimento como ser existencial e no consequente adoecimento no e do trabalho

(GAULEJAC, 2007; ANTUNES, 2015; BARBOZA, 2019).

Para Heloani e Capitão (2003, p. 2):

Então, o trabalho configura-se como o representante da força dos impulsos que o
homem emprega para executá-lo, para poder ou não consumir o que foi por ele
produzido, abrindo possibilidades de constituição de subjetividades,
correspondentes a cada época histórica, que tem, por domínio, uma forma de
produção.

Assim, o grande capital nas regiões passa a ditar as regras e as formas de

crescimento local, todas direcionadas para seu fortalecimento e monopólio, em

especial ao encontrarem também nos entes públicos conivência, desarticulação, ou

até mesmo falta de um projeto definido de crescimento regional e empregam com

todo vigor suas ferramentas de análise, controle e dependência econômica local em

torno do negócio. Conforme o pensamento e a análise de Ianni (2000 apud

HELOANI; CAPITÃO, 2003, p. 103):

É principalmente no neoliberalismo que se dá a dissociação entre o Estado e a
sociedade civil, adquirindo o primeiro, características de um aparelho administrativo

3 “A alienação (do alemão Entfremdung, que também pode ser traduzido como afastamento) exprime
a ideia de algo que está separado de outra coisa [...], o pensamento está alienado da realidade.”
(BLACKBURN, 1997 apud SILVA, 2014).
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das classes e grupos que detêm o poder, configurando-se como blocos dominantes
em escala mundial. O que se observa é um Estado comprometido com a
possibilidade de facilitação da produção e dos mercados, tendo em seu bojo a
fluidez do capital produtivo e especulativo, da alta tecnologia, da informática etc. No
entanto, sempre em sintonia com as políticas geradas pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), Organização Mundial do Comércio
(OMC), Grupo dos 7, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) comprometidas em facilitar e incrementar a produção, com
praticamente nenhum cuidado em relação aos resultados de suas políticas, sua
repercussão social ou consequências diretas na vida de milhões de pessoas.

O capital traz consigo efeitos que se refletem na sociedade de forma que

ocorra um regresso na contemporaneidade no campo da saúde e dignidade humana

no trabalho.

Novos termos e conceitos tentam amenizar/desvirtuar o desamparo do

trabalhador promovido pelas “novas formas de trabalho” que se reflete na

informalidade, na instabilidade do emprego e na terceirização massiva de vários

setores produtivos de uma empresa quando senão todos. Por exemplo, a Airbnb® é

hoje o maior detentor de quartos para hospedagem sem ao menos ter um hotel em

seu nome, a Uber® é uma das maiores frotas de táxi/carros de aluguel do mundo

sem ao menos ter uma própria frota. Esse movimento todo (de terceirizações) do

capital em manter-se concentrado e desvirtuando o trabalhador, que agora se

chama “cliente”, “colaborador”, pois assim não gera vínculos, e ao mesmo tempo

jogando sobre esses indivíduos todo o ônus de instalações e meios de transporte

numa queda vertiginosa da qualidade de vida dos trabalhadores, gera insegurança

para o trabalhador (ANTUNES, 2015; CAPPELLANO; CARRAMENHA, 2020; SILVA;

DE OLIVEIRA, 2020; ARAÚJO, 2021).

Silva e De Oliveira (2020) chamam esse processo de terceirização em massa

de “uberização do trabalho” que se mostra como uma das ameaças à qualidade de

vida e dignidade do trabalhador moderno.

Converge dessa forma para o que Santos (2005) já suscitava em Por outra

globalização, obra na qual sustenta uma visão diversa da apresentada ou sugerida

pelo atual processo de globalização.

Com isso, contribui para a formação de um cenário que desqualifica a

atuação do ser humano em seu ofício, gerando transtornos cada vez mais

agressivos no campo da saúde mental dos trabalhadores, o que exige buscar novas

alternativas e possibilidades de reparo dessa situação, por meio de pesquisas que

possam contribuir para o desenvolvimento da qualidade de vida (SANTOS, 2009;

GLINA, 2010; RIBEIRO et al., 2018; PEREIRA et al., 2020; REIS; MARCH, 2021).
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Pode-se traduzir tudo isso como uma forma de relação social que nunca

deixou de existir, mas sim se adaptou aos tempos históricos, ou seja, à escravidão!

A escravidão contemporânea pressupõe o aparecimento de três elementos
para sua caracterização: o controle de um indivíduo sobre o outro,
apropriação da força de trabalho e o uso de força violenta ou ameaça para
concretização do controle do trabalho. Entre os mecanismos que permitem
o controle, estão o uso da força física e a opressão psíquica, ambos
materializados pela presença de jagunços e vigilância armada, restrição de
locomoção, ou pela já conhecida prisão por dívida – onde o empregado
tende a sentir-se responsabilizado pelo “prejuízo” que dá a seu
patrão/senhor. (OLIVEIRA, 2020; GURGEL, 2021).

2.4 MANIFESTAÇÕES PSICOSSOCIAIS DA RELAÇÃO EMPREGADOR VERSUS

EMPREGADO E SUAS RELAÇÕES COM O MEIO ONDE VIVEM E

TRABALHAM

Para delimitar o que se pretende definir nessa abordagem, que são os

(FPsRT), precisa-se entender primeiro o que são transtornos mentais. Os

transtornos mentais são alterações no modo de ver, viver e interagir com o ambiente

e que, de modo geral, causam prejuízo ao indivíduo, família, círculo social e laboral

que frequenta (LOUZÃ NETO, 1995; LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; SERVIÇO

SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2011; DALGALARRONDO, 2019; FERREIRA; OLIVEIRA;

PAULA, 2018; FRANZIM NETO, 2019). Segundo Louzã Neto (1995, p. 475):

Em 1996, a Organização Mundial da Saúde elaborou as Diretrizes
Diagnósticas e de Tratamento para Transtornos Mentais em Cuidados
Primários e só recentemente, os estudos epidemiológicos sobre a saúde
mental em nosso país, deram visibilidade a uma realidade que permanecia
sob véus, mostrando que 20% da população brasileira apresentava
transtorno ansioso enquanto 10% a 20%, transtorno do humor,
especialmente depressão.

Outro entendimento importante a saber é que o termo transtorno (traduzido do

inglês da palavra disorder, talvez fosse mais bem entendido pelo público por seu

verdadeiro significado – desordem). É usado no lugar do termo doença na

Psiquiatria, pois até o momento não se chegou à etiologia de nenhum transtorno, ou

seja, seu agente ou fator causal, por isso o termo transtorno, e não doença.

Dalgalarrondo (2019, p. 114) relata como de fato uma pessoa em sofrimento

mental acaba direcionando hábitos e costumes para um lado autodestrutivo, sem a

devida consciência, mas por processos mentais alterados:
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[...] não é incomum deparar-se com pacientes que diante de um sofrimento
mental prolongado, acabem por desenvolver com sobrepeso, hipertensão,
diabetes, sono alterado, dieta alimentar de má qualidade e baseada em
carboidratos e alimentos ultra processados. Sabe-se que o excesso desse
tipo de alimento acaba por gerar uma condição inflamatória sistêmica, que
por sua vez piora o transtorno mental do sujeito, sua qualidade de vida,
trabalho, culminando num processo de retroalimentação desse processo
desorganizador tanto da pisque quanto da soma, se não houver uma ação
imediata, a cronificação do transtorno mental é uma realidade e a
predisposição para a mudança de comportamento ficará cada vez mais
difícil de ser alcançada [...]

Condizente com a Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS; ABDOUCHELI,

1993), a atividade laboral constitui um elemento básico da existência humana,

contribuindo para o bem-estar ou para a manifestação de sintomas que afetam a

saúde do sujeito. A organização do trabalho apresenta um papel de mediadora do

processo saúde-doença, e o modo como ela é estabelecida pode trazer

consequências ao psiquismo dos trabalhadores. Na devolutiva do diagnóstico, os

gestores municipais recebem diretrizes apoiadas em dados científicos para criar

ações em prol da melhoria da saúde e segurança dos trabalhadores nos contextos

laborais. Assim, nos dizeres de Lyra (2014 apud OLIVEIRA; SILVA; MESQUITA,

2020, p. 360):

Formas modernas de escravidão, aplicadas de maneira mais sutil, mais
dissimuladas, em que a privação da liberdade se dá por outros meios,
mediante a coação econômica, psicológica e, em alguns casos, até mesmo
física. Não há senzala, mas existe o alojamento sem a mínima condição de
conforto e de higiene; não há o pelourinho, mas o trabalhador se acorrenta
pelas dívidas que contrai compulsoriamente; não há o chicote, mas há dor
pela indignidade submetida.

Apesar de apresentarem alta prevalência entre a população trabalhadora, os

distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho, frequentemente, não são

reconhecidos como tais no momento da avaliação clínica. Essa situação pode estar

relacionada às próprias características desses transtornos, regularmente

mascarados por sintomas físicos, bem como à complexidade inerente à tarefa dos

profissionais da saúde de examinar a associação entre os distúrbios mentais e o

trabalho desenvolvido pelos trabalhadores (GLINA, 2010; SANTOS, 2018; PEREIRA

et al., 2020; OLIVEIRA; DA SILVA, 2021; OLIVEIRA; SILVA; MESQUITA, 2020).

Decorrente dessa visão, torna-se necessária uma aproximação com outras

áreas do saber para aproximar a saúde do trabalhador às Ciências Humanas e
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Sociais e aos direitos humanos, com o intuito de aprofundar análises e permitir um

olhar amplo sobre os transtornos mentais, evitando reduzi-los e naturalizá-los

(BARRETO, 2009).

Então, para explanar o porquê dessas manifestações alteradas do

comportamento humano, criou-se um modelo explicativo que se chama Modelo

Biopsicossocial (LAISNÉ; LECOMTE; CORBIÈRE, 2012), o qual tem se apresentado

progressivamente eficiente, pois proporciona uma ampla visão integral do ser e do

adoecer, incorporando as dimensões física, psicológica e social

(DALGALARRONDO, 2018).

Esse conhecimento atrelado à formação do profissional médico possibilita o

aprendizado e a evolução das habilidades técnico-instrumentais, as quais promovem

capacidades relacionais, permitindo o estabelecimento de um vínculo congruente e

uma comunicação efetiva entre o profissional e seu paciente. Nesse modelo, que se

apresenta explicativo, nas dimensões biológica, psicológica e social, as quais atuam

no indivíduo de modo inter-relacionado, os transtornos podem ser protetivos e,

portanto, o indivíduo será funcional ou assertivo, ou desorganizadores da cognição

do indivíduo, produzindo alterações, disfunções e sofrimento em todas as esferas da

vida dessa pessoa (SELIGMANN-SILVA, 2013; SASSO, 2015; SADOCK; SADOCK;

RUIZ, 2017; NEU; MAGAJEWSKI; SAKAE, 2018; REIS; MARCH, 2021).

Nesse sentido, o contexto social chama a atenção, pois é o local de vivência

de toda e qualquer pessoa. Nele se constrói toda uma teia de interações pessoa a

pessoa, que vai desde seu primeiro modelo social (a família) até o contexto mais

amplo de vivência e convivência social, e dentro disso está a dimensão laboral, na

qual o humano adulto passa (na atualidade) a maior parte de seu tempo

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2017).

O sofrimento psíquico resultante de situações de trabalho pode ocorrer

quando se elimina ou impossibilita que a relação com o trabalho mantenha um

sentido significativo para o trabalhador, promovendo insatisfação e angústia em

razão do sentimento de ser robotizado, pelo contato forçado com uma tarefa

desinteressante que faz surgir sentimento de indignidade, de não ser capaz etc.

(GAULEJAC, 2007; SENNETT, 2012, SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017; OLIVEIRA;

SILVA; MESQUITA, 2020).

A legislação de saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde

(2015), representa um meio importante de reforçar as metas e objetivos da política
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de saúde mental. Quando abrangente e bem concebida, uma política de saúde

mental tratará de questões críticas como:

a) estabelecimento de instalações e serviços de saúde mental de alta

qualidade;

b) acesso à atenção de qualidade em saúde mental;

c) proteção dos direitos humanos;

d) direito dos pacientes ao tratamento;

e) desenvolvimento de sólidas proteções processuais;

f) integração de pessoas com transtornos mentais à comunidade;

g) promoção da saúde mental em toda a sociedade.

De acordo com a Portaria de Consolidação n. 4, de 28 de setembro de 2017,

os seguintes agravos/doenças referentes à saúde do trabalhador são de notificação

compulsória: 1a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico; 1b.

Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes; 30. Intoxicação

exógena (BRASIL, 2017b). E conforme a Portaria de Consolidação n. 5, os

seguintes agravos/doenças referentes à Saúde do Trabalhador deverão ser

monitorados pela Estratégia de Vigilância Sentinela: 1. Câncer relacionado ao

Trabalho; 2. Dermatoses Ocupacionais; 3. Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT); 4. Perda Auditiva

Induzida por Ruído (PAIR); 5. Pneumoconioses; e 6. Transtornos Mentais

Relacionados ao Trabalho (BRASIL, 2017c).

Dessa forma, este estudo pretende fazer a conexão desses dois eixos das

Ciências, produzir uma visão ampla multidisciplinar e se aproximar o máximo

possível da face do que hoje se vive na sociedade moderna. Por que de tantos

Suicídios? Depressão? Ansiedade? Dependências químicas? Desordens

alimentares? Obesidade? Afastamentos do trabalho por longos períodos em

decorrência de transtornos mentais relacionados ao trabalho? (FURTADO; DE

MEDEIROS FILHO, 2021; CAMARGO, 2004; CAMELO; ANGERAMI, 2008;

DURKHEIM, 2000; SILVA; PANHOCA, 2007).

Há a necessidade de trazer à luz da discussão temas que necessitam ser

avaliados, pois estão na base de um problema muito maior, que é a discussão dos

atuais processos de trabalho e de desenvolvimento econômico, social e humano, e
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por isso devem ser revistos e ressignificados. Os transtornos mentais relacionados

ao trabalho, as formas de avaliação do trabalhador, a dinâmica do mercado de

trabalho e a realidade da má formação da mão de obra brasileira estão de tal forma

interconectados que não se pode pensar num país desenvolvido (e

consequentemente em desenvolvimento), numa indústria 4.0, num estilo de vida

saudável (pessoal, laboral, familiar, físico e mental) sem partir do pressuposto que

há algo a mais a se fazer do que apenas lucrar (empresário) e receber um salário

(trabalhador), é necessário ir além, pois a ação do Capital sobre um território e sua

população possui desdobramentos complexos e é necessário pensar sobre o

impacto de sua ação no tempo e espaço, bem como dar significado ao trabalho e ao

trabalhador em evolução, assim como às territorialidades e suas potencialidades e

vocações (AFONSO; MASTEGUIN, 2021; ALVES, 2016; ALVES; DENARDIN, 2019;

CAPPELLANO; CARRAMENHA, 2020; ANDRÉ; FERRO, 2017; PINTO; MEIRA;

CARVALHO, 2021).

Precisa-se, ainda, dialogar a respeito da lógica atual de acumulação de

riqueza essencialmente marcada pela burguesia e pelo Capital de um lado e, de

outro, o proletariado (o trabalhador) vendendo diariamente seu tempo de vida para

garantir seu sustento. Tudo isso revestido sob a ótica do Desenvolvimento, o qual

acaba servindo de álibi para muitas práticas que sobrecarregam o indivíduo, sua

persona, seu eu, e portanto acaba, em maior ou menor grau, contribuindo para uma

saúde mental precária em razão da sobrecarga de trabalho e da precariedade da

vida do trabalhador por conta dessa dinâmica que o envolve e o consome (BAASCH

et al., 2016; BARBOSA et al., 2016; PINHEIRO; KANTORSKI, 2020; BOURDIEU,

1998; COSTA; MENDES, 2021).

Enfim, busca-se contribuir com essa visão multidisciplinar e alimentar

discussões a respeito desse tema complexo e tão pertencente a tantas e diversas

áreas do conhecimento (CATALDO NETO; GAUER; FURTADO, 2003, VELOSO

NETO, 2015; SANTOS, 2018).

Como se pode observar, há implicações acadêmicas, laborais, sociais,

econômicas, legislativas e governamentais que estão de certa forma interligadas

com a saúde do trabalhador e seu processo de saúde-doença no exercício de sua

atividade e com a repercussão disso no contexto socioterritorial (SCHUMPETER,

1997; SIANO et al., 2008; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2017;
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PESSOA JÚNIOR; NÓBREGA; DE MIRANDA, 2011; SILVA, 2014; VIZZACCARO-

AMARAL; MOTA; ALVES, 2014).

Além disso, os transtornos mentais relacionados ao trabalho são pouco

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A

notificação é “a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à

saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde, ou a qualquer cidadão,

para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.” (BRASIL, 2017b).

Embora a notificação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho possa

ser feita por qualquer profissional de saúde do serviço de atendimento que tenha

acesso ao diagnóstico clínico, a notificação só ocorrerá conforme o Manual do

SINAN, após a confirmação da doença, via diagnóstico clínico com estabelecimento

de nexo causal da doença com o trabalho, considerando a história clínica e

ocupacional dos riscos da atividade e controle das doenças ou agravos à saúde. No

entanto, essa base de dados do SINAN é subalimentada com dados e a realidade

mensurável fica comprometida, em razão da dificuldade de se conseguir dados

atualizados. Na página da internet do SINAN (https://portalsinan.saude.gov.br),

quando se buscam dados sobre transtornos mentais, o usuário é direcionado para

uma página que contém apenas um manual de procedimentos para os serviços de

saúde, publicação do Ministério da Saúde do ano de 2001.

Somente em 2011 o governo brasileiro, por meio do SESI, traduziu o

programa Europeu de prevenção dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho,

chamado de PRIMA-EF (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011). A

discussão na Europa já havia iniciado em 1999 e com o PRIMA-EF já sendo

devidamente utilizado como framework para várias agências de saúde do

trabalhador daquele continente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).

Por ser uma proposta robusta, optou-se por descrevê-la para fins de

discussão futura e quiçá um dia ter um programa padrão para que o empresariado

brasileiro busque entender, identificar, controlar, gerir e, além disso, prevenir os

FPsRT (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011; NEU; MAGAJEWSKI;

SAKAE, 2018).

Esse programa é o fruto da Assembleia Mundial de Saúde (2007), na qual foi

proposto um Plano de Ação Global em Saúde do Trabalhador 2008–2017, então

surgiu na Europa um consórcio de todas as agências regulatórias do trabalho, que

culminou no documento Protecting Worker’s Health – Protegendo a Saúde dos
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Trabalhadores, com o objetivo de traduzir para a prática o que foi concebido em

assembleia.

Fica claro aos trabalhadores que os riscos psicossociais relacionados ao

trabalho abrangem aspectos de concepção e gestão do trabalho e os contextos

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

físicos (Quadro 3) (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011).

No Quadro 3, explica-se como os FPsRT podem interferir de maneira

negativa na dinâmica do trabalho e na qualidade de vida do trabalhador e, em uma

avaliação mais ampla, como isso reflete no ambiente em que se vive e no

desenvolvimento de uma empresa/negócio e qual é o seu impacto no

desenvolvimento regional.

Quadro 3 – Perigos psicossociais relacionados ao trabalho

Teor do trabalho
Ausência de variações ou ciclos curtos de trabalho fragmentado ou sem
sentido, subutilização de habilidades, alto nível de incerteza, exposição
contínua das pessoas em razão do trabalho realizado

Carga e ritmo de
trabalho

Sobrecarga ou pouca carga, ritmo das máquinas, altos níveis de pressão
por tempo, continuamente sujeito a prazos

Horário de trabalho Turnos de trabalho noturnos, horários de trabalho não flexíveis, horários
imprevisíveis, longas jornadas de trabalho ou trabalho sem convívio social

Controle Baixa participação na tomada de decisões, falta de controle da carga de
trabalho, ritmo de trabalho, trabalho em turnos etc.

Ambiente e
equipamentos

Disponibilidade de equipamentos, compatibilidade ou manutenções
inadequadas, condições ambientais ruins, como falta de espaço, iluminação
ruim, ruído excessivo

Cultura
organizacional e
função

Comunicação fraca, baixos níveis de apoio para solução de problemas e
desenvolvimento pessoal, falta de definição ou acordo sobre os objetivos
organizacionais

Relações
interpessoais no
trabalho

Isolamento físico ou social, precariedade das relações superiores ou
colegas de trabalho, conflito interpessoal, falta de apoio social

Papéis na
organização

Ambiguidade de papéis, conflito de papéis e responsabilidade pelas
pessoas

Desenvolvimento da
carreira

Estagnação da carreira e incerteza, baixa promoção ou promoção em
excesso, remuneração precária, insegurança no trabalho, baixo nível social
do trabalho

Interface lar-trabalho Demandas conflitantes do trabalho e vida pessoal, pouco apoio no lar,
carreira/jornadas duplas

Fonte: PRIMA-EF... (2011).

Essas 10 dimensões devem ser contempladas para uma real avaliação dos

riscos psicossociais e para a instituição de um programa que se intitule protetivo,

inclusivo e inovador tanto do ponto de vista da saúde do trabalhador quanto do

ponto de vista do desenvolvimento (SILVA, 2014; SILVA; DE OLIVEIRA, 2020;

DANTAS; BARBOSA; BARBOSA, 2021; MOREIRA; DE LUCCA, 2020).
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E para que existam de fato a implantação e um acompanhamento do

programa, foram instituídos processos que devem ser seguidos pelos empregadores

e empregados:

1. foco em um determinado grupo local de trabalho ou conjunto de operações;

2. avaliação de riscos para compreender a natureza do problema e suas

causas subjacentes;

3. concepção e implementação de ações elaboradas para promover ou

reduzir os riscos psicossociais;

4. avaliação dessas ações;

5. gestão ativa e cuidadosa do processo.

No Esquema 3, explica-se como a gestão e a organização dos processos

podem contribuir para que o PRIMA-EF seja efetivo e produza o resultado esperado,

que é a criação de um ambiente de trabalho saudável e a contribuição indireta para

o Desenvolvimento Regional (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011).

Esquema 3 – Gestão e organização dos processos de trabalho e resultado

Fonte: PRIMA-EF... (2011).
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Esse sistema de gestão é necessário para acompanhar desde sua

planificação até a verificação dos resultados, fechando assim um ciclo infinito de

melhoria contínua em saúde do trabalhador (OLIVEIRA et al., 2019a; FRANZIM

NETO, 2019; FERNANDES; PEREIRA, 2016; FERREIRA; OLIVEIRA, 2018).

Como aspectos-chave da gestão de riscos psicossociais, consideram-se,

segundo a gestão (PRIMA-EF):

a) uma boa gestão dos FPsRT seguindo a metodologia PRIMA-EF

corresponde a uma boa empresa;

b) o PRIMA-EF deve ser um processo contínuo, parte das operações normais

de qualquer negócio ou empresa;

c) apropriação por todas as partes interessadas, sejam CEOs sejam

colaboradores; todos devem seguir o programa respeitando sua

implantação e desenvolvimento (PRIMA-EF..., 2011);

d) contextualização e adequação. Por ter nascido no continente Europeu,

essa aculturação do programa é essencial para sua sobrevida dentro de

uma organização. Esse programa se estabeleceria no Brasil da mesma

forma, em virtude de seu tamanho e diversidade cultural, porém o país

precisa começar a desenvolver suas ferramentas técnico-cognitivo-

científicas, respeitando sempre a devida validação (PRIMA-EF..., 2011);

e) prática com base em evidências. Hoje, com a produção científica, o

aprimoramento do programa deve ser feito periodicamente e desenvolvido

com as boas práticas recomendadas pela literatura científica (SILVA; DE

OLIVEIRA, 2020);

f) abordagem participativa e diálogo social vêm ao encontro a atual

necessidade principalmente dos trabalhadores, que devem ser escutados e

ser partícipes do processo de aprimoramento de seus postos de trabalho

(PANTALEÃO; VEIGA, 2019);

g) diferentes níveis de intervenções com foco em medidas a serem tomadas

na origem do problema. Esse item complementa o anterior e tem por

finalidade devolver o poder decisório (ou de ação sobre sua atividade) ao

trabalhador, mitigando de vez a falta de autonomia deste com relação ao

seu trabalho (GULJOR; RAMOS; DA CRUZ, 2020);
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h) ética e responsabilidade social e empresarial. O estado de saúde física e

mental e os interesses da sociedade devem estar em mente nas empresas

que pretendem garantir seus processos (ou iniciá-los). Isso é uma questão

ética e se insere no âmbito da responsabilidade social e empresarial

(GAULEJAC, 2007; KAVESKI, 2013);

i) recursos nos níveis macro e das empresas referem-se a um conjunto de

ações e entidades (governo e sociedade) que permitam ao empresário

desenvolver seu negócio com a garantia e a responsabilidade demandada

pelo governo (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011).

Melhores práticas em relação à gestão de riscos psicossociais refletem
essencialmente melhores práticas em termos de gestão, aprendizagem e
desenvolvimento organizacional, responsabilidade social e promoção da
qualidade de vida no trabalho. (PRIMA-EF..., 2011).

Como indicadores de resultado, o mesmo programa sugere que seja avaliado

dentro das organizações e com isso os FPsRT por si só se transformarão em

soluções para os FPsRT (MATTOS; ARAÚJO; ALMEIDA, 2017; NERI, 2020).

O Quadro 4 chama a atenção para os ganhos que se vislumbram com o

projeto rodando e seus resultados sobre as métricas adotadas para verificação dos

resultados do programa (GOMES et al., 2017; GARLA, 2010; GULJOR; RAMOS; DA

CRUZ, 2020). Como resultado desse programa, desde que implantado, gerenciado,

avaliado e medido, pode-se obter:

Quadro 4 – Gestão e organização dos processos de trabalho e resultados
FATORES ORGANIZACIONAIS

Políticas/instalações

Instalações para otimizar o equilíbrio lar-trabalho
Gestão de recursos humanos
Políticas de Segurança e Saúde no trabalho
Responsabilidade social empresarial relacionada à gestão de riscos
psicossociais
Estratégia de negócios

Cultura organizacional

Relacionamentos abertos, baseados na confiança entre gerência e
trabalhadores
Informações provenientes da gerência/feedbacks
Comunicação (vertical e horizontal) dentro da organização
Justiça organizacional

Relações industriais
Existência de conselhos do trabalho com representantes dos
trabalhadores
Filiação sindical
Acordos coletivos
FATORES RELACIONADOS AO TRABALHO

Condições de emprego Contrato
Pagamento
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Histórico do trabalho

Concepção
organizacional

Rodízios de função/treinamento cruzado
Trabalho em equipe
Multi-habilidades

Qualidade do trabalho

Demanda do trabalho
Autonomia/atitude de decisão
Estabilidade no trabalho
Apoio social e nos conflitos
Violência, assédio, bullying
Discriminação
Tempo de trabalho
Home-office, teletrabalho

Fonte: PRIMA-EF... (2011).

À medida que o programa de bem-estar laboral se instala, a complexidade de

manter e aprimorar esse programa e a cultura organizacional necessita-se de

ferramentas para monitorar os ganhos com o programa e verificar pontos de

melhoria dentro do mesmo processo, como explicita o Quadro 3, que traz na sua

base o Plano de Ação sobre Saúde Mental 2015 – 2020, ou seja, uma

reconfiguração do PRIMA-EF (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015; LEKA;

COX; ZWETSLOOT, 2008).

No Quadro 5, mostram-se os ganhos relativos à implantação do PRIMA-EF no

que tange a mitigar os acidentes de trabalho e os ganhos atrelados a esse cuidado

específico. À medida que o colaborador se sente cuidado pela organização onde

trabalha, e essa organização leva a segurança do trabalhador como um pilar do

negócio, um círculo virtuoso de situações começa a acontecer: menos queixas

relativas à saúde, melhora da saúde física e mental do trabalhador, maior satisfação

com relação ao trabalho exercido, diminuição da rotatividade, diminuição do

absenteísmo (pois o local de trabalho se torna saudável) e diminuição de

presenteísmo (pois ao investir em saúde o trabalhador que antes trabalhava doente

pelo medo do desemprego agora enxerga valor no cuidado de seu trabalho e

principalmente de sua saúde), culminando em um custo menor por acidente quando

ocorre, uma vez que uma cultura de saúde e segurança foi instituída e adotada pelo

empregador e pelos empregados.

Quadro 5 – Resultados esperados com o PRIMA – EF
Resultados relacionados à saúde Acidentes no trabalho

Resultados relacionados à satisfação no trabalho

Queixas relativas à saúde
Saúde física
Saúde mental
Satisfação no trabalho
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Rotatividade

Absenteísmo/Presenteísmo
Licença médica
Causas da ausência
Trabalhar mesmo doente

Custos econômicos Custos com acidentes e ausências
Fonte: PRIMA-EF... (2011).

Quando a cultura organizacional se habitua ao cuidado do ser humano, o

ganho é claro, seja no ponto de vista produtivo, seja na manutenção da força

produtiva na sua plenitude de produção, uma vez que a organização se transforma

em um organismo no qual um depende do outro sucessivamente (NERI, 2020;

GLINA, 2010).

O Quadro 6 traz a dimensão da avaliação do programa que está montado em

quatro eixos que se subdividem em aspectos de avaliação que vão desde o registro

de acidentes e/ou doenças do trabalho (casuística) até a efetivação do plano de

ação para melhoria do ambiente de trabalho e a manutenção da higidez física e

mental do trabalhador (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; SERVIÇO SOCIAL DA

INDÚSTRIA, 2011).

Como abordagem para a prevenção e o gerenciamento do estresse

relacionado ao trabalho, existem algumas sugestões:

As abordagens da prevenção primária visam combater o estresse
relacionado ao trabalho, alterando elementos na forma pela qual o trabalho
é organizado e gerenciado. Exemplos dessas abordagens incluem: redesign
do trabalho, desenvolvimento de sistemas de comunicação adequados e
revisão dos sistemas de avaliação.
As abordagens da prevenção secundária têm o objetivo de combater o
estresse relacionado ao trabalho através de treinamentos para o
desenvolvimento de habilidades individuais para a gestão do estresse.
Exemplos dessa formação incluem: treinamentos para relaxamento e
administração do tempo.
As abordagens da prevenção terciária têm o objetivo de reduzir o impacto
do estresse relacionado ao trabalho na saúde dos trabalhadores
desenvolvendo sistemas adequados de reabilitação e “retorno ao trabalho”
e melhores recursos para a saúde ocupacional. Exemplos referentes a essa
abordagem incluem: a prestação de aconselhamento confidencial aos
trabalhadores e treinamento comportamental cognitivo. (PRIMA-EF..., 2011).

Como é um programa de melhoria contínua, devem-se prever ações com

vistas à revisão continuada de cada passo do processo instalado; estimular

empregador e empregado a agregar cada passo do processo para que se torne,

portanto, uma rotina; promover avaliação continuada por intermédio de reuniões

entre colaboradores e supervisores; ser um espaço de inovação e melhoria do
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processo de humanização do trabalho e do clima organizacional (LEKA; COX;

ZWETSLOOT, 2008; SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2011).

O Quadro 6 demonstra quais ações preventivas e de intervenção o PRIMA-EF

sugere para a implantação de ambientes laborais saudáveis e humanizados.

Quadro 6 – Ações preventivas e intervenções com o PRIMA – EF
Avaliações macro Avaliação de riscos

Medidas

Registro de frequência de acidentes e doenças
Investigação das causas dos acidentes e doenças etc.
Direcionadas a:
1. reduzir os riscos psicossociais
2. melhorar a autonomia, o controle e os recursos organizacionais
3. aprimorar a capacidade de enfrentamento, fornecendo informações e
formação
4. retorno ao trabalho
5. facilitadores/barreiras para adotar medidas

Avaliação
Uso de políticas/instalações
Efetividade nas medidas
Avaliação do processo de implantação das medidas

Custos econômicos Custos econômicos dos acidentes e ausências
Participação dos
trabalhadores

Avaliação dos riscos
Desenvolvimento de um plano de ação

Fonte: PRIMA-EF... (2011).

Portanto, pensar num ambiente de trabalho melhor tem impacto direto sobre a

saúde do trabalhador, a lucratividade do negócio e consequentemente o

desenvolvimento econômico de uma região, trazendo todo um ciclo de crescimento

endógeno e exógeno (BLUME, 2004; BRENE; RANGEL; SESSO FILHO, 2020;

ARRAES; TELES, 2000; AFONSO; MASTEGUIN, 2021).

2.5 ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO PARA EXPLICAR

ESSE FENÔMENO SOCIAL E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

A relação entre empregador e empregado traz consigo sofrimento frente à

dinâmica moderna de trabalho que sobrecarrega o indivíduo, causando sofrimento.

O sofrimento do trabalhador, principalmente quando está alienado, reflete um

cenário que afeta suas relações e impede o “desenvolver” da qualidade emocional

do sujeito. Pode-se analisar a abordagem de Heloani e Capitão (2003, p. 106), que

diz:

A vivência depressiva em relação ao trabalho e a si mesmo alimenta-se da
sensação de adormecimento intelectual, de esclerose mental, de paralisia
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da fantasia e da imaginação; na verdade, marca de alguma forma o triunfo
do condicionamento em relação ao comportamento produtivo e criativo.
Para esse pensador, no que diz respeito à relação do homem com o
conteúdo significativo do trabalho, é possível considerar, esquematicamente,
dois componentes: o conteúdo significativo em relação ao sujeito e o
conteúdo significativo, pode-se assim dizer, em relação ao objeto. Quando o
progresso e o avanço dessa relação são bloqueados por algum motivo ou
circunstância, observa-se a incidência do sofrimento.

Esse cenário se reflete na ausência de um desenvolvimento regional e

territorial dentro da prerrogativa de que essa relação não está atrelada a um único

indivíduo, mas a vários indivíduos pertencentes a um território. Consequentemente,

isso tem implicações no desenvolvimento da região, pois impacta diretamente na

qualidade de vida. Segundo Sachs (2000, p. 68), “Desenvolvimento é crescimento

com mudanças. [...] As mudanças, por sua vez, são sociais e culturais, econômicas,

e qualitativas como quantitativas [...] O conceito-chave é melhorar a qualidade de

vida das pessoas.”

As abordagens Schumpeteriana e NeoSchumpeteriana vem ao encontro do

desenvolvimento regional, sob a ótica da modernidade e da inovação. Parte-se dela,

apontando-se um caminho novo para relações desiguais, desgastadas e que

produzem pessoas adoecidas dentro da sociedade. Tais abordagens apontam para

a inovação como característica essencial, aliando novos projetos, técnicas e assim

sendo meio para o desenvolvimento de uma região (BALBINO et al., 2020;

DALLABRIDA; SIEDENBERG; FERNÁNDEZ, 2004; DALLABRIDA, 2007, 2020;

DALLABRIDA; ROTTA; BÜTTENBENDER 2021).

Dentro das teorias ligadas ao tema dessa argumentação, encontra-se uma

linha weberiana, considerando as organizações como sistemas burocráticos, que

constituem o ponto de partida para sociólogos e cientistas políticos no estudo das

organizações (GÓMEZ-ESCALONILLA, 2020). Nesse sentido, com relação à ação

do trabalhador, buscam compreender e interpretar as causas e os possíveis efeitos

do comportamento, respaldados pelo sentido da ação social proposta por Weber

(2010, p. 7), que é definida como: “Aquele comportamento humano que é referido ao

comportamento de outros e por ele se orienta no seu curso.” Para Silva e Xavier

(2016, p. 9), essa ação social possui um sentido; não se trata, porém, de uma

investigação do sentido da atuação de um indivíduo específico (muito mais objeto de

preocupação da psicologia).
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A proposta de uma investigação weberiana busca compreender um

comportamento geral, estatisticamente relevante, propondo que o objeto de

investigação e o que se intenciona apreender está intrínseco e emerge do conceito

de compreensão4 para uma explicação da realidade. Essa conduta se dirige ao

sentido do tipo ideal da ação social investigada, o que exclui o estabelecido pelos

indivíduos concretos ou pela média da massa de indivíduos. Segundo Silva e Xavier

(2016, p. 10):

Isso se vê em razão de que as pessoas podem agir sem pensar, sem
querer, por motivos conflitantes, por inveja, por coragem, ou por qualquer
outro motivo consciente ou não e pode ser de tal forma oculta aos agentes
que apenas ao investigar de forma objetiva seja possível a sua
compreensão.

O trabalho dentro da sociologia compreensiva a partir do conceito de ação

social apresenta as características constitutivas da burocracia, enfatizando, ainda, a

dominação ideológica do capitalismo, que vem sendo cada vez mais reforçada pelos

programas de treinamento e desenvolvimento nas empresas (GAULEJAC, 2007).

É a síntese e realização das práticas autoritárias, em que a imposição da
obediência se associa ao desejo de dominar e submeter o outro. Deste
modo, a busca constante de maior sujeitamento gera maiores imposições e
rendimento nas estratégias de manipulação da subjetividade, o que conduz
à negação do homem e sua coisificação. Isolado, o indivíduo desumaniza-
se, pois, a comunicação constitui uma necessidade básica, e o ser humano
utiliza-se dela em todas as situações de sua vida para partilhar com os
demais suas experiências, constituindo e fortalecendo sua identidade.
(VIZZACCARO-AMARAL; MOTA; ALVES, 2014, p. 174).

O novo cenário dos recursos humanos, por meio de uma identificação com a

visão global, implica diretamente pensar além das fronteiras do seu cargo dentro da

empresa e exigir que os trabalhadores, também chamados de “colaboradores”,

incorporem em suas rotinas novos valores competitivos que transformem sua ação

em lucro (VIZZACCARO-AMARAL; MOTA; ALVES, 2014).

Dentro de uma abordagem do pós-desenvolvimento, é possível encontrar dois

autores que se destacam, a saber Fergunson (1990) e Escobar (1995). Em síntese,

o pós-desenvolvimento é uma crítica ao modelo de desenvolvimento planejado, o

qual, por sua vez, ancorava-se no mito do progresso e na concepção histórica do

pensamento ocidental especificamente “eurocêntrico” de onde fluía todo

4 Compreensão é, pois, uma "apreensão interpretativa do sentido ou da conexão de sentido.” (SILVA;
XAVIER, 2016, p. 9).
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conhecimento e saber necessário para uma verdadeira “civilização”. E sem a qual

outras nações não teriam o mesmo desenvolvimento se não o oferecido pela visão

europeia de civilização, desenvolvimento e cultura.

Quanto às teorias que abordam o desenvolvimento regional, parte-se da ideia

de uma força motriz que impulsiona um crescimento exógeno que, por meio de

reações em cadeia, influencia as demais atividades econômicas, segundo Oliveira e

Lima (2003). Para que isso ocorra, é importante ressaltar a importância da saúde

dos trabalhadores que estão inseridos nesse processo, gerando, assim, além do

fator econômico, qualidade de vida. Ao se tratar do desenvolvimento regional, deve-

se ter em mente a “[...] participação da sociedade local no planejamento contínuo da

ocupação, do espaço e na distribuição dos frutos do processo de crescimento.”

(OLIVEIRA; LIMA, 2003, p. 31).

Entende-se também que as teorias que abordam os crescimentos exógeno e

endógeno devem ser avaliadas, pois assim como fazem alusão às faces de Janus,

essas teorias se completam de alguma forma (DALLABRIDA; SIEDENBERG;

FERNÁNDEZ, 2004; DALLABRIDA, 2007, 2020; DALLABRIDA; ROTTA;

BÜTTENBENDER 2021; ARRAES; TELES, 2000; STEGE, 2011).

Aldeman (1972, p. 13) descreve Schumpeter como um visionário e um dos

grandes pensadores da inovação e seus reflexos sobre a sociedade:

Considerado como um grande economista, Schumpeter, foi responsável
pela revisão de todo o pensamento econômico de sua época e é fruto até
hoje de estudos e reflexões, por apresentar concepções próprias em
relação a alguns pontos da análise econômica, que o distinguem dos
demais neoclássicos, como por exemplo, a questão da soberania do
consumidor, dos determinantes do investimento, poupança, juros, lucros e
salários. Na visão Schumpteriana do desenvolvimento a função de
produção apresentaria a seguinte forma:
Y = f (K, N, L, S, U). Onde Y representaria a produção; K “os meios de
produção produzidos” e não a sua noção de capital; N seriam os recursos
naturais; L , a força de trabalho; S e U as principais forças que condicionam
a produtividade dos fatores K, N e L. Deste modo, o S seria o fundo de
conhecimento aplicado da sociedade e o U representaria o meio ambiente
sociocultural em que opera a economia, ou seja, o impacto das
transformações sociais, culturais e institucionais proporciona influência
sobre a produtividade da economia.

Assim, esta pesquisa, sob o aspecto da novidade e modernidade, visa discutir

os impactos dos FPsRT no desenvolvimento regional, pois com a Globalização5

5 Com o advento da Globalização no início da década de 90 do século passado, houve uma
reconfiguração de escala global das relações entre trabalhador e empregador (SENNETT, 2012).
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novos desafios se apresentam ao trabalhador, ao empregador (e a relação entre

eles) e à sociedade, para que se tenha ou se busque, dentro da dimensão

psicossocial, um ferramental de formação afetivo-cognitiva que promova um

desenvolvimento sustentável e bem-estar social (VIZZACCARO-AMARAL; MOTA;

ALVES, 2014; SILVA, L., 2014; SILVA, T., 2014; NEU; MAGAJEWSKI; SAKAE,

2018).

3 METODOLOGIA

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa será realizada na abrangência da Microrregião de Canoinhas

Estado de Santa Catarina, cujo municípios são: Bela Vista do Toldo, Canoinhas,

Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto

União, Santa Terezinha, Timbó Grande e Três Barras. Extensão territorial: 9.411,12

km². Densidade demográfica: 25,90 habitantes/km² (IBGE, 2021).

Dessa forma, propor-se-á uma intercambialidade de conhecimentos e

expertises para que, mediante outras experiências territoriais ou de desenvolvimento

regional de outras territorialidades, possa-se aplicar algo que culturalmente faça

sentido ao processo de desenvolvimento econômico, humano e social da

microrregião de Canoinhas (MRC) e dos municípios componentes desse recorte

territorial, pensando em vocação regional, patrimonialização (produtos de origem e

vocação de uma certa região) e diversidade de saberes (TOMPOROSKI, 2021;

DALLABRIDA, 2021).

Com relação aos dados secundários (DS), de acordo com o Instituto Nacional

de Seguro Social (INSS), os transtornos mentais mais prevalentes são os

Transtornos de Humor (TH), correspondentes aos CIDs 10: F30 a F48.
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Portanto, para fins de delimitação do estudo, levou-se em conta a população

economicamente ativa (PEA), que vai da faixa dos 15 aos 65 anos, segundo

definição do IBGE. E os transtornos mentais estudados foram os de maior

prevalência que, segundo o INSS, são os TH, dentre eles os CIDs 10: F30 a F48.

Levanta-se essa questão, pois os transtornos mentais incidem com maior

prevalência em duas ondas: a primeira no início da adolescência e início da idade

adulta (entre os 12 e os 18 anos) e a segunda por volta dos 60 a 70 anos (SADOCK;

SADOCK; RUIZ, 2017).

3.2 BUSCA EM BASE DE DADOS

Uma eficiente Revisão Sistemática de Literatura (RSL) deve ser exaustiva, do

ponto de vista de que se busque com o objetivo de alcançar o maior número de

trabalhos com significância para a montagem de um banco de dados, seguindo a

temática a ser estudada. Seguiu-se um protocolo ao se pesquisar nas bases de

dados, respeitando as sete fases sugeridas por Costa e Zoltowski (2014) para

padronização e qualidade de uma RSL, as quais sintetizam os critérios de seleção

da autora, que apresenta 14 itens para uma ter boa seleção de artigos e minimizar

vieses de seleção (FERENHOF; FERNANDES, 2016; VIEIRA, 2010).

Nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), uma tradução do Medical

Subject Headings (MeSH), lembra-se que ambos têm o objetivo de uniformizar a

linguagem entre pesquisadores. Além do já descrito, os DeCs permitem o uso de

terminologia comum para pesquisa em três idiomas, proporcionando um meio

consistente e único para a recuperação da informação independentemente do

idioma. Os termos Fatores Psicossociais e Desenvolvimento Regional foram

explorados. E dentro da estrutura hierárquica de busca, os Fatores Psicossociais

aparecem em assistência à saúde (e com os seguintes códigos hierárquicos:

N03.219.151.165, N05.715.360.300.800.438.375.182,

N06.850.520.308.980.438.475.046). Já o termo Desenvolvimento Regional segue a

seguinte hierarquia: saúde pública (e com os seguintes códigos hierárquicos:

N03.219.151.165, N05.715.360.300.800.438.375.182,

N06.850.520.308.980.438.475.046). Feita essa checagem, segue-se com o

processo de busca de artigos.
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O Esquema 4 apresenta um esquema sequencial para vencer todos os

passos e obter uma RSL de qualidade, são eles:

1. formular uma questão de investigação;

2. produzir um protocolo de investigação e efetuar seu registro;

3. definir critérios de inclusão e exclusão;

4. desenvolver uma estratégia de pesquisa na literatura;

5. selecionar os estudos;

6. avaliar a qualidade dos estudos;

7. extrair os dados.

Os artigos foram acessados em bases de dados consagradas e de livre

acesso: Scholar Google, Scielo, EBSCO, PubMed, Spell, Science Direct, Periódicos

Capes e Catálogo de Teses e Dissertações.

Esquema 4 – Etapas do processo de revisão sistemática

Fonte: adaptado de Costa e Zoltowski (2014).
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Finalmente, ainda se utilizarão artigos já publicados, livros, monografias,

material de sites mais acessados, bem como todo material que contenha assuntos

pertinentes ao trabalho (SOUZA; ILKIU, 2016; DEVOTTO, 2021).

3.3 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

A pesquisa é um estudo de Revisões Sistemáticas da Literatura e

retrospectivo, com buscas a artigos nas bases de dados já citadas compreendidas

entre o período de maio de 2020 a outubro de 2021. Nesse mesmo período será

realizada a seleção final de artigos para compor a RSL (GALVÃO; PANSANI;

HARRAD, 2020).

Para avaliação dos artigos, recorreu-se também a Zoltowksi, que desenvolveu

um critério de avaliação ou checklist que pretendeu ou que se prestou a tentar em

parte resolver o problema do viés de seleção acadêmico, conforme se verifica no

Quadro 7.

3.4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS

A confirmação desses dados foi realizada em buscas no SINAN e TabNet,

ferramentas gratuitas que objetivam desenvolver estudos, pesquisas e tabulações

de dados oriundos do Datasus, INSS. E outras mais recentes, como Iniciativa

Smartlab e IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila).

Em tais bases consegue-se levantar dados de 1991 a 2017. Isso confere à

pesquisa uma abrangência temporal considerável para que se possa fazer uma

relação entre Desenvolvimento Regional e FPsRT, partindo do princípio de que

quanto melhor esses dados se comportam na linha do tempo, maior é a melhora da

qualidade de vida, sob os aspectos humanos, sociais e econômicos (GAULEJAC,

2007; SENNETT, 2012; KAVESKI; MAZZIONI; HEIN, 2013; HARARI, 2015; NERI,

2020; IBGE, 2021; IPEA, 2021).

O Quadro 7 traz o instrumento de avaliação de artigos de Costa e Zoltowski

(2014), compostos por 14 itens de resposta simples, sim ou não, e com isso busca

um refinamento na busca, seleção e extração de dados para uma RSL.
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Quadro 7 – Versão final do instrumento

Fonte: adaptado de Costa e Zoltowski (2014).
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Como critérios de inclusão e exclusão, além do já descrito sobre RSL e o

método de Zoltowski, foram criados mais dois filtros:

2º Filtro de análise de artigos:

1. ser de acesso livre.

2. português, inglês ou espanhol;

3. ter algumas das palavras-chave no título ou no resumo;

4. circunscritos ao tema Desenvolvimento e Problemas Psicossociais;

3º Filtro de análise de artigos:

1. dois termos – Medical Subject Heading (MeSH);

2. três termos MeSH;

3. quatro termos MeSH;

4. frase estruturada e específica alinhada com o objetivo do trabalho e com

as palavras-chave de busca para os FPsRT. Serão utilizados os termos

em português e inglês e que gerem a maior quantidade de combinações

possíveis, associado ao operador booleano AND. Dessa forma os

artigos passarão por três filtros: Critérios de Zoltowski, 2º Filtro, 3º Filtro.

A respeito das palavras-chave, partindo-se das duas grande temáticas FPsRT

e Desenvolvimento Regional, buscou-se nas línguas portuguesa e inglesa

combinações para a busca do maior número possível de artigos e a partir disso

aplicar filtros necessários para a refinação e definição desses artigos para fins de

compor a RSL final, conforme Costa e Zoltowksi (2014) preconizam em seu método.

Seguem as palavras de busca e variações para obtenção de artigos: psychosocial

factors; adicionou-se work, psicossocial, factors, psychosocial, risks. E combinações

possíveis: “fatores psicossociais” e “psychosocial factors”; “riscos psicossociais”;

“fatores psicossociais relacionados ao trabalho” e “work-related psychosocial factors”;

“transtornos mentais relacionados ao trabalho” e “work-related mental disorders”;

“transtornos mentais relacionados ao trabalho e desenvolvimento regional” e “work-

related mental disorders and regional development”; “desenvolvimento regional e

saúde mental” e “regional development and mental health”; “desenvolvimento

regional e transtornos mentais” e “regional development and mental disorders”;

“desenvolvimento social e transtornos mentais” e “social development and mental

disorders”; “desenvolvimento social e saúde mental” e “social development and
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mental health”; “saúde mental e desenvolvimento cultural” e “mental health and

cultural development”; “saúde mental e desenvolvimento educacional” e “mental

health and educational development”; “saúde mental e desenvolvimento em

qualidade de vida”; “mental health and development in quality of life”,

“desenvolvimento humano”, “human development” e “desenvolvimento social” e

“social development”.

Com base nessa arquitetura de busca de artigos, priorizou-se ainda: a

presença de termos-chave nos títulos e nos resumos numa primeira filtragem, se o

artigo era de livre acesso em segundo lugar, e, em terceiro, se houvesse artigos

repetidos, estes seriam descartados. Dessa forma, chegou-se a 1.098.373 artigos no

total e em todas as bases usadas. Utilizou-se o 1º Filtro (Critérios de Zoltowski),

ficando com um total de 598 artigos. O terceiro passo foi aplicar o 2º Filtro, chegando

a um número de 217 artigos. Por fim, utilizou-se o 3º Filtro, fechando um número de

28 artigos, dos quais 24 são artigos de RSL, três são estudos transversais e um é

estudo ecológico.

O Esquema 5 sintetiza todos esses passos para chegar ao número final de

artigos selecionados. Tais passos visaram diminuir vieses e a inserção de

documentos/artigos/periódicos com algum nível de comprometimento na sua

estrutura e que viessem a comprometer a RSL em andamento.
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Esquema 5 – Passos para uma revisão sistemática

Fonte: adaptado de Costa e Zoltowski (2014).

Esse método prima por uma padronização e organização documental de tal

forma que os artigos mais relevantes entrem na pesquisa, gerando assim menor viés

metodológico e maior padronização de resultados (Esquemas 5 e 6 e Tabela 1)

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015).

O Quadro 8 demonstra os passos para a seleção dos artigos e posterior

extração de dados com o objetivo de sintetizar o que os trabalhos já produziram

acerca da temática que esta pesquisa visa alcançar.



66

Esquema 6 – Processo de seleção dos artigos

Fonte: o autor.
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No processo metodológico também se utilizou o IDHM (que é um indicador

atualmente usado para comparações de regiões a regiões) levando em conta os

seguintes aspectos para gerá-lo: educação, habitação, meio ambiente, participação

política, população, renda, saúde, trabalho e vulnerabilidades: pessoas em

domicílios vulneráveis à pobreza, pessoas vulneráveis dependente de idosos,

indivíduos de 15 a 24 anos que não estudam ou não trabalham, mães chefes de

família, mortalidade infantil, razão de dependência econômica, taxa de

envelhecimento, crianças com até 14 anos de idade extremamente pobres, mulheres

de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos, crianças que moram em domicílios

onde nenhum dos moradores tem o ensino fundamental, crianças de 0 a 5 anos de

idade que não frequentam a escola, crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a

escola, entre outros fatores – o índice é gerado em porcentagem. O Índice de

desenvolvimento humano municipal (IDHM) e o Índice de gestão municipal Aquila

(IGMA) foram usados para fazer a análise entre os municpipios da MRC e para

padronizar o ranking do IDHM/IGMA, e estabeleceram-se as seguintes faixas:

1. muito alto – IDHM varia de 0,800 a 1,000;

2. alto – IDHM varia de 0,700 a 0,799;

3. médio – IDHM varia de 0,600 a 0,699;

4. baixo – IDHM varia de 0,500 a 0,599;

5. muito baixo – IDHM varia de 0,000 a 0,499.

Dados também oriundos do INSS sobre os transtornos mentais entrarão na

avaliação de dados e a partir disso espera-se identificar padrões e tendências que

sejam pertinentes à MRC. No Código Internacional de Doenças (CID10), no seu

capítulo “F”, estão listados todos os transtornos mentais e comportamentais, porém

para a pesquisa foram eleitos os mais prevalentes segundo o INSS para dessa

forma realizar um estudo de correlação de dados com a microrregião de Canoinhas,

outras regiões de Santa Catarina e comparar com a média brasileira (ATLAS

BRASIL, 2021).

Por fim foram utilizados sites que trabalham com mineração de dados do

governo para, dessa forma, analisando a literatura e realizando a avaliação dos

dados coletados via INSS, dados do site SmartLab e do IGMA, ser possível fazer

correlações com os objetivos deste trabalho e assim construir espaço para
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discussão dos dados sobre os FPsRT e seus reflexos sobre a microrregião de

Canoinhas. Com base nesses achados comparativos poderá este trabalho contribuir

para o entendimento de como se enquadra a microrregião de Canoinhas (MRC)

diante do cenário estadual e até nacional no que se diz respeito ao desenvolvimento

regional (nas dimensões econômicas, humanas e sociais) e suscitar outros estudos

na mesma linha.

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS

Ainda dentro desse processo metodológico, utilizou-se para extração dos

dados o software ORA-Net Scenes (trial version) para verificar a inter-relação entre

os artigos propostos na pesquisa. É um software especializado em tratamento de

dados em rede técnica conhecida como Análise de Redes Sociais (ARS), e foi

possível chegar a vários níveis de análises com tais ferramentas, como: centralidade,

densidade, hubs e distância geodésica, ajudando assim na compreensão do tema e

o quanto se intercomunicam os artigos escolhidos. Os 28 artigos selecionados foram

submetidos à análise do programa para gerar dados com vistas a subsidiar a

discussão dos resultados.

Por fim, todos os artigos tendo como referência a relação dos FPsRT,

trabalhadores, relação empregador e empregado e busca de uma forma de lidar com

essa dimensão das relações de trabalho, consegue-se visualizar que o tema é

comum a diversas áreas do conhecimento e traz-se para a apresentação e análise

dos dados o que este trabalho alcançou com a busca na literatura.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Desse ponto em diante, o trabalho busca analisar os dados alcançados e

discutir de forma objetiva os resultados de forma a responder os objetivos deste

trabalho.

Na Tabela 1 mostram-se as frases de busca, as bases consultadas e o

número de artigos com a finalidade de refinamento e para chegar ao número de 28

artigos, como anteriormente descrito.

Tabela 1 – Bases consultadas e quantidade de artigos encontrados

Fonte: o autor.

Como se verificou, a melhor composição para uma busca ampla e com maior

número de áreas do saber diferentes foi a última frase e foi justamente nela que os

filtros foram aplicados, chegando aos 28 artigos.

No Quadro 8 mostra-se artigo, título, ISSN, ano, Qualis, país e número de

citações. O objetivo com ele é relacionar tais dados e verificar a amplitude de

citações, a diferença entre os veículos de publicação, bem como os Qualis de cada

um.
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Apesar de o Qualis ser bastante variado, pode interpretar que tais temas

ainda precisam de um refinamento acadêmico e que há muito a se construir.
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Quadro 8 – Artigo, título, ISSN, ano, Qualis, país, número de citações

Fonte: o autor.
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A Tabela 2 demonstra o IDHM do Brasil segmentado por seus itens

constituintes e os confronta com as territorialidades da MRC.

O desafio então é traduzir esses IDHMs da MRC, pois, de acordo com a

Tabela 2, todos os MRC têm um bom IDHM, porém não se pode deixar de notar a

pobreza vista nas cidades que compõem a região em estudo. Na continuidade da

discussão, tabelas mostraram a necessidade de estudos de amplo espectro

econômico, social, humano, educacional e de infraestrutura. Os dados também

contemplam as relações entre chefia e subordinados dentro do tema

Desenvolvimento Regional sob o ponto de vista econômico, humano e social, e que

determinam as relações intercasuais dessas dimensões e proporcionam também

sugestões e práticas de conduta entre chefe e subordinado que suportem uma vida

no trabalho de melhor qualidade e que isso reflita positivamente na dinâmica

territorial sob os aspectos do desenvolvimento já mencionados (TOMPOROSKI;

LACHMAN; DA MAIA, 2020; TOMPOROSKI; BONFIM, 2021; FEDERAÇÃO

CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, 2021).

Ainda, a Tabela 2 mostra a subdivisão do IDHM Educação de 1991 (com

curiosidade) e os de 2000 a 2010 e o quanto ele avançou nesse período. Esse

aspecto também merece discussão, pois a reestruturação do sistema educacional

público precarizou o aprendizado, não podendo, mesmo o aluno sem condições,

seguir sem de fato aprender; porém, se analisados os índices do Ministério da

Educação, o sistema está adequado (SILVA; MOREIRA; VOLSI, 2021;

CASAGRANDE, 2021; DOURADO; EMERICK, 2021).
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Tabela 2 – IDHM 2020 Brasil e da MRC

Fonte: Atlas Brasil (2021).
Nota-se uma elevação nos IDHMs, mas a forma pela qual se chegam a esses

números, principalmente na educação, é alvo de críticas, como os autores acima

listados apontam em seus trabalhos (GAULEJAC, 2007; SENNETT et al., 2012;

ANTUNES, 2015; BAUMAN, 2003). Outro fator a se destacar é a existência de uma

diferença significativa no Índice de Theil, que tem relação direta com a distribuição

de renda. Fator que se reafirma quando se analisa a tabela dos rendimentos de

trabalhadores com 18 anos ou mais, visto que a renda per capita é baixa, o que

confirma a concentração de renda observada na região da MRC (ÍNDICE DE

GESTÃO MUNICIPAL AQUILA, 2021).

4.1 DADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Deste ponto do trabalho segue-se com a avaliação secundária dos dados

extraídos por meio da Revisão Sistemática da Literatura.
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Figura 1 – Artigo versus Autor

Fonte: o autor.

A Figura 1 mostra uma relação de rede na qual existe convergência em

alguns textos que possuem os mesmos autores, tendo maior confluência nos artigos:

a) Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono

na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19.

b) A relação entre a liderança autêntica dos enfermeiros e o empoderamento

estrutural: revisão sistemática.

c) Sustentabilidade e mensuração da qualidade de vida e bem-estar social:

uma revisão sistemática.

d) Impacto das crises econômicas nos cuidados de saúde mental: uma

revisão sistemática.

As demais interrelações entre artigo e autor convergem para um número que

varia de dois a três autores para um artigo.

Destaca-se o artigo Impacto das crises econômicas nos cuidados de saúde

mental: uma revisão sistemática, cuja análise de rede mostra que autores de artigos

diferentes contribuíram para a construção deste.

Outro ponto a destacar é o fato de a maioria dos artigos ser RSL, o que pode

ser um fator para que não exista maior interrelação nos artigos selecionados.
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Segundo Lopes et al. (2020), as cargas dos transtornos mentais aumentaram

em razão de fatores diversos, e essa percepção foi corroborada por dois grandes

estudos brasileiros com base na população local: São Paulo Megacity Mental Health

Study e Estudo Pró-Saúde e Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA –

Brasil, os quais identificaram que apesar de existir uma política nacional de saúde

mental, pouco se implantou de fato, e os óbitos estão muito acima do esperado para

um programa que propõe a reinserção social de pessoas com transtornos mentais

(ANTONACCI, 2015; ANTUNES, 2015).

Figura 2 – Artigo versus publicação

Fonte: o autor.

A Figura 2 mostra a relação entre artigo e veículo de publicação, o que chama

a atenção e ao mesmo tempo corrobora o que foi descrito na RSL feita é que os

temas FPsRT e Desenvolvimento Regional são discutidos em diversas áreas do

conhecimento.

Esse fato é marcado pelos diferentes jornais, cadernos ou periódicos

mostrados na Figura 2. Os pontos isolados são referentes a trabalhos de conclusão

de curso ou teses de doutorado.

A diversidade de pontos de vista a respeito do tema é importante, porém,

segundo Lopes (2020), não conduz a uma linha central de entendimento para o qual

as diferentes correntes do conhecimento possam de fato contribuir primeiramente

para definir os FPsRT e em segundo lugar para propor modos de produção seguros

e ambientes de trabalho humanizados (ASBAHR, 2021).
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Figura 3 – Autor versus Publicação

Fonte: o autor.

A Figura 3 mostra a relação entre autor e veículo de publicação, e nota-se que

a grande maioria dos autores está ligada a algum tipo de periódico, revista ou jornal.

Em poucos casos existem publicações isoladas, que se justificam por serem

dissertações ou teses (sete autores).

Ademais, confirma o que demonstra a Figura 2 sobre a variedade de veículos

de publicação e de áreas diferentes do conhecimento.

Os grandes estudos reportados apontam outro grande fator e que as

publicações demonstram que os indivíduos mais acometidos pelos transtornos

mentais são mulheres, de baixa condição econômica, com manifestações de Fobia

Social, Ansiedade Generalizada, Depressão Maior e com grande pressão para a

tendência à ideação suicida ou até mesmo ao comportamento suicida consumado

(ANTUNES, 2015; ANTUNES et al., 2019; ALVES, 2016; SADOCK; SADOCK; RUIZ,

2017, FURTADO; DE MEDEIROS FILHO, 2021).
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Figura 4 – Coautor versus Artigo

Fonte: o autor.

Traço marcante da Figura 4, que traz coautores versus artigos, é que existe

uma grande troca de informações e a formação de uma grande rede de

pesquisadores; em raros casos existe apenas um coautor isolado, sendo que nos

demais casos pelo menos dois coautores se interligam na rede identificada pelo

software.

Ainda na questão comportamental, se não houver uma mudança do processo

produtivo para que seja de fato inovador, humanizado e ergonomicamente estudado

(física e mentalmente), a sociedade atual ainda será além de fornecedora de

produtos de diversos setores, terá em comum um produto com a mesma

característica: um trabalhador esgotado, adoecido e mentalmente comprometido em

decorrência da longa permanência no trabalho com baixo repertório social,

diminuindo sua qualidade de vida. Esse aspecto, se não for colocado em questão,

as gerações vindouras terão de suportar com maior gravidade e solapamento

(VASCONCELLOS; PIGNATI, 2006; GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2006;

ALMEIDA; BARBOSA-BRANCO, 2011; SENNETT, 2012; SILVA-JÚNIOR; FISCHER,

2012; SILVA; SANTANA, 2012; GAULEJAC, 2007; MARX, 1983, 1985a, 1985b;

SANTOS, 1996, 2009; SANTOS; SILVEIRA, 2011; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).
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Figura 5 – Publicação versus publicação dos coautores

Fonte: o autor.

A Figura 5 certamente é a mais complexa de se analisar, pois mostra a não

interrelação entre os veículos de publicação e os artigos selecionados, versus os

veículos de publicação usados pelos coautores, reforçando o que este trabalho

demonstrou, que a interdisciplinaridade e os vários ramos do saber científico se

apresentam prontos e também preocupados com o debate e o entendimento dos

Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho e seus impactos Social, Humano e

Econômico. Ela também reafirma que a multidisciplinaridade do assunto é umas das

opções pelas quais a via do conhecimento pode contribuir para melhorar a vida dos

trabalhadores e suas relações com chefia e com sua função e assim colaborar de

forma humanizada para que o negócio seja também humanizado (SCHUMPETER,

1997; SENNETT, 2012; GAULEJAC, 2007; HARARI, 2015).

Concluindo a análise, este trabalho pode colaborar e incentivar outros

pesquisadores a se aprofundarem no tema, pois o desafio da complexidade vai diluir

à medida que novos trabalhos abordarem esses temas e que principalmente as

estatísticas governamentais forem mais rapidamente atualizadas e se alinharem

com um objeto maior, que é a saúde plena (STURZA; LUCION, 2021).
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A Tabela 3 traz um resumo dos periódicos e a quantidade de artigos

publicados, e mais uma vez mostra-se a diversidade de saberes envolvidos na

busca de entendimento e resolução dos FPsRT.

Tabela 3 – Número de publicações por periódicos

Fonte: o autor.

Mostra-se como algo urgente a revisão dos processos produtivos, não

somente voltados à melhoria tecnológica, mas também à qualidade de vida do ser

humano em sua atividade laboral, visto que existem trabalhadores sofrendo por

processos produtivos e/ou serviços prestados que no seu processo produtivo

produzem trabalhadores cada vez mais adoecidos. A diversidade de veículos de

publicação e áreas diferentes demonstra também a necessidade de interdialogar

com outras ciências e que a comunidade acadêmica pode ser um acelerador desse

processo de reumanizar o trabalho, o trabalhador e o empregador (DEJOURS, 1992;

DEJOURS; ABDOUCHELI, 1993; GUIMARÃES; CARDOSO; DE ALMEIDA

MARTINS, 2004; VASCONCELLOS; PIGNATI, 2006; GASPARINI; BARRETO;

ASSUNÇÃO, 2006; SZWARCWALD; SOUZA-JÚNIOR; DAMACENA, 2010;

SANTOS, 2010; ALMEIDA; BARBOSA-BRANCO, 2011; SENNETT, 2012).
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No Quadro 9 e na Tabela 4 está descrita a quantidade de trabalhos por ano

de publicação em números absolutos e em porcentagem, e nota-se que em 2021 a

publicação acerca do tema aumentou, pois, segundo a busca realizada, chega a

40% dos artigos publicados que foram selecionados.

Sobre isso, deve-se levar em conta duas situações:

a) a pandemia de SARSCOV-2 (COVID-19) e todas suas repercussões desde

clínicas até de restrição social;

b) um maior entendimento acerca do problema e um despertar para que os

processos produtivos sejam cada vez mais humanizados.

De toda forma, existe um fator real que impacta a sociedade em diversos

setores, e nenhum ente (público, privado, cidadão) pode se deixar à margem de uma

discussão mais profunda sobre a modernidade e suas consequências sobre a

individualidade, processos produtivos e acumulação de riqueza e equidade social,

pois à medida que a sociedade avança, novos desafios, novas tecnologias e novas

doenças aparecerão, outras ressurgirão e em outras ainda haverá cronificação de

suas características, tornando os tratamentos mais agressivos e economicamente

mais elevados (DEJOURS, 1992; DEJOURS; ABDOUCHELI, 1993; ZWARCWALD,

2010; SANTOS, 2010; ALMEIDA; BARBOSA-BRANCO, 2011; SENNETT, 2012;

SILVA-JÚNIOR; FISCHER, 2012; SILVA; SANTANA, 2012; GRMEK; COHEN;

CIMINO, 2012; GRMEK, 2018; BAUMAN, 2001).

A essa peculiaridade podem-se impor inúmeras variáveis: a pandemia, maior

tempo de home office, maior tempo livre para pesquisa, o temor e a incerteza

advindos com esse fenômeno (pandemia) e toda a miríade de pensamentos a

respeito de uma perpetuação ou brevidade de futuro.
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Quadro 9 – Artigos e ano de publicação

Fonte: O autor.

A Tabela 4 traduz em porcentagem e clarifica ainda melhor o que, grosso

modo, em números absolutos se observou no Quadro 9. De certa forma, a pandemia

“forçou” a comunidade acadêmica e o mundo produtivo a pensar sobre a psiquê e

suas disfunções no ambiente, seja pessoal, seja comunitário.

Tabela 4 – Concentração de artigos por ano de publicação

-
Fonte: o autor.

A Tabela 5 traduz de forma resumida a quantidade de revistas e a quantidade

de autores e mostra uma tendência maior de periódicos que trabalham com
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epidemiologia na busca e entendimento desse processo de adoecimento ligado ao

trabalho.

Importante lembrar que em 2020 e 2021 têm-se um viés de publicação em

razão do fato histórico da pandemia pelo SARSCOV-2 (COVID-19), limitando muitos

pesquisadores e professores à rotina diária e abrindo mais tempo para pesquisa, as

quais perpassaram os assuntos: isolamento social, lockdown e home office, o que

levou a uma taxa maior de publicação nesse período.

Tabela 5 – Revistas e número de autores

Fonte: o autor.

No Gráfico 1 mostra-se que o veículo mais encontrado foi o de revistas, com

número de 12, seguido pelos de repositórios, com três, e por fim biblioteca digital e

jornal, com dois artigos para cada um. Mostra-se também que as revistas são um

canal para disseminação do conhecimento e porventura maior praticidade de

publicação.
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Gráfico 1 – Tipo de veículo de informação dos artigos

Fonte: o autor.

No Gráfico 2 identificam-se os artigos por ano de publicação; no ano de 2021

foram publicados nove artigos, em 2020, três artigos, em 2019, dois artigos, em

2018, apenas um artigo, assim como nos anos de 2007 e 2017, e, por fim, 2016 teve

dois artigos.

Gráfico 2 – Artigos por ano de publicação

Fonte: o autor.

O Gráfico 3 demonstra a quantidade de citações de cada artigo; sete artigos

não dispunham dessa informação e o restante variou de 72 citações até o mínimo de

uma citação.
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Gráfico 3 – Quantidade de citações por artigo

Fonte: o autor.

Dessa forma, constitui-se com constructo final de 28 artigos fruto de um

extenso processo de RSL que abordam a temática dos transtornos mentais,

especialmente os FPsRT vinculados de certa forma ao desenvolvimento regional

sob vários cenários e aspectos, mas neste trabalho traduzindo parte do problema na

vivência chefia e subordinado.

A diversidade de áreas do conhecimento que abordam o tema é grande, o

que corrobora a visão de que uma definição acerca do tema Transtornos

Psicossociais está longe de um consenso, assim como do tema Desenvolvimento

Regional.

O estudo demonstra também que, tardiamente (ao que parece no Brasil),

acorda-se para um problema que sempre esteve a incomodar de certa forma o

empregado – pois se via sofrendo calado e sob a pressão do desemprego – e o

empregador, pois via sua força de trabalho literalmente se esvair com o passar do

tempo e precisava investir rapidamente na reposição do colaborador que

“abandonou o trabalho” para tratar de sua saúde, situação que fica mais mistificada,

ou até mesmo caricaturada, quando esse empregado precisava se tratar com

profissionais da área de saúde mental. Todo um estigma caía em uma pessoa que já
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estava sofrendo, porém num nível que a maioria das pessoas desconhecem, que é o

sofrimento psíquico e as suas alterações de comportamento e das suas emoções.

Junto a isso vinham o preconceito e o medo de tratar-se. Esse é mais um

grande obstáculo que a sociedade ocidental impõe ao indivíduo com algum tipo de

transtorno mental, pois falar sobre sentimentos, ou até mesmo entender que existem

diferenças naquilo que se sente, parece ser algo muito estranho de se aprender a

nominar, uma vez que não se vê, apenas e simplesmente se sente mal do “jeito que

é”. Além disso, ainda se acredita que psicoterapia e tratamentos psiquiátricos são

para pessoas “fracas”.

Ao negar o que sente, o indivíduo aos poucos aniquila-se, perde

paulatinamente a tão desejada autonomia que precisa ter na velhice. Essa, talvez,

seja a grande armadilha dessa sociedade que nega sua afetividade e cognição, pois

à medida que não conhece e não nomina corretamente o seu sofrimento, o indivíduo

busca tardiamente o tratamento e por muitas vezes perde um precioso tempo de sua

vida.

O que mais se deseja com o que o mundo tem passado nesses dois últimos

anos é que as pessoas aprendam a respeitar seus corpos e que o capital enxergue

definitivamente que uma sociedade doente é a ruína para qualquer tipo de

governança que se pretenda instituir.

A Tabela 6 demonstra o ranking do INSS relativo às patologias que mais

afastaram o trabalhador de sua função por patologias relacionados ao trabalho em

2020.

Nota-se que os itens 7, 8 e 14, se somados, perfazem 63.414 casos de

transtornos mentais e superam inclusive o total de afastamentos por COVID-19,

traduzindo a relevância e a urgência de abordagem direta e assertiva dessas causas

de afastamento do trabalho, pois, se devidamente tratados, esses seres humanos

não evoluiriam para uma condição mais crônica e com afastamento de suas funções

laborais.

Os impactos dos transtornos mentais não ficam somente no número que

surpreende, mas também na quantidade de tempo que em regra é maior do que

qualquer outra condição, pois o acesso a um tratamento psiquiátrico eficaz para a

maioria da população é ainda uma grande lacuna no Sistema Único de Saúde (SUS).

E do ponto de vista psiquiátrico, não são patologias de que num primeiro momento
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demandam afastamento, exceto em casos psicóticos (SADOCK; SADOCK; RUIZ,

2017).

Isso mostra o quanto a sociedade, a indústria e até mesmo o indivíduo perde

de tempo de capacidade produtiva e de vida quando expostos a tratamentos

ineficazes, lembrando que a maioria dos transtornos acomete os indivíduos numa

fase de suas vidas de grandes possibilidades de trabalho, estudo e

empreendedorismo (SANTOS, 2005; DALGALARRONDO, 2018).

4.2 DADOS SECUNDÁRIOS PARA ANÁLISE

Na sequência serão apresentados dados secundários levantados junto aos

artigos, bem como os obtidos via INSS, IDHM, SmartLab e IGMA. Esse dois últimos

são organizações que trabalham com mineração de dados para gerar informações

sobre gestão pública e transparência administrativa. Neste e no quinto capítulo

sintetizam-se as informações colhidas e conclui-se com os achados o que o

presente trabalho pretende retratar.

Tabela 6 – Ranking das condições que mais afastaram pelo INSS em 2020

Fonte: INSS (2021).



87

A Tabela 6 mostra num ranking as 20 condições médicas que mais geraram

auxílio-doença previdenciário ao Estado em 2020. Ao somar os afastamentos

apenas por transtornos mentais, tem-se um total de 89.838 afastamentos,

englobando todos os transtornos mentais em 2020 que conseguiram auxílio-doença

previdenciário (B31); ficaram fora dessa conta os auxílios-doença acidentários (B91),

até porque a natureza do sofrimento mental em poucas situações gera este último

tipo de afastamento.

Gráfico 4 – Número de afastamentos por patologia segundo INSS em 2020

Fonte: INSS (2021).

De maneira geral, a prevalência segue o que a literatura psiquiátrica descreve

em suas pesquisas. A maioria dos casos se concentra em:

a) transtornos depressivos;

b) transtornos ansiosos;

c) transtornos depressivos recorrentes/persistentes;

d) transtorno bipolar.
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Gráfico 5 – Incidência em % de transtornos mentais (pela CID-10) mais prevalentes em 2020

Fonte: INSS (2021).

O restante se dilui em Transtornos Mentais Menores (TMM), e no que tange

ao auxílio-doença previdenciário, denota-se que existe uma defasagem enorme

entre o que o Estado oferece (tratamentos via SUS – Centro de Atenção

Psicossocial, ambulatórios, hospitais etc.) e a realidade palpável.

É grande ainda a prevalência desses transtornos, chegando respectivamente

à seguinte porcentagem: a) 35,24%; b) 26,36%; c) 16,49%; d) 12,96%.

Seguindo a lógica apresentada em números absolutos, os transtornos

mentais que produzem afastamento são altos no Brasil, porém são hoje transtornos

totalmente passíveis de tratamento e consequentemente é possível manter esses

indivíduos em atividade laboral com psicoterapia e atendimento psiquiátrico paralelo

(DALGALARRONDO, 2019; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).

Em média, os afastamentos duram 80 dias ajustados para idade, sexo e

profissão, com uma despesa média para a União de R$ 3.725,00 por afastado. O

impacto disso vai além da despesa em si, e mostra que o problema tende ao

agravamento, pois no local do trabalhador faltante outro terá de aumentar seu turno

ou o empregador terá de contratar outro indivíduo temporariamente, o que

simplesmente não resolve o problema em si (BRASIL, 2021; ALMEIDA; BARBOSA-

BRANCO, 2011; SENNETT, 2012; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017; GRMEK;

COHEN; CIMINO, 2012).

O problema é complexo, pois envolve a necessidade de uma ação mais

efetiva do Estado em suas políticas de saúde mental e de até mesmo incentivo ao

empreendedor no acolhimento desse trabalhador em turnos especiais para uma

readaptação ao trabalho. O que preocupa é que a incidência desses transtornos

ocorre na melhor fase da vida do ser humano e caso o indivíduo acometido não seja
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tratado adequadamente, sua vida, sua profissão, ou seja, sua existência terá uma

condição pior do que se verifica para a maioria das pessoas no mesmo limiar de

tempo (DEJOURS, 1992; DEJOURS; ABDOUCHELI, 1993; GUIMARÃES;

CARDOSO; DE ALMEIDA MARTINS, 2004; GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO,

2006; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al., 2014).

As Tabelas 9 a 14, nas quais que se encontram dados, trazem uma síntese

dos afastamentos pelo INSS de 2017 a 2019, abrangendo auxílios-doença

previdenciários e acidentários, e retratam a realidade vivida no país onde nos

transtornos mentais do grupo das alterações de humor (depressivos e ansiosos) a

maioria dos afastamento ocorre por causas psiquiátricas e as de curso mais benigno

(DALGALARRONDO, 2019; SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).

Mostram também como o Estado não está preparado devidamente para o

embate dessa realidade e consequentemente para mitigar esses afastamentos que

são tratáveis desde que exista um acesso digno e diferenciado do indivíduo ao

tratamento psiquiátrico e psicológico (DALGALARRONDO, 2019).

Obviamente que, além do custo pessoal dos transtornos mentais em si, a

sociedade toda sente esse peso, pois chega à casa do trilhão de reais/ano (BRASIL,

2021).

Visando um enquadramento geral e informativo, a saúde mental dos

trabalhadores vem sendo alvo de discussão por comissões tripartites nas quais

governo, trabalhadores e empregadores discutem o que pode ser feito para melhorar

a qualidade de vida desse trabalhador enquanto em atividade, mas principalmente

quando adoecido – física e/ou mentalmente –, bem como sua qualidade de vida pós-

período laborativo. Ou seja, em sua aposentadoria (SELIGMANN-SILVA, 2013).

A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes,

conforme Portaria de Consolidação n. 3, de 28 de setembro de 2017:

I - Atenção Básica em Saúde: constituída pelas unidades básicas de saúde,

formadas pelos seguintes pontos de atenção:

a) Unidade Básica de Saúde: equipes de atenção básica; equipes de

atenção básica para populações específicas; equipe de consultório na

rua; equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial

de Caráter Transitório; Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);

b) Centros de Convivência e Cultura;
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II - Atenção Psicossocial formada pelo seguinte ponto de atenção:

a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades;

III - Atenção de Urgência e Emergência: formada pelos seguintes pontos de

atenção:

a) Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192;

b) Sala de estabilização;

c) Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas;

d) Portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro em hospital

geral;

e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros;

IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório, formada pelos seguintes

pontos de atenção:

a) Unidades de acolhimento;

b) Serviços de atenção em regime residencial;

V - Atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção:

a) Leitos de psiquiatria em hospital geral;

b) Serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso

de crack, álcool e outras drogas;

VI - Estratégias de desinstitucionalização, formadas pelo seguinte ponto de

atenção:

a) Serviços Residenciais Terapêuticos;

VI - Estratégias de Reabilitação Psicossocial:

a) Iniciativas de trabalho e geração de renda, empreendimentos solidários

e cooperativas sociais.

Em 2004, os transtornos mentais relacionados ao trabalho apareceram pela

primeira vez em legislação do Ministério da Saúde (Portaria n. 777, de 28 de abril de

2004) como agravo à saúde do trabalhador de notificação compulsória em rede de

serviço sentinela. Outras portarias entraram em vigor, as mais recentes revogando

as mais antigas, de forma que os transtornos mentais relacionados ao trabalho

passaram a ser monitorados em vez de apenas notificados (PARANÁ, 2021).

Os estudos em epidemiologia diagnóstica e trabalho contribuem para o

campo de saúde mental, ao mapear prevalências e apontar relações causais.
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Segundo Codo, Soratto e Vasques-Menezes (2004), a preocupação com

estudos diagnósticos de saúde e trabalho com características epidemiológicas

surgiu no final do século XVII com Bernardino Ramazzini (Pai da Medicina do

Trabalho), sendo dele a conhecida frase “é melhor prevenir que remediar”.

Ramazzini publicou em 1700 o livro As doenças dos trabalhadores, no qual

apresentava o estudo de patologias de mais de 40 categorias profissionais.

Em pesquisa utilizando a Base de Dados Históricos da Previdência Social, no

período de 2012 a 2016, no Brasil, os transtornos mentais e comportamentais

(Capítulo V da CID-10) foram a quinta causa de registros de acidentes de trabalho

(93.794 registros), a quarta causa na concessão de benefícios do tipo auxílio-doença

(975.873 registros) e a terceira causa na concessão de benefícios do tipo auxílio-

doença acidentário (55.366 registros) (PARANÁ, 2021).

Tal condição demonstra que apesar de existir uma política de saúde mental

em vigor, ela ainda não foi completamente implementada, principalmente na região

em estudo, uma vez que os casos tendem a um aumento considerável no período,

sem a contrapartida do investimento na área e de políticas eficazes de contenção e

reabilitação cognitiva desses que mais sofrem com os transtornos mentais. E da

mesma forma a MRC não acompanhou a elevação desses casos na região,

reproduzindo uma política de “encobrir” o problema com ações visíveis à

comunidade vide a nova política de saúde mental brasileira (BRASIL, 1986;

NOGUEIRA; CAMPOS, 2017; BARATA, 2001; BARTMANN, 2009; AMARO, 2013;

ANTONACCI, 2015; BASTOS, 2018; CARLOTTO, 2018; ARAÚJO, 2021).

Na tentativa de buscar maiores relações da região objeto de estudo para

comparação das cidades entre si e com demais regiões de Santa Catarina e do

Brasil, encontrou-se uma ferramenta de análise gratuita chamada SmartLab

(https://smartlabbr.org), que promove análise do trabalho decente guiada por dados

(trabalho sustentado pelo INSS, Ministério Público do Trabalho, Organização

Internacional do Trabalho, entre outros).

A iniciativa conjunta do MPT e da OIT Brasil deu origem à Plataforma
SmartLab, que tem fortalecido a cooperação com organizações
governamentais, não-governamentais e internacionais que atuam na
promoção dessa agenda (ações baseadas em dados e de significativa
relevância social) e que precisam de informações para tomar decisões
sobre as ações que desenvolvem. Por meio de Observatórios Digitais, a
plataforma beneficia também a comunidade científica, que passa a ter
acesso a informações com facilidade sem precedentes para pesquisa. Além
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disso, o fluxo público de informações para tomada de decisões baseadas
em evidências e orientadas para resultados beneficia a sociedade civil em
geral. Para cada Observatório, dados públicos brutos foram extraídos de
centenas de fontes, compilados, organizados e tratados. Além disso, com o
uso de técnicas estatísticas e de econometria, grande quantidade de
indicadores inéditos foram criados para municípios, para unidades
federativas e para o Brasil. A plataforma incorpora, automatiza e atualiza
uma série de indicadores do Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho
Decente (SIMTD) desenvolvido no âmbito da OIT Brasil em cooperação com
o IBGE e o governo brasileiro. O SIMTD se consagrou internacionalmente
como experiência inovadora e pioneira ao potencializar o uso das
informações de trabalho e rendimento do Censo Demográfico de 2010 do
IBGE, as únicas que permitem a compreensão da completude e da
diversidade dos mercados de trabalho nos municípios. Todas as tecnologias,
fontes e padrões utilizados ou desenvolvidos pela iniciativa são gratuitos e
de domínio público. (INICIATIVA SMARTLAB, 2021).

Outro índice que pode ajudar a entender o desenvolvimento humano e social

é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) (https://igma.aquila.com.br), criado

com o objetivo de acompanhar a evolução dos municípios brasileiros. O IGMA pode

ser interpretado da seguinte forma:

1. superior a 80: revela que os indicadores da cidade desempenham entre os

melhores do país. Assim, ela é classificada como “excelente”;

2. entre 65 e 80: para o padrão brasileiro, em geral essas são cidades

possuem 1 ou 2 pilares críticos e os demais têm bom desempenho. São

denominadas como “desenvolvidas”;

3. entre 50 e 65: o município apresenta pilares com notas intermediárias ou

estes possuem grandes variações entre si, apresentando pontuações muito

boas e outras críticas. A sua classificação é “em desenvolvimento”;

4. inferior a 50: municípios são qualificados como estando em “situação

crítica”. Eles apresentam baixo desempenho na maioria dos pilares e,

geralmente, possuem menos capacidade de investimento e de prestação

de serviço, não conseguindo promover o desenvolvimento humano na

localidade de forma sustentável.

Existe ainda uma íntima relação ente o IGMA e o IDHM, de forma que o

algoritmo do IGMA consegue contemplar todos os norteadores que sustentam o

IDHM (ÍNDICE DE GESTÃO MUNICIPAL AQUILA, 2021). O Esquema 7 apresenta

como é o algoritmo do IGMA e sua relação como IDHM, fazendo com que possa ser

até 67% mais atualizado.
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Esquema 7 – Algoritmo do IGMA

Fonte: IGMA (2021).

A Tabela 7 mostra a barra de legenda e os ícones para interpretação de

dados dos índices alcançados pelos municípios segundo os critérios do IGMA,

sistematizando assim a assimilação das informações encontradas e padronizado os

dados para que possam ser comparados dentro de um mesmo estado, entre

estados e entre municípios de estados diferentes, podendo gerar informações sobre

o padrão de gestão e comparação de vários índices que impactam diretamente no

IDHM de cada município.

Tabela 7 – Legendas para interpretação do IGMA

Fonte: IGMA (2021).

Na Tabela 8 compara-se o Estado de Santa Catarina com a região Sul e com

o Brasil, e nota-se que é um estado em desenvolvimento, mas com várias

dimensões do IGMA que superam muitas cidades do Brasil quando se compara

Santa Catarina com o Brasil. Maiores detalhes em:

https://igma.aquila.com.br/dashboard/home.

Tabela 8 – Estado de Santa Catarina segundo o IGMA
ESTADO IGMA FISCAL EDUCAÇÃO SAÚDE INFRA

SANTA CATARINA 64,68● 73,62● 70,09● 55,66● 49,19●
Educação N/D N/D N/D 70,09● 65,78●
Saúde e bem-estar N/D N/D N/D 55,66● 54,82●
Infra e mobilidade urbana N/D N/D N/D 49,19● 53,14●
Des. socioeconômico e ordem pública N/D N/D N/D 74,85● 69,09●
Fonte: IGMA (2021).
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Nas Tabelas 9 a 14 retratam-se os afastamentos por benefício auxílio-doença

previdenciário e benefício auxílio-doença acidentário, traduzem o que na prática

médica psiquiátrica e nos consultórios de psicologia se vê, uma sobrecarga de

tratamentos, com destaque para os Transtornos de Humor, seguidos pelo

Transtorno Depressivo Maior, e por último, porém mais disruptivo para o indivíduo,

vem o Transtorno Afetivo Bipolar (e todos os seus subgrupos).

O que se pretende aqui não é expor o indivíduo, mas desmascarar o Estado,

que é negligente em suas ações e práticas para uma reabilitação desses seres

humanos para que voltem a tenham o melhor possível de autonomia para suas vidas

(ALVES, 2016; CAPPELLANO; CARRAMENHA, 2020; AMARO, 2013; ANTONACCI,

2015; ANTUNES, 2015).

Precisa-se urgentemente rever: 1 - os processos produtivos que adoecem os

trabalhadores; 2 – a sociedade que estigmatiza o indivíduio adoecido mentalmente;

3 o Estado que negligencia, oferecendo terapias ultrapassadas e equipamentos

públicos de baixa qualidade tanto sob o ponto de vista físico quanto na visão de

equipes multiprofissionais. Não existem hoje no Brasil tratamentos de alta qualidade

em psiquiatria e psicologia que se preocupem com a reabilitação cognitiva e a

reinserção social daqueles que padecem de transtornos mentais (quando se pensa

no SUS). Destaca-se que esses transtornos adoecem mentalmente os indivíduos

durante o período mais produtivo de suas vidas sob todos os aspectos de um ser

humano nessa época histórica (ANTUNES, 2015; ANTUNES et al., 2019; ARAÚJO,

2021; ARFELI, 2021).
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Tabela 9 – Acompanhamento mensal do benefício auxílio-doença previdenciário concedido segundo
os códigos da CID-10 – janeiro a dezembro de 2019

Fonte: Dataprev, SinteseWeb.
Elaboração: Coordenação-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional -
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão.

Objetivamente, ao olhar todas as tabelas (9 a 11), parecem ser espelhos

umas das outras, com pouca variação na família dos transtornos mentais mais

prevalentes e que mais afastam os trabalhadores de suas funções, seja por auxílio-

doença previdenciário (B31) seja por auxílio-doença acidentário (B91).

Seguem um padrão, sendo os B31 mais numerosos que os B91, uma vez

que é mais provável adoecer do que se acidentar em razão de qualquer Transtornos

Mentais.
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Tabela 10 – Acompanhamento mensal do benefício auxílio-doença previdenciário concedido segundo
os códigos da CID-10 – janeiro a dezembro de 2018

Fonte: Dataprev, SinteseWeb.
Elaboração: Coordenação-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional -
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão.

Tabela 11 – Acompanhamento mensal do benefício auxílio-doença previdenciário concedido segundo
os códigos da CID-10 – janeiro a dezembro de 2017

Fonte: Dataprev, SinteseWeb.
Elaboração: Coordenação-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional -
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão.
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Tabela 12 – Acompanhamento mensal do benefício auxílio-doença acidentário concedido segundo os
códigos da CID-10 – janeiro a dezembro de 2019

Fonte: Dataprev, Sintese.
Elaboração: Coordenação-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional -
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão.

Tabela 13 – Acompanhamento mensal do benefício auxílio-doença acidentário concedido segundo os
códigos da CID-10 – janeiro a dezembro de 2018

Fonte: Dataprev, Sintese.
Elaboração: Coordenação-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional -
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão.
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Tabela 14 – Acompanhamento mensal do benefício auxílio-doença acidentário concedido segundo os
códigos da CID-10 – janeiro a dezembro de 2017

Fonte: Dataprev, Sintese.
Elaboração: Coordenação-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional -
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão.

De maneira isolada, verifica-se que há muito a se fazer em se tratando de

saúde e infraestrutura, pois essas dimensões fogem do padrão geral de Santa

Catarina. A Tabela 16 compara as mesorregiões de Santa Catarina, sendo que o

Oeste e o Vale do Itajaí têm os melhores IDHM. Lembra-se que o IGMA, quando

utilizada a metodologia, tem um poder de atualização cerca de 67% maior que o

IDHM; por esse motivo está descrito nas tabelas, figuras e gráficos como fonte de

consulta.

Tabela 15 – Legendas para interpretação do IGMA

Tabela 16 – Comparação das mesorregiões de Santa Catarina segundo o IGMA
Mesorregião IGMA Fiscal Educação Saúde Infra Desenvolvimento

1. Oeste Catarinense 67,02● 76,02● 72,12● 57,42● 50,77● 78,74●
2. Vale do Itajaí 66,63● 76,67● 73,15● 55,75● 50,80● 76,79●
3. Norte Catarinense 63,63● 75,68● 73,00● 53,55● 46,95● 68,99●
4. Grande Florianópolis 63,58● 73,80● 65,83● 59,63● 45,89● 72,77●
5. Sul catarinense 62,19● 67,76● 68,75 52,57● 47,76● 74,10●
6. Serrana 57,49● 65,67● 59,10● 52,39● 46,49● 63,81●
Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).
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A Tabela 16 tem por objetivo comparar os municípios da MRC com as

mesorregiões de Santa Catarina e a partir disso fazer a seguinte leitura: dos 12

municípios, oito apresentam a situação de “em desenvolvimento”, mas, de modo

geral, quando se avalia globalmente, apesar de existirem quatro municípios com

IGMA com status de “desenvolvido”, a verificação item a item dos IGMA mostra

grande discrepância em várias áreas. Isso se refere aos 12 municípios, pois ainda

há quatro (Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis e Porto União) que

apresentam dimensões a serem melhoradas.

Quanto aos demais municípios, mostram críticas situações em infraestrutura e

saúde de modo geral.

Tabela 17 – IGMA por cidade da MRC
Cidade UF IGMA Fiscal Educação Saúde Infra Desenvolvimento

Bela Vista do Toldo SC 65,67● 62,98● 84,35● 69,27● 48,13● 63,11●
Canoinhas SC 66,76● 80,3● 81,08● 54,34● 52,56● 65,54●
Irineópolis SC 65,01● 83,94● 80,16● 61,43● 41,38● 58,18●
Itaiópolis SC 59,07● 77,07● 62,68● 57,71● 34,62● 63,26
Mafra SC 60,63● 41,4● 87,57● 64,72● 42,78● 66,7●
Major Vieira SC 63,69● 66,86● 71,86● 69,2● 42,38● 68,18●
Monte Castelo SC 56,39● 65,27● 70,9● 44,81● 38,35● 62,64●
Papanduva SC 64,25● 86,0● 71,72● 48,49● 49,97● 65,07●
Porto União SC 67,97● 79,21● 72,68● 57,03● 60,47● 70,46●
Santa Terezinha SC 63,97● 74,17● 75,64● 66,07● 40,85● 63,12●
Timbó Grande SC 51,73● 67,9● 56,87● 39,76● 26,78● 67,32●
Três Barras SC 61,72● 82,81● 49,18● 62,82● 40,5● 73,3●
Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

Somente aqui se pode vislumbrar como a concentração de riqueza na mão de

poucos faz com que, apesar de valores altos, a formação de mão de obra ainda seja

precária e o salário pago seja um dos mais baixos do Estado. Vide o índice de Gini,

cuja definição está a seguir:

O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um
instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado
grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos
mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero
a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm
a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma
só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma
comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. No Relatório de
Desenvolvimento Humano 2021, elaborado pelo Pnud, o Brasil aparece com
Índice de 0,640, quase no final da lista de 180 países. Sendo o nono país
com mais concentração de renda. (INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA, 2021).
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Segundo o IGMA (2021), o indicador Socioeconômico e Ordem Pública dos

municípios da MRC mostra que apesar de existir um grande potencial econômico e

que este é explorado, porém altamente concentrado, isso pode ser contextualizado

de maneira mais clara na Tabela 18, que mostra que os déficits acadêmicos, de

renda e do PIB de cada município são inversamente proporcionais.

Existe uma “riqueza” na região, mas a qualidade de vida da maior parte da

população não reflete isso observando-se os dados de renda e educação. O IGMA

mostra-se como uma ferramenta interessante para a Gestão Pública para a criação

de políticas de inclusão social, renda digna e oportunidade de novos negócios em

toda a MRC.

Com esse banco de dados foi possível mostrar que apesar de ter um IDGM

bom, a MRC tem muito a desenvolver no âmbito social-educativo e que diversificar

os métodos produtivos e que sejam sustentáveis é um objetivo a ser atingido em

curto prazo para o bem de toda a região.

Com esse índice ficam claras as deficiências de cada município da MRC e

sugere-se ao empresariado e ao poder público usar da Amplanorte, um espaço de

discussão sobre essas diferenças e de como fazer para que os municípios cresçam

e cheguem a um parâmetro equitativo de evolução social, humana e econômica,

privilegiando indiretamente o desenvolvimento regional e a melhoria de vida dos

cidadãos, resultando em menor incidência dos FPsRT da região em estudo.

Colabora-se dessa forma para o entendimento do desenvolvimento do

Planalto Norte de Santa Catarina frente ao cenário nacional e sugerem-se melhorias

nas inter-relações dos trabalhadores e suas chefias, contemplando o olhar

psicossocial do trabalho, bem com o do desenvolvimento regional, pois índices altos

refletem necessariamente uma sociedade que caminha para uma equidade de

direitos e deveres entre todos os seus componentes.
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Tabela 18 – Indicador socioeconômico e ordem pública dos municípios da MRC

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

A seguir segue legenda para interpretação dos dados dos gráficos gerados

por meio dos dados da Tabela 18.

Tabela 19 – Legenda para interpretação dos gráficos por meio dos dados da Tabela 18

Fonte: o autor.

A Tabela 19 mostra também algumas contradições, apesar de o PIB da MRC

não ser baixo. De todos os municípios, o que tem o menor PIB é Santa Terezinha,

com R$ 20.603,10 (na teoria), mas ao mesmo tempo o Índice Gini mostra uma

tendência de que a renda domiciliar per capita é baixa, o que leva à conclusão de

que existe uma concentração da renda.

Gráfico 6 – PIB per capita na MRC

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).
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O Gráfico 6 mostra a variação do PIB na MRC, com o maior para Três Barras

e o menor para Santa Terezinha. A média ficou em R$ 28.674,31.

Em linhas gerais, a relação empregado versus empregador ainda pode ser

melhorada, uma vez que a renda é concentrada e o salário médio pago é baixo.

Ainda mais quando se verifica no Gráfico 7 como o índice de Gini tende a uma

concentração de renda.

Gráfico 7 – Índice de Gini da renda domiciliar per capita (número) - ↓

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

No Gráfico 8, visualizando os números brutos de renda per capita, fica mais

inteligível o que o índice de Gini quer traduzir.

Gráfico 8 – Renda domiciliar per capita (R$ por habitante) - ↑

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

Nos demais subíndices que compõem o Indicador Socioeconômico e Ordem

Pública existe uma tendência de aumento de números que são positivos do ponto de

vista da estrutura social e que podem propiciar um crescimento social, pessoal e

educacional se desenvolvida adequadamente a gestão pública desses recursos.

Porto União (9) destaca-se por ter a melhor renda per capita da MRC.

Na sequencia, apresenta-se uma publicação do Correio Braziliense que

alinha-se com o que o estudo quer demosntrar: como o desenvolvimento afeta a

economia, a humanidade e a sociedade na qual está inserida.
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O crescimento de 1,2% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre
de 2021, divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ficou acima das expectativas do mercado, em torno de
0,7%, mas o dado aparentemente positivo mascara um problema estrutural
do país: a desigualdade social crescente. Em meio à pandemia que já
matou mais de 470 mil brasileiros, o aumento da pobreza é agravado
pelo desemprego recorde e pela inflação que não dá trégua e encolhe o
poder de compra da população do Brasil — que, para piorar, está de volta
ao mapa da fome. (IBGE, 2021).

Ainda dentro da avaliação da Tabela 18, há uma baixa porcentagem de

pessoas com 25 anos ou mais que completaram o ensino superior.

Gráfico 9 – Pessoas com 25 anos ou mais que completaram o ensino superior (%) - ↑

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

Isso reflete diretamente na educação (que não se atualizou) e mostra o baixo

interesse dos jovens em formação de buscar uma qualificação melhor (o que pode

ser justificado pela necessidade de entrar no mercado de trabalho precocemente e

assim ficar sujeito a subempregos e baixa remuneração).
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Gráfico 10 – Jovens entre 18 e 20 anos que completaram o ensino médio (%) - ↑

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

O Gráfico 10 é o inverso e pode explicar que talvez os jovens, em razão da

baixa renda familiar, busquem formações técnicas intermediárias numa ânsia de

melhorar de vida, mas estas, na verdade, fazem com que eles fiquem estagnados na

formação média apenas.

Essa situação é uma das agravantes da concentração de riqueza traduzida

na Tabela 18. Pessoas com baixa formação demandam baixos salários e

retroalimentam o processo de acumulação de riqueza. Comprova-se isso também na

Tabela 18, pois ao analisar a renda domiciliar per capita, a média é de R$ 553,73. O

Gráfico 11 sintetiza essas informações. Apesar de haver uma grande parcela da

PEA em atividade, a baixa remuneração parece ser uma regra na MRC, mais uma

vez mostrando uma tendência à concentração de renda e ao incentivo da busca por

atividades de ordem técnica pelos jovens, que se lançam ao mercado numa tentativa

de melhorar sua vida e a da sua família, mas que apenas os engessam numa

realidade de subempregos e baixos salários.
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Gráfico 11 – Porcentagem de pobres na população (%) - ↓

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).

O Gráfico 12 ratifica as informações traduzidas da Tabela 18. Deve-se

repensar como a MRC quer crescer e se desenvolver (sob todos os aspectos) e um

dos pilares a ser mais bem estruturado é a educação, pois, apesar de apresentarem

altos índices de PEA, essas populações têm uma baixa remuneração per capita.

Gráfico 12 – % da população economicamente ativa empregada (%) - ↑

Fonte: Índice de Gestão Municipal Aquila (2021).
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Para alinhar com a literatura a respeito do tema (visto que é multidisciplinar),

foram utilizadas para a discussão as obras de: Dejours (1992); Dejours e Abdoucheli

(1993); Sennett (2012); Carvalheiro (2014); Grmek (2012, 2018); Gaulejac (2007);

Marx (1983, 1985a, 1985b); Santos (1996, 2001, 2009, 2010); Sadock, Sadock e

Ruiz (2017); Bauman (1999, 2001, 2003, 2007, 2010); Furtado (2020); Chang (2003)

e Byung-Chul Han (2015, 2016a, 2016b, 2018, 2021), naquilo que se pôde discutir

como biopsicopolíticas, processos de transformação do trabalho e seus impactos

sobre a vida humana.

Todos esses autores, de alguma forma, abordam biopolíticas em suas obras,

pois tentam, ao seu modo, trazer para o tempo presente as grandes mudanças nos

ambientes de trabalho, suas relações e seus impactos sobre a vida e o trabalho

desses “sujeitos históricos”.

Celso Furtado (2020), em Formação econômica do Brasil, traça uma linha

histórica da evolução econômica do Brasil. Chega a analisar o Brasil Colônia até a

Era Moderna, quando mostra as evoluções da forma escravagista da economia

brasileira que iniciou com os índios e negros e modernamente passou à

dependência tecnológica. Mudam-se os nomes, mas as regras gerais e subliminares

continuam as mesmas, a diferença é que hoje o trabalhador pode “escolher” onde

quer ser escravizado numa forma mais sofisticada, com subempregos, terceirizações,

além de uma tecnologia inferior que fica na periferia, diferentemente do centro. A

alta tecnologia e os empregos de criação e desenvolvimento ficam nos centros

corporativos dos países desenvolvidos.

Richard Sennett mostra em sua obra o evoluir do capitalismo e a evolução

econômica atrelada a ele e ao mesmo tempo a degradação do trabalhador e sua

dignidade no que tange a sua personalidade e significado do trabalho.

Em sua obra O declínio do homem público, afirma:

Há duas imagens que nos vêm à mente facilmente como tiranias da
intimidade. Uma é a vida limitada pelos filhos, pelas hipotecas da casa,
rusgas com a esposa, corridas ao veterinário, ao dentista, levantar-se à
mesma hora, pegar o trem para ir trabalhar, voltar para casa, beber
cuidadosamente dois martinis e fumar oito cigarros, que são a ração do dia,
a tensão das contas a pagar — todo um catálogo da rotina doméstica que
logo produz uma imagem da tirania da intimidade; é claustrofobia. A
expressão “tirania da intimidade” pode também ser aplicada a uma espécie
de catástrofe política, o Estado policial em que todas as atividades, todos os
amigos e todas as crenças de uma pessoa passam através de uma rede de
vigilância governamental. (SENNETT, 1974, p. 27).
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Já Vicent de Gaulejac (2007) mostra todas as nuances do que chamou de

manegerismo (a forma de gerir à moda Norte-americana) e desnuda toda a interface

sistema versus trabalhador que, em mais uma tentativa de manter o poder na mão

do Capital, despersonaliza o trabalhador, retira o significado de seu trabalho e vai

“coisificando” o ser humano de modo que possa ser medido e metrificado, e com

isso pode “criar padrões de desempenho”, o que em última análise servirá apenas

para ser mais uma forma de controlar o trabalhador e seu acesso a bens e recursos,

uma vez que o sistema de metrificação é desenhado para que nunca se atinjam os

resultados combinados e o trabalhador se “convença de que está em dívida com “o

negócio”, que lhe falta “vestir a camisa”, que precisa melhorar sua relação com o

trabalho “não porque isso será motivo de desligamento” ou que seu “perfil já não se

adequa à cultura do negócio”. Esse sistema de metrificação foi implantado para

“orientar o trabalhador no seu processo de maturação profissional e sua

empregabilidade”. Tudo isso, como se sabe, é uma grande peça de teatro na qual os

atores serão substituídos ao bel-prazer do “verdadeiro dono do negócio”.

Dessa forma, Gaulejac (2007) lança um apelo ao trabalhador para que acorde,

veja que o sistema tende a tomar seu tempo de vida, oferecendo em troca dinheiro e

nisto recai-se sobre um paradigma a respeito de valoração da vida e do trabalho.

Marx avança sobre essa dimensão quando se refere à estrutura pela qual a

sociedade se estrutura, uma vez que considera a realidade material que define o

homem. Essa mecânica é usada de certa forma pelas classes dominantes para

manter o nível ideológico-político-jurídico pelo qual justifica o controle social.

Na mesma direção, dando uma amplitude maior, Bauman (2003, p. 4-9)

expressa: “os tempos são líquidos porque assim como a água tudo muda muito

rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar.” Ainda segundo

ele: “a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza.”

Dejours já alertava para as consequências patológicas (sob o ponto de vista

psicanalítico) desses novos processos de trabalho em que alguns conseguem

sublimar suas dificuldades e uma grande maioria sucumbe às dificuldades impostas

por um regime e ritmos de trabalho cada vez mais intensos e desgastantes.

Outro pensador contemporâneo, Byung-Chul Han traduz a sociedade

moderna como a sociedade do cansaço (título de um de seus livros, inclusive), e

seus pensamentos alinham-se com Mirko Grmek, que cunhou o termo “patocenose”.
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Em linhas gerais, esses dois autores, sob primas diferentes, mostram uma

mesma realidade, ou seja, que à medida que a humanidade avança em

conhecimento e evolui, rompe barreiras, como: com a descoberta dos antibióticos

muitas doenças bacterianas deixaram de matar pessoas, no entanto outras doenças

apareceram, como as de cunho degenerativo (demências, desgastes de estruturas

esqueléticas etc.), ou seja, à medida que a humanidade vai controlando o meio

ambiente e superando suas barreiras biológicas, geomorfológicas, entre outras, esse

mesmo meio ambiente vai se adaptando à dificuldade imposta pela humanidade ao

meio ambiente e assim surgem novas doenças, novas estruturas de organização

social, que vão restabelecer o equilíbrio entre meio ambiente e ação da humanidade

e por isso cada vez mais os transtornos mentais são uma realidade nas sociedades

modernas (SENNETT, 2012; WÜNSCH FILHO, 2004; BAUMAN, 2001; FURTADO,

2020; ARRUDA, 2010) .

O que gera a indagação nesses pensadores é que o ser humano é o único

que subjuga o outro com um fim específico; no passado era a escravidão, na era

industrial foram as más condições de trabalho, atualmente, pela incerteza e pelo

volume avassalador de informação que se tem para administrar em todos os campos

da vida humana moderna. Criam-se assim pessoas isoladas, cansadas e

neurologicamente violentadas, segundo Han (2015).

Ligando os pontos, há pensadores vários que, apesar da distância histórica

entre si, mostram uma sincronicidade de visão de mundo e suas transformações

(individuais, sociais, conjugais, laborais, econômicas). Ao que se lê, essas

mudanças continuaram a ocorrer, e os indivíduos deverão aprender a moldar-se de

forma mais rápida ou líquida, como afirma Bauman.

Então, segundo a leitura desses autores, as rápidas mudanças principalmente

tecnológicas, sociais e políticas (local e global) dos últimos 60 anos fizeram com que

uma geração que estava acostumada a um mundo de poucas ou raras mudanças de

repente se defrontasse com uma realidade mais agitada, com um volume

avassalador de informações e relações sociais cada vez mais distantes. Ainda

segundo Bauman (2003, p. 4-9): “a internet e o Facebook nos tranquilizam e nos dão

a sensação de proteção e abrigo. Afastando o medo inconsciente de sermos

abandonados. Na verdade, muitas vezes você está cercado de pessoas tão

solitárias quanto você.”



109

Nesse contexto entram os FPsRT, pois as relações laborais também

seguiram a mesma lógica. Sennett (2012, p. 109) é enfático: “a antiga certeza de

aposentar-se na mesma empresa na atualidade é algo rara.” Alinha-se, dessa forma,

com Bauman em sua modernidade líquida e tudo que nela enseja: angústia,

ansiedade e frustração nas relações sociais e laborais.

Mas se pode fazer um contraponto usando a Teoria da Destruição Criativa de

Joseph Alois Schumpeter (1997, p. 118), segundo o qual “empreendedor é aquele

que destrói a ordem existente pela introdução de novos produtos e serviços.”

Sob essa ótica pode-se afirmar que os FPsRT são protetivos, desde que

aquele que empreende dê condições para se construir o novo e assim abrir espaço

para novas formas de trabalho, novos processos produtivos, profissões nunca

imaginadas e novas possibilidades de desenvolvimento econômico, humano e social.

Quando existe esse alinhamento do Capital, do Público (governo) e do Social

(trabalhadores), um espaço de “destruição criativa” se apresenta e, mais que isso,

pode ser sustentado.

Chega-se ao ponto em que este trabalho deve contribuir para que FPsRT e

desenvolvimento regional andem juntos de forma a criar estruturas e condições para

que o trabalhador se adapte e se renove em suas habilidades e conhecimentos e

que o Capital possa contar com segurança governamental para inovar e propor um

ambiente criativo ao indivíduo. Para tanto, analisaram-se estudos que tratam o tema

sob a proposta de RSL e percebeu-se que existe um corpo de conhecimento

interessante acerca das temáticas, porém estas devem ser mais exploradas,

principalmente com outros desenhos de estudo. Mostrou-se também que na MRC os

FPsRT e o desenvolvimento regional necessitam de um amadurecimento da

sociedade (governo, empresariado, trabalhadores), pois o que se verificou na

atualidade é uma tendência à concentração de renda, diminuição da qualificação do

trabalhador e consequentemente menor remuneração.

Por fim, este trabalho expôs que o programa PRIMA-EF se mostrou eficiente

ao longo do tempo para mitigar, controlar e diminuir a incidência de FPsRT, uma vez

que nasceu com esse objetivo e pode ser ajustado a qualquer modelo de negócio,

dentro de seus princípios norteadores, e a relação chefe versus subordinado é uma

das dimensões necessárias para que o PRIMA-EF seja implantado de fato e que

seja parte da cultura do negócio no qual se pretende implantá-lo. Sendo assim, este

trabalho responde a seus objetivos propostos.
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Mostra-se assim a face positiva de ambas as dimensões em discussão nesta

pesquisa, as quais podem ser uma virtude dentro de uma organização, e não mais

um livro de códigos ou condutas que não são traduzidos na prática.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou como os fatores psicossociais são uma

oportunidade de melhoria não somente no âmbito do trabalho, mas também no

social, humano e econômico. O PRIMA-EF demonstrou-se, através do tempo, um

framework válido e adaptável a qualquer tipo de empreendimento com o objetivo de

mapear, tratar, controlar e prevenir que FPsRT degenerem a vida do ser humano

como um todo, especialmente quando as dificuldades começam no trabalho.

Demonstrou-se também que os constructos DR e FPsRT andam juntos, e

quando se deseja um ambiente próspero (humanamente falando), esses fatores se

imiscuem. Cabe também analisar como são tratados os estudos dos FPSRT e o que

se percebeu, ou seja, que apesar de haver várias fontes de busca de uma resposta

para esse problema, a solução ainda está longe de ser resolvida, e muito menos

conceituada em sua plenitude, assim como ao se pensar em desenvolvimento

regional.

Os dados secundários da MRC foram elucidadores no sentido de trazer de

modo palpável algo perceptível: vive-se numa região de muitos recursos com altos

PIBs, porém com uma população de baixa escolaridade e baixos PIBs per capita,

perpetuando de certa forma a concentração de renda e o atraso regional quando

comparadas todas as mesorregiões de Santa Catarina).

Apesar de a região ser promissora em várias fontes de recursos de origem

local, estas são totalmente subutilizadas.

É possível afirmar que o estudo de revisão sistemática de literatura acerta

dos FPSRT e a análise os dados secundários existentes acerca dos FPSRT e suas

interrelações com o desenvolvimento regional conseguiu cumprir o objetivo principal

proposto para este trabalho.

Ao se verificarem os trabalhos já existentes na área, a relação entre FPsRT e

DR não é muito explorada na literatura, e por isso este trabalho também se propôs a

fomentar mais pesquisar para se analisar que esses conceitos estão ligados a algo

muito maior, que é o ser e estar no mundo.

Como dificuldades para a elaboração do trabalho, encontraram-se várias:

desde a dificuldade da polissemia dos termos a serem trabalhados e de se buscar

nos órgãos governamentais, em especial INSS, dados de mais fácil acesso e com

um período mais atual para comparação; o difícil acesso aos dados governamentais,
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principalmente aos que se referem a afastamentos do trabalho na MRC, visto que

estão disponível apenas dados nacionais; e apesar de no site https://www.gov.br/pt-

br existir um link “Acesso à Informação”, existem travas do sistema que fazem com

que não seja possível conseguir a informação desejada, e muitas vezes o acesso é

redirecionado à página de origem.

Por isso, iniciativas como IGMA, SmartLab e Atlas Brasil são importantes para

que cidadãos tenham de fato acesso a informações importantes relativas à renda,

emprego, oportunidades de trabalho digno, e mais do que isso, haja um espaço para

manifestação e reivindicação de direitos, como o simples fato de conseguir

informações básicas sobre a epidemiologia social.

Isso se torna crítico quando se pensa em buscar informações acadêmicas

relevantes e atuais de forma a construir um saber científico da sociedade brasileira

em suas riquezas e mazelas.

Diante das informações coletadas e da experimentação em campo, nota-se

uma divergência nos dados reportados via IDHM por meio dos dados disponíveis no

IGMA e SmartLab na região do Planalto Norte catarinense. Vários vieses podem

interferir na interpretação dos dados, desde a simples falta de lançamento real dos

dados macroeconômicos, sociais, educacionais, até um superdimensionamento ou

alcance das agendas locais direcionadas para o desenvolvimento nesses locais

durante o período de certa gestão política, mas que de fato não se traduzem em

melhora da vida das pessoas dessas sociedades.

Da mesma forma, sugere-se ao poder público uma modernização no sistema

educacional com vistas à formação de trabalhadores aptos a assumirem atividades

cada vez mais modernas, fluídas e tecnológicas, pois o mercado e a indústria

caminham nesse sentido.

Sugere-se também que o sistema educacional se abra para uma nova

fronteira de trabalho, que é o de criar programas socioeducativos que contemplem

os fatores psicossociais da vida humana e com isso gerar no indivíduo uma busca

pela sua saúde mental e física.

Vislumbra-se com isso uma sociedade mais amadurecida emocional, cultural,

social e economicamente, que valorize de fato o humano e a cultura, assim como o

trabalho (obras tipicamente humanas), e que se humanizem cada vez mais na linha

do tempo.
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É fato, não se pode negar que esta dissertação está longe de dar cabo ao

assunto, mas, também deseja abrir espaço para discussão e reflexão de como se

deseja estar/viver dentro de um recorte social (território) com uma população

saudável e com um desenvolvimento nas suas mais amplas dimensões.

Para estudos futuros, sugere-se buscar o desenvolvimento de questionários

diagnósticos (baseados no PRIMA-EF), mas que tenham a capacidade de se

aculturar às peculiaridades da microrregião de Canoinhas.

Por fim, este trabalho lança uma sugestão de discussão mais aprofundada

sobre que tipo de sociedade o Planalto Norte pretende se tornar nos tempos

vindouros.
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ANEXO A – OITO PASSOS OU DIMENSÕES PARA O PROCESSO DE
IMPLANTAÇÃO DO PRIMA-EF

Oito passos ou dimensões para o processo de implantação do PRIMA-EF

1. Mobilizar
Para mobilizar os trabalhadores e empregadores a investir em mudanças, é muitas vezes necessário,
inicialmente, coletar informações sobre as necessidades das pessoas, seus valores e prioridades. E
isso deve suplantar diferenças de religião, políticas, raça, sexo ou qualquer outro fator que possa
desmotivar a implantação desse processo (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF, 2011;
VELOSO NETO, 2015).

2. Reunir
Uma vez que as principais partes interessadas tenham sido mobilizadas, elas serão capazes de
demonstrar seu compromisso, reunindo os recursos necessários, incluindo uma equipe de trabalho
que promoverá mudanças na empresa em busca de ambientes de trabalho saudáveis. Caso haja um
comitê de segurança e saúde ou comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), é possível que
esse grupo possa desempenhar também esse novo papel. Em uma grande empresa, o comitê de
segurança e saúde deve incluir representantes de diversos níveis e setores da empresa. A OIT
recomenda que, nos comitês de segurança e saúde, os trabalhadores tenham pelo menos
representação paritária com os representantes dos empregadores. É também fundamental nessas
equipes haver equidade na representação de gênero. Em uma pequena empresa, a participação de
especialistas ou de uma equipe de apoio de fora da organização pode ser favorável (LEKA; COX;
ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF..., 2011).

3. Diagnosticar
O diagnóstico é, normalmente, a primeira tarefa que a equipe de trabalho executa, utilizando para tal
diversas ferramentas e medidas, tais como: dados pré-existentes sobre inspeções do local de
trabalho, perigos identificados, avaliação de risco, relatórios do comitê de segurança e saúde ou CIPA,
estatísticas sociodemográficas, rotatividade, produtividade dos trabalhadores, queixas de sindicato
(se aplicável). Todos esses dados devem ser documentados, se estiverem disponíveis. Caso não
tenha sido realizada uma abrangente identificação de perigos e avaliação de riscos, ela deve ser
elaborada nesse momento. As políticas ou práticas atuais relativas às quatro vias de influência devem
ser revistas e tabuladas. A saúde dos trabalhadores é outro fator fundamental a ser avaliado em
termos de dados de saúde ocupacional, tais como: absenteísmo por doença em geral, acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho, incluindo incapacidade de curto e longo prazos e presenteísmo,
que é o trabalhar mesmo adoecido em razão do receio do desemprego (ANTUNES, 2015; ARAÚJO,
2021). Qualquer que seja o método utilizado para colher informações, é importante certificar-se de
que as mulheres tenham as mesmas oportunidades em fornecer informações que os homens e que
os aspectos possam ser considerados na perspectiva das diferentes necessidades de gênero
(SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2010; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE;
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010).

4. Priorizar
Os critérios para definição de prioridade devem levar em consideração diversos fatores, embora
reconheçam que algumas prioridades sejam mais diretamente essenciais para a saúde, como o limite
da exposição a fatores de riscos ocupacionais. Outros critérios a serem considerados são:
* facilidade em implementar soluções, como “ganhos rápidos”, que podem motivar e encorajar a
melhoria contínua;
* risco para os trabalhadores (gravidade da exposição ao perigo e probabilidade de que o dano
ocorra);
* possibilidade de fazer a diferença, por exemplo, existência de soluções eficazes, preparação do
empregador para as mudanças, probabilidade de sucesso e outras questões relacionadas a políticas
para o ambiente de trabalho;
* os custos prováveis de se ignorar ou negligenciar o problema;
* as opiniões e preferências subjetivas das partes envolvidas no ambiente de trabalho, incluindo
gerentes, trabalhadores e seus representantes (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF, 2011;
VELOSO NETO, 2015).

5. Planejar
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O próximo passo é desenvolver um plano para a área de saúde. O plano desenvolvido por uma
empresa de pequeno ou médio porte, pelo menos inicialmente, deve ser bastante simples, conforme
o tamanho da empresa e de sua complexidade. Ele deve enfocar algumas prioridades identificadas
como mais críticas para a saúde, bem como metas mais fáceis de serem atingidas. O plano global
deve ter algumas metas e objetivos de longo prazo definidos para medir o sucesso do projeto. Após
desenvolver o plano de longo prazo, planos anuais devem ser desenvolvidos para abordar as
questões por ordem de prioridade. Ao considerar soluções, é importante lembrar-se do princípio
“aprender com os outros” e pesquisar formas de resolver os problemas. Os orçamentos, instalações e
recursos necessários devem ser incluídos, bem como o planejamento do lançamento, marketing,
promoção do programa ou da política, treinamento sobre qualquer política, manutenção e plano de
avaliação (OLIVEIRA; SILVA; MESQUITA, 2020).

6. Fazer
Esta é a etapa: “apenas faça”. As responsabilidades de cada ação planejada devem ser atribuídas
aos diferentes atores no âmbito da equipe de implementação e deve-se garantir que o
acompanhamento seja realizado (LEKA; COX; ZWETSLOOT, 2008; PRIMA-EF, 2011; VELOSO
NETO, 2015).
7. Avaliar
A avaliação é essencial para descobrir o que está e o que não está funcionando e para determinar o
porquê sim ou o porquê não. Além de avaliar cada iniciativa, é importante avaliar o sucesso global do
“programa ambiente de trabalho saudável”, após o período de três a cinco anos, ou após uma
alteração significativa, como o estabelecimento de uma nova gestão. Embora não seja provável que
alterações na saúde do trabalhador possam estar vinculadas a mudanças de produtividade ou
rentabilidade da empresa, é importante monitorar esses números e compará-los com pontos de
referência (benchmarks) (MELLO, 2018).
8. Melhorar
Este último passo é também o primeiro do próximo ciclo de ações. Isso envolve realizar alterações
com base nos resultados da avaliação. Essas mudanças podem aprimorar os programas que têm
sido implementados ou acrescentar os próximos componentes. Por outro lado, sucessos significativos
podem ter sido alcançados. É importante reconhecer esses aspectos de sucesso para valorizar as
pessoas que participaram desses resultados positivos e para se certificar de que todas as partes
interessadas estejam cientes dessas conquistas. Embora todas as empresas possuam diferentes
necessidades e passem por diferentes situações, existem alguns princípios-chave, relativos à
iniciativa voltada a um ambiente de trabalho saudável, que aumentam a probabilidade de sucesso
(SILVA, 2021; SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2010).

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde (2020), Serviço Social
da Indústria (2010), PRIMA-EF... (2011).
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