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O professor André Luís Vizzaccaro
Amaral, do Departamento de Psi-

cologia Social e Institucional da UEL,
recebeu, no último mês de julho, a
premiação de melhor monografia apre-
sentada como conclusão do MBA em
Gestão Estratégica de Negócios da USP,
ao abordar a relação entre a Gestão e a
Saúde do Trabalhador. A monografia foi
considerada a melhor entre os 158 traba-
lhos de conclusão de curso apresentados
aos MBAs de Gestão Estratégica de
Negócios e de Gestão do Agronegócio.

O tema é recorrente nos estudos do
professor, que vem denunciando impac-
tos negativos do mundo do trabalho para
a saúde do trabalhador neste início de
século. Parte de sua pesquisa se baseia
em dados oficiais da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e do Minis-
tério da Previdência Social do Brasil, que
relatam dados estimados, como os do
ano de 2010 - em torno de 330 milhões de
acidentes do trabalho em todo o mundo
e cerca de 700 mil no Brasil.

“Numa projeção estimada, o mundo
do trabalho vem matando tanto quanto a
última grande Guerra Mundial”, compara
o professor, citando que os dados oficiais
dão conta de uma morte de trabalhador a
cada 15 segundos em todo o mundo. Isto
sem falar dos acidentes ou ocorrências
que acabam subnotificados, como os ca-
sos de mortes em deslocamentos de tra-
balhadores, comumente registradas ape-
nas como acidentes de trânsito.

No trabalho apresentado como con-
clusão do MBA, o professor demonstrou
os limites compreendidos entre a produ-
ção do conhecimento sobre o assunto, no
campo da Gestão, e as ferramentas uti-
lizadas pelas organizações produtivas.
Estudos sobre saúde mental praticamente
não existem. “Hoje há vasto conheci-
mento produzido na área de saúde do
trabalhador, mas não existe um aprovei-
tamento significativo de tais estudos na
área de gestão”, afirma o professor,
acrescentando que as poucas investidas
estão na área da Saúde e Segurança do
Trabalho (SST), a partir apenas do
enfoque da saúde ocupacional, assim
mesmo em determinados tipos de orga-
nizações, como do setor industrial, por-
que a legislação obriga e há certa cons-
tância na fiscalização.

Na região - O estudo desenvolvido
pelo professor fez, além da pesquisa
bibliográfica e documental no campo da
Gestão, um levantamento com 125 em-
presas da região de Londrina, entrevis-

Mundo do trabalho mata tanto quanto a guerra
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premiado, dos impactos negativos do mundo do trabalho para a saúde do trabalhador

tando, posteriormente, 13 organizações
(sendo duas públicas) dos setores indus-
trial e de serviços. Ele constatou que as
organizações de pequeno e de médio
portes, principais empregadoras do Bra-
sil, praticamente desconsideram a legis-
lação trabalhista, enquanto as de médio
e de grande portes buscam atender
meramente a legislação em Saúde e
Segurança do Trabalho, não adotando,
porém, uma política estratégica para
enfrentar do problema.

“Na prática não há ações efetivas e,
do ponto de vista da pesquisa, não existe
produção significativa de conhecimento
em Saúde e Segurança do Trabalho no
campo da Gestão, fazendo com que a
Gestão dependa de outros campos de
conhecimento para tratar o problema de
SST, o que exige uma capacidade de
interdisciplinaridade que, muitas vezes,
acaba não ocorrendo ou ocorrendo de
modo deficitário”, atesta o professor. A
pesquisa contou com a participação da
Elo Consultoria, Empresa Júnior do cur-
so de Psicologia, e de estagiários do

último ano do curso de Psicologia da
UEL, ao longo de 2015.

Divisão - Do ponto de vista legal e
normativo, existem três grandes catego-
rias de acidentes de trabalho: os típicos,
os de trajeto e as doenças ocupacionais.
Como exemplos de tais acidentes, o
professor cita o caso de quedas, na
construção civil, como os acidentes de
trabalho típico. Existe ainda o acidente
de trânsito, no deslocamento do traba-
lhador para o seu local de trabalho, ou
dali para casa, como caso de acidente de
trajeto; e o caso de frentistas de postos

de combustível, expostos ao vapor de
benzeno, ou mesmo de trabalhadores de
fábricas de telhas, expostos à fibra de
amianto. Outro destaque é o caso de
professores que apresentam, após al-
guns anos de atividade, transtornos men-
tais e comportamentais e desenvolvem
doenças ocupacionais. Cabe à ciência, à
legislação/fiscalização e à gestão busca-
rem soluções para as ocorrências de
todos os tipos de acidentes do trabalho.

“Em todos estes casos podemos com-
provar acidentes do trabalho por meio de
estudos epidemiológicos e por estudos
de caso”, reconhece. No caso dos pro-
fessores, sobretudo os da rede pública do
ensino fundamental e médio, ele cita que
os transtornos psicológicos – cada vez
mais presentes nesta categoria profissi-
onal – são causados por problemas rela-
cionados à falta de estrutura no local de
trabalho e ao estado de tensão constante,
decorrentes de metas e de controle cons-
tante. Situações semelhantes ocorrem
com outros profissionais, como médicos,
enfermeiros e assistentes sociais.

Maior risco - De acordo com o
professor, os estudos científicos e os
instrumentos de controle social identifi-
caram, ao longo dos anos, profissões que
apresentam maior risco de acidentes do
trabalho típico. É o caso da indústria,
principalmente da construção cívil, e se-
tores com maior risco para as doenças
ocupacionais, como serviços. Segundo
ele, tudo isto está relacionado à organiza-
ção do trabalho – hierarquias, ritmo in-
tenso, jornadas longas e controle cons-
tante de metas e prazos.

O que a sociedade precisa
contabilizar, também nessa situação é o
impacto dos acidentes do trabalho, que
resultam em mortes e doenças, para a
Previdência Social, de modo geral, com
pagamentos de benefícios e aposentado-
rias precoces por invalidez. A organiza-
ção do trabalho, nos moldes existentes,
ainda provoca outros custos sociais e
econômicos como faltas, afastamentos
temporários e alta rotatividade para o
setor produtivo.

“Tudo isto impacta na produtivida-
de. Em busca de metas financistas a
empresa sobrecarrega o trabalhador,
gerando outros problemas, inclusive fi-
nanceiros, para ela mesma. Uma gran-
de contradição”, afirma o professor.
Além de custos para a sociedade, com
sobrecargas para a Previdência Social,
as empresas também arcam com cus-
tos relacionados à rotatividade e ao
absenteísmo (faltas), com impactos di-
retos para a sua produtividade.

“Numa projeção estimada, o mundo do
trabalho vem matando tanto quanto a
última grande Guerra Mundial”,
compara o professor, André Luís  Amaral


