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Por que o(a) psicólogo(a) busca compreender o trabalho que as pessoas realizam?
Uma resposta possível é porque o trabalho afeta a saúde psíquica do trabalhador, conforme
Codo, Soratto e Menezes (2011). Ainda Borges, Guimarães e Silva (2013) afirmam que as
organizações podem contribuir para a promoção e prevenção em saúde por meio de adoção de
políticas apropriadas, considerando que o trabalho tem um papel estruturante na vida humana
e que existe um nexo entre o trabalho e a saúde psíquica. Também Dejours (1994) destaca que
o trabalho tem uma carga psíquica que quando excessiva pode se refletir nos índices de
absenteísmo, por exemplo.
Para o psicólogo estudar sobre qualidade de vida no trabalho é preciso estar atento a
todas aquelas dimensões que a compõem, ou seja, desde a natureza do trabalho, o seu modo
de organização às condições sob as quais ele é realizado. Outra dimensão importante é o tipo
de instituição empregadora se pública, privada ou mista e, claro, as políticas de gestão de
pessoas (Chiavenato, 2004) que estão sendo praticadas pela administração, bem como, o
estilo de liderança que são submetidos os trabalhadores. É importante que psicólogos realizem
pesquisas que investiguem a relação entre trabalho e saúde (Lima, 1997).
Qualidade de Vida no Trabalho (doravante denominada de QVT) engloba oito
critérios segundo Walton (1976, citado por Limongi-França & Arellano, 2002). Estes critérios
são: compensação adequada e justa, condições de segurança e saúde no trabalho,
oportunidade imediata para utilização e desenvolvimento da capacidade humana,
oportunidade futura para crescimento contínuo e segurança profissional, integração social na
organização do trabalho, direito dos trabalhadores, espaço vital no trabalho e fora dele e, por
fim, a relevância social do trabalho. Cada um desses critérios reúne vários indicadores, aqui
destacamos aqueles correspondentes à temática, “condições de segurança e saúde no
trabalho”, onde é avaliada a razoabilidade da jornada de trabalho e se o ambiente físico é
seguro e saudável, consoante Fernandes (1996). Mas, o que as empresas realizam a fim de
promover e prevenir a saúde dos trabalhadores?
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Os objetivos que buscamos são: identificar as ações e os programas que as empresas
declaram desenvolver a fim de promover e preservar a saúde dos trabalhadores; investigar
possíveis elementos e interesses ligados às condições de trabalho nas empresas que podem
afetar a saúde do trabalhador.
Este trabalho é um recorte da pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade
Estadual de Londrina. A pesquisa é ligada à área de Psicologia Organizacional e do Trabalho
e tem como título “Psicologia e Qualidade de Vida no Trabalho: as políticas de gestão de
pessoas e as ações socioambientais”.
O método é o da pesquisa histórica, portanto, descritiva (Gil, 2008) porque tem por
finalidade a descrição e o estudo das características que marcam a evolução histórica de
determinado fenômeno. Tem como fonte de dados documentos de domínio público (Spink,
2004). Os documentos analisados são dez exemplares do gênero textual da Revista Exame,
“As Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil”, publicada anualmente pela Editora
Abril. O período abrange 2000 a 2010 e a seção “As 10 Melhores Empresas”. Os textos foram
submetidos à técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (1979) para categorização e
interpretação dos dados.
Os resultados indicam que dos 110 textos analisados, 68 deles, portanto 62%
apresentam algum tipo de manifestação de ação voltada para a promoção e preservação da
saúde e da QVT. A seguir, apresentamos um quadro que traz a quantidade de empresas por
ano da revista que registram essas ações e o nome da empresa.
Quadro1 – Empresas que registram em seu perfil ações voltadas para a saúde do trabalhador
Ano da

Quantidade

Nome das empresas

Revista

de empresas

2000

7

Fiat, ABB petroquímica, Arvin Meritor, HP, Merkin, Renner e Xerox.

2001

4

Casa Verde, Redecard, Embraco e Todeschini.

2002

6

Redecard, Movelar, AES SUL, Marcopolo, Algar e Todeschini.

2003

7

Magazine Luiza, Redecard, Todeschini, Marcopolo, Tigre, Mc Donald‟s,
Bank Boston.

2004

6

Todeschini, Landis+Gyr, Magazine Luiza, Redicard, Promon e Zanzini.

2005

6

Todeschini, Credicard, Randon, Zanzini, Serasa e Multibrás da Amazônia.

2006

9

Masa, BV Financeira, Serasa, Landis+Gyr, Arcelor, Eurofarma, Fras-le,
Accor e Albras.
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2007

6

Masa, Albras, Landis+Gyr, Volvo, Caterpillar e Hoken.

2008

8

Volvo, Masa, Caterpillar, Landis+Gyr, Sabin, Promon, Albras e Serasa.

2009

4

BV Financeira, CPFL, Plascar e Landis+Gyr.

2010

5

Volvo, BV Financeira, Sama, Coelce e Dupont.

Total

68

Ao todo somam 41 empresas diferentes, pois algumas permaneceram classificadas em
mais de um ano. As empresas são do setor comercial, bancário, de energia, automotivo, de
alumínio e petroquímica, de engenharia e da área da saúde.
As ações empreendidas pelas empresas ocorrem principalmente por meio da oferta de
planos de saúde (serviços externos às empresas) ou no ambulatório (no espaço interno das
empresas). Os planos de saúde se dividem entre aqueles subsidiados totalmente pelas
empresas e outros que são compartilhados com os trabalhadores. Alguns são exclusivos para
os trabalhadores, outros se estendem ao cônjuge (inclusive quando do mesmo sexo), aos
filhos, aos pais e até para os sogros.
As áreas predominantes na cobertura dos planos de saúde são a médica, a odontológica
e a psicológica. Destarte constatamos o aumento crescente da oferta de serviços na área
nutricional, com o objetivo de reeducação alimentar dos trabalhadores. As empresas têm
investido e incentivado para que os trabalhadores consigam reduzir o peso, como citado pela
empresa Coelce (Revista, 2010) que “tem até um programa que chamamos carinhosamente de
QLB, sigla para ‘que lapa de bucho’, brinca um gestor.... para explicar o programa que visa à
redução de peso” (p.88).

À vista disso, no tocante a saúde física, desde 2002 as empresas citam o investimento
em ginástica laboral realizada no horário de trabalho envolvendo todos os turnos e, em geral,
esse serviço é prestado por profissionais terceirizados. Diz um funcionário da empresa
Landis+Gyr (Revista, 2009), que oferece “acompanhamento ergonômico e postural, ginástica
laboral....” (p.102). Todavia, tem empresa onde esse serviço não é oferecido para
trabalhadores do setor da produção. Igualmente há incentivos para prática de exercícios em
academias e caminhadas em espaço próximo às empresas, como é o caso da Hoken (Revista,
2007). Ainda, algumas empresas promovem atividades como massagem, ioga, reike e florais.
Com o foco nas emoções, duas empresas citam programas específicos como o
emociograma na Fiat (Revista, 2000) e a terapia do riso na Serasa (Revista, 2005) utilizada
como meio do trabalhador descansar da rotina de trabalho. Chamam a atenção essas ações
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porque denotam que o estado emocional do trabalhador é determinado por “problemas
familiares” ou uma “rotina” não desgastante do trabalho.
As empresas relatam programas como o de Desenvolvimento Individual (PDI), o
Programa Viva Melhor e a Segunda Opinião. Como exemplo, citamos a o „PDI‟ ofertado pela
ALGAR (Revista, 2002) que inclui “médico, nutricionista e personal trainer – estabelece metas....
atreladas a uma série de fatores: perda de peso, dieta para controle da glicose e do colesterol,
avaliação postural, combate ao tabagismo e ao estresse, etc” (p.63).

Paralelamente ao interesse da preservação e promoção da saúde e da QVT,
identificamos que as empresas perseguem diuturnamente a diminuição dos índices de
absenteísmo e de tunover (Chiavenato, 2004). A empresa Masa (Revista, 2007) afirma além
da preocupação com o bem-estar, “a queda do absentismo é sensível” (p.60). Quanto ao
absenteísmo, ou seja, a ausência no serviço, ele é abonado principalmente pela apresentação
de atestados médicos que impedem descontos nos salários. O serviço de saúde oferecido no
ambulatório da empresa é poderoso para o controle da emissão de atestados. Um dos
interesses para investir no próprio ambulatório é contribuir para a redução de faltas. Também
com um “generoso pacote” de benefícios é possível reduzir o tunover, como cita a empresa
Sabin (Revista, 2008) que entre “2005 a 2007, seu tunover caiu de 28% para 9% ao ano” (p.84).
Pesquisas sobre o estresse têm indicado o elevado índice sobre os trabalhadores e que
a solução está no manejo de técnicas que o trabalhador deve aprender e aplicar sem que haja
mudanças no trabalho. Assim, como o estilo de liderança adotado por chefias, como vemos na
Albras (Revista, 2006) onde “as pressões não diminuíram.... ainda há gestores que abusam da
autoridade e geram pressão desnecessária” (p.86-87). Além do estilo da liderança, compõe as

condições de trabalho: as jornadas (10 a 12 horas), a imposição de metas e calor excessivo na
linha de produção da empresa (Revista, 2007).

Concluímos que saúde é o que interessa sim e para ambos, tanto para o trabalhador
quanto para o empregador. Entretanto, demais interesses são mobilizados ou atendidos por
meio da adoção de ações e programas citados aqui. Trabalhar doente não é bom nem humano,
afeta o bem-estar, pelo outro lado, a qualidade do serviço produzido é diminuída e a
produtividade também. Assim, a empresa oferece prioritariamente em seu pacote de
benefícios sociais, o plano de saúde que visa atender as necessidades voltadas para a saúde do
trabalhador. Até em virtude dos poucos investimentos e da baixa qualidade que o serviço
público de saúde proporciona aos cidadãos brasileiros (Carvalho & Yamamoto, 2002).
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Destacamos que as ações adotadas pelas empresas favorecem sim a saúde do
trabalhador, mas para promoção e preservação dela deve ser analisada pelo psicólogo
inicialmente pelo tipo de trabalho realizado pelo trabalhador e sob quais condições. Pois, estes
elementos podem contribuir para a promoção de doenças e o seu agravamento.
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