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RESUMO 
 

Este estudo tem como foco apresentar  resultados de pesquisa destinada a investigar fatores de 

mal-estar e sofrimento psíquico no trabalho, assim como estratégias pessoais e organizacionais 

direcionadas ao seu combate, administração e prevenção em instituição bancária brasileira. De 

abordagem qualitativa e desenvolvida por meio do método de estudo de caso, a pesquisa  

envolve a realização de entrevistas semiestruturadas e em profundidade junto a profissionais de 

Medicina do Trabalho da instituição. Com base em seu propósito central, cabe destacar como 

objetivos específicos da pesquisa que subsidiou seus resultados: a) Caracterizar a instituição 

financeira, alvo da pesquisa como base para a realização do estudo; b) Identificar principais 

fatores de mal-estar e sofrimento psíquico no e com o trabalho de bancários da instituição, a 

partir da perspectiva de médicos do trabalho, nela atuantes; c) Analisar principais estratégias 

pessoais de combate (coping), assim como estratégias organizacionais de administração e 

prevenção, a partir da percepção dos profissionais médicos pesquisados. Como objetivos 

secundários, o estudo visa sugerir medidas que contribuam para a melhoria da QVT de 

trabalhadores da categoria profissional, a que se inserem os indivíduos pesquisados, bem como, 

fornecer elementos à formulação de políticas de administração do bem-estar ocupacional em 

contexto marcado por transformações associadas ao escopo da chamada quarta revolução industrial. 

Para tal, parte-se de revisão de literatura visando delinear framework, que possibilite a 

identificação e articulações entre principais categorias de interesse deste estudo. Em particular, 

apresentar panorama acerca de fatores de mal-estar e sofrimento psíquico no e com o trabalho 

de bancários, assim como, de principais estratégias de combate (coping), administração e 

prevenção adotadas pelos profissionais e pela organização, tendo por base, contexto atual de 

negócios em transição para a quarta revolução industrial ou economia digital. Como principais 

resultados, há que se registrar como principais fatores de mal-estar e sofrimento psíquico no e 

com o trabalho,  os processos de gestão de resultados e avaliação de desempenho centrados em 

contratos de metas, a distância casa-trabalho e os estilos de gerenciamento e liderança vigentes 

na instituição. Quanto às estratégias individuais de combate (coping), tem-se a adoção do 

comumente retratado pela literatura científica sobre o tema – exercícios físicos, psicoterapia, 

relaxamento, controle da respiração, suporte social e congêneres – patrocinados por meio de 

programas institucionais de cuidado e prevenção de saúde mental, assim como, por programa 

de reinserção ao trabalho direcionado a profissionais que vivenciam o adoecimento mental. A 

efetividade das estratégias corporativas, no entanto, esbarram em questões estruturais 

associadas ao modelo de negócios, assim como aos processos de gestão e pessoas e resultados 



 

da instituição. Por fim, o trabalho contribui com indicações de ações de administração e de 

prevenção às formas evidenciadas de mal-estar e sofrimento no e com o trabalho na instituição.  

 

Palavras-Chave: Mal-estar no e com o Trabalho; Sofrimento Psíquico associado ao 

Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Estresse Ocupacional; Trabalho Bancário.  

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This study focuses on presenting results of research aimed at investigating factors of malaise 

and psychological distress at work, as well as personal and organizational strategies aimed at 

combating, managing and preventing them in a Brazilian banking institution. With a qualitative 

approach and developed through the case study method, the research involves conducting semi-

structured and in-depth interviews with occupational health professionals at the institution. 

Based on its central purpose, it is worth highlighting as specific objectives of the research that 

supported its results: a) To characterize the financial institution targeted by the research as the 

basis for carrying out the study; b) Identify the main factors of malaise and psychological 

distress in and with the work of bank employees at the institution, from the perspective of 

occupational physicians working in it; c) Analyze main personal coping strategies, as well as 

organizational management and prevention strategies, based on the perception of the medical 

professionals surveyed. As secondary objectives, the study aims to suggest measures that 

contribute to improving the QWL of workers in the professional category to which the 

individuals surveyed belong, as well as providing elements for the formulation of policies for 

managing occupational well-being in a context marked by associated transformations. the scope 

of the so-called fourth industrial revolution. To this end, we start with a literature review to 

outline a framework that enables the identification and articulations between the main 

categories of interest in this study. In particular, to present an overview of factors of malaise 

and psychological suffering in and with the work of bank employees, as well as the main coping, 

administration and prevention strategies adopted by professionals and the organization, based 

on the current context of businesses in transition to the fourth industrial revolution or digital 

economy. The main results must be registered as the main factors of malaise and psychological 

distress in and with work, the results management and performance evaluation processes 

centered on goal contracts, the distance between home and work and the styles of management 

and leadership in force at the institution. As for individual coping strategies, there is the 

adoption of what is commonly portrayed in the scientific literature on the topic - physical 

exercises, psychotherapy, relaxation, breathing control, social support and the like - sponsored 

through institutional care and prevention programs mental health, as well as a work 

reintegration program aimed at professionals who experience mental illness. The effectiveness 

of corporate strategies, however, comes up against structural issues associated with the business 

model, as well as the institution's management processes and people and results. Finally, the 



 

work contributes with indications of management and prevention actions to the evidenced forms 

of malaise and suffering in and with the work in the institution. 

Keywords: Malaise in and with Work; Psychological Suffering associated with Work; 

Quality of life at work; Occupational Stress; Banking Work. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) não constitui tema de interesse recente. Ao 

contrário, permeia a história das relações individuo-trabalho desde os primórdios da civilização 

humana, por meio da busca de tornar mais amena a luta pela sobrevivência. No campo da 

Administração Científica, os estudos sobre a satisfação no trabalho assumem caráter mais 

sistemático e rigoroso, ganhando substância e amplitude com a Escola de Relações Humanas, 

que introduz questões psicológicas e sociais, relacionadas à satisfação e à motivação no e com 

o trabalho, fundamentais e, ainda hoje, bases epistemológicas de principais estudos e 

intervenções no âmbito do tema (SANT’ANNA, KILIMNIK, MORAES, 2011).  

Na sequência, estudos sociotécnicos, culturais, cibernéticos, assim como, mais 

contemporaneamente, baseados em noções de complexidade, incluem novas perspectivas 

epistemológicas e metodológicas, extrapolando o mainstream dos estudos organizacionais e 

sobre o comportamento organizacional, contribuído para a ampliação e diversificação das 

categorias, dimensões e variáveis de estudo da QVT; desvelando possibilidades de 

conversações com outras correntes e abordagens, como as novas clínicas – psicodinâmica, 

ergologia – e a sociologia do trabalho, assim como com autores e propostas inseridas nos 

estudos organizacionais pós-modernos (SANT’ANNA, KILIMNIK, MORAES, 2011).  

Com a ruptura do círculo virtuoso do fordismo (LIPIETZ, 1998) em meados da década 

de setenta, assiste-se a uma paralisação de iniciativas e programas paradigmáticos em torno da 

noção de QVT, como as experiências da Gaines Pet Food, nos USA; da Olivetti, na Itália; da 

Volvo, na Suécia, dentre outras. Os aumentos nos custos de produção, a entrada do mercado de 

novos players, a introdução de tecnologias de base eletromecânicas, mudanças no 

comportamento dos jovens trabalhadores, somados à ampliação dos níveis de concorrência 

trazem à tona a relevância de novos modos de organização e gestão dos elementos humanos.  

Nesse contexto, o foco das organizações se dará na busca de novos mercados, por meio 

de estratégias de globalização de negócios e da produção; bem como, internamente, na 

otimização de processos internos, na redução de custos, no aumento da produtividade e na 

geração de resultados de curto-prazo. Grande destaque é dado a processos de produção e 

regulação do trabalho, a partir de referenciais e instrumentos da gestão da qualidade total 

(TQM), desenvolvidos no Japão; assim como em abordagens norte-americanas de management,  

direcionadas à reengenharia de processos, ao enxugamento de estruturas organizacionais 

(downsing), à terceirização de atividades não centrais ao core dos negócios, à desmobilização 

de ativos e à flexibilização e individualização das relações de trabalho, por meio, por exemplo, 
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da difusão de modelos e metodologias de gestão orientados à noção de competência 

(SANT’ANNA, KILIMNIK, MORAES, 2011).  

A partir da década de 1990, diversos autores buscam identificar relações entre fatores 

intra e extraorganizacionais, o escopo do trabalho e os níveis de bem-estar psíquico dos 

trabalhadores, que têm, no entanto, apresentado resultados que merecem destaque. Drory e 

Shamir (1988), ao examinarem os efeitos dos fatores intraorganizacionais (conflito de papéis, 

ambiguidade de papéis e apoio da supervisão), dos fatores extraorganizacionais (apoio da 

comunidade, conflito de papéis-família) e das características da tarefa na satisfação no trabalho 

e bem-estar psíquico de um grupo de carcereiros israelitas, perceberam que os aspectos 

extraorganizacionais se mostraram tão importantes na determinação dos níveis individuais de 

satisfação no trabalho quanto fatores intraorganizacionais, e que as características da tarefa não 

acrescentaram, significativamente, para a variação líquida explicada no bem-estar psíquico no 

trabalho. 

Em termos conceituais, Moraes, Swan e Cooper (1993) definem o estresse como um 

fenômeno tipicamente relacional e dinâmico entre o indivíduo e as demandas características do 

ambiente. Nessa mesma linha de raciocínio, para Senge (1990), as mudanças se revelam como 

um dos principais fatores estressores. Ao distinguir as noções de tensão emocional e criativa, o 

autor destaca a primeira como resultando em bloqueio e atitudes destrutivas; enquanto a 

segunda mobiliza a inteligência, a competência e a vontade de construir. 

Na busca de uma relação entre o escopo das tarefas e estresse, Xie e Johns (1995), a 

partir de pesquisa realizada com profissionais de diferentes níveis funcionais, constatam a 

existência de relação curvilínea invertida (U-shaped) entre o escopo do trabalho e a exaustão 

emocional. Ela explica que a partir de um dado nível, aspectos até então considerados como 

indicadores de alta qualidade de vida no trabalho, como variedade de habilidades, autonomia e 

responsabilidade podem se converter em fatores de estresse: “[...] quando se eleva o escopo do 

trabalho, a satisfação, a motivação e o desempenho tendem a aumentar, porém, até que um nível 

ótimo seja atingido, quando então essas variáveis decrescem” (XIE; JOHNS, 1995, p. 1290).  

Tais achados apresentam uma série de implicações em nível prático. Em particular, 

sugerem mais atenção aos efeitos de longo prazo de políticas de ampliação do escopo do 

trabalho (enriquecimento de cargos, downsizing, gestão por competências), bem como ao fato 

de que os indivíduos podem responder a uma mesma tarefa de formas diferentes, o que requer 

aos gestores reconhecer e respeitar as diferenças individuais. Além disso, o estudo faz uma 

advertência ao indicar que trabalhos de escopo elevado podem se tornar fontes de estresse, 
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principalmente para aqueles indivíduos que não dispõem das habilidades ou competências 

necessárias para se manterem em trabalhos de maior complexidade (XIE; JOHNS, 1995).  

Nadler, Hackman, Lawler III (1983), ao tecerem uma análise acerca da evolução do 

movimento em torno da qualidade de vida no trabalho, concluem que inicialmente, tratada 

como uma reação individual ao trabalho e, depois, como um elo de projetos cooperativos de 

trabalho, a QVT evoluiu, passando a ser compreendida como um meio para o enriquecimento 

do ambiente de trabalho e para o alcance de maiores níveis de produtividade e satisfação, vindo 

a invocar expressões como gerenciamento participativo e democracia industrial (MORAES; 

KILIMNIK, 1990; SANT’ANNA; MORAES, 1998).  

Na virada para o século XXI, os workaholics, figuras consagradas na década de 1990 

passam a ser superadas e a preocupação com a qualidade de vida tem levado um número 

crescente de pesquisadores a explorarem as condições globais onde se realiza o trabalho, numa 

tentativa de resgatar a humanização do ambiente organizacional, com especial destaque para o 

cargo, para as interações dos empregados com os colegas/outros setores e para as políticas da 

organização. Conforme assinalam Kilimnik, Moraes e Ramos (1994, p. 307): “[...] a ênfase da 

QVT é na substituição do sedentarismo e do estresse por um maior equilíbrio entre trabalho e 

lazer que resulte em melhor qualidade de vida”. Dessa forma, um novo estágio da qualidade de 

vida no trabalho tende a extrapolar os limites intramuros das organizações e trabalhar a questão 

do bem-estar do trabalhador de uma forma mais global (SANT’ANNA, KILIMNIK, MORAES, 

2011; SANT’ANNA; MORAES, 1998). 

Ainda segundo Kilimnik, Moraes e Ramos (1994), a partir da década de 1990, os estudos 

sobre a QVT alcançam avanços significativos em relação aos estudos no campo da motivação. 

No entanto, não se pode falar, ainda, da existência de um construto definitivo. Ao contrário, 

segundo esses autores, o que se percebe é que as pesquisas na área se encontram em estágio 

intermediário, tendendo a uma reestruturação de metodologias e técnicas (KILIMNIK, 

MORAES; RAMOS, 1994; SANT’ANNA; MORAES; 1998). 

Nesse estágio intermediário, de acordo com Sampaio (2012), os estudos conduzidos 

pelo Centre de Recherche et d’Intervention pour le Travail, l’Efficacité Organisationnelle et la 

Santé (CRITEOS), sob a coordenação da professora Estelle Monique Morin do HEC Montreal, 

Canadá, constituem uma nova influência no campo da QVT, propiciando avanços teóricos e 

metodológicos aos modelos clássicos, por meio de aproximações com conceitos de bem-estar 

psicológico e sentidos do trabalho.  
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Segundo abordagem dos sentidos do trabalho, a significação a ele atribuída pelos 

indivíduos é influenciada por suas percepções em relação ao ambiente no qual é exercido. Ou 

seja, o trabalho faz sentido para as pessoas quando percebem correspondência entre sua 

identidade própria, seu trabalho e o contexto em que o realizam. Assim sendo, defende-se que 

o sentido do trabalho é definido como resultante da coerência entre as características que uma 

pessoa busca no seu trabalho e aquelas que ela percebe nas tarefas que executa em um dado 

ambiente. Enquanto abordagem teórico-metodológica, tal concepção vincula-se à concepção de 

psiquiatras existencialistas, Victor Frankl e Irvin Yalom. De acordo com Frankl (1963), as 

pessoas necessitam encontrar sentido em suas atividades, caso contrário, mergulham em uma 

frustração existencial.  

Pauchant (1996), que também provê as bases filosóficas consideradas por Morin (1997), 

argumenta que os pensadores do existencialismo moderno se preocupam com as experiências 

concretas da existência humana, sejam filósofos, psicólogos e/ou artistas, ao discutir a questão 

do sentido nas organizações.  

Em termos empíricos, Morin (2002) destaca, em estudo realizado no Canadá, seis 

características que possibilitam um trabalho que faz sentido. Em primeiro lugar, o trabalho que faz 

sentido é aquele executado de maneira eficiente e que produz resultado útil. O trabalho também 

precisa propiciar algum prazer e satisfação em sua realização, usando o talento e potencial de seu 

executante, com autonomia. Além disso, o trabalho precisa ser moralmente aceitável. O trabalho 

necessita, ainda, ser fonte de experiências de relações humanas satisfatórias, o que inclui o 

desenvolvimento de laços de afeição. O trabalho que tem sentido está, igualmente, associado à 

condição de receber um salário, que permita garantir a sobrevivência. E, finalmente, é aquele que 

mantém as pessoas ocupadas, evitando o vazio e a ansiedade (Jacques, 1978). Como resultado desse 

conjunto de estudos, foi possível evidenciar cinco principais características de um trabalho que 

tenha sentido: a utilidade social do trabalho; a retidão moral; as oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento; a autonomia; e a qualidade das relações. 

No Brasil, pesquisa conduzida por Morin, Tonelli e Pliopas (2007) observam-se 

semelhanças entre os temas obtidos no Brasil e em pesquisas internacionais sobre sentidos do 

trabalho, constatando-se, todavia, em nosso país, uma quantidade maior de temas associados à 

dimensão individual, que às dimensões organizacional e societais. Outro importante aspecto 

que merece consideração é a verificação do sentido que homens e mulheres dão ao trabalho, 

sugerindo que a questão de gênero pode ser fundamental em temas como identidade, 

independência e satisfação pessoal, por exemplo. A idade dos entrevistados é outro fator 

fundamental que a pesquisa dá indícios de diferenciação. 
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De todo modo, conforme observa Isaksen (2000), profissionais que dão sentido ao trabalho 

tendem a lidar melhor com o estresse, o que nos levaram a formular hipóteses quanto aos efeitos 

protetores daquela variável para a saúde das pessoas, ou mesmo benéficos, de um trabalho com 

sentido. Os fatores de sofrimento no trabalho são claramente descritos pelos estudos sobre estresse 

no trabalho. Geralmente, associam-se à carga e ao ritmo de trabalho; aos horários de trabalho: 

rotativos, variáveis, imprevisíveis, noturnos, longos; ao futuro do emprego (segurança); ao 

reconhecimento e ao apoio; à autonomia e ao desenvolvimento e à mobilização de competências 

requeridas. Quando inadequados, os fatores podem gerar problemas de saúde, afetando a capacidade 

das pessoas trabalharem. Eles constituem, assim, o alvo da prevenção de doenças e de sofrimento 

psicológico no ambiente de trabalho. 

De toda forma, só mais recentemente a importância do trabalho na preservação da saúde 

física e mental das pessoas tem sido levada em conta de forma mais ampla e sistêmica. E, ainda 

mais recente, é o reconhecimento, pelos gestores, dos impactos que o trabalho tem sobre a 

saúde, em especial de sua dimensão psíquica. Logo, a atual preocupação com o sentido do 

trabalho ou a qualidade de vida no trabalho parece estar intimamente relacionada à importância 

que o trabalho passa a ocupar no plano psíquico dos indivíduos (Morin, 2002). 

Sem embargo, teorias mais difundidas sobre trabalho e qualidade de vida, ou mesmo, 

sobre os sentidos do trabalho têm sido alvo de críticas (MICHOLSON; BROWN; 

CHADWICH-JONES, 1976). Em primeiro lugar, alguns estudos têm sido questionados por 

excluir de suas análises importantes variáveis que afetam as características da tarefa. Em 

segundo lugar, grande parte dos modelos tem atribuído reduzida ênfase ao exame dos possíveis 

determinantes macro contextuais do trabalho. Finalmente, são escassos os estudos que buscam 

analisar, de forma mais profunda e crítica, o trabalho humano a partir da perspectiva da 

subjetividade humana. Em relação a essa última lacuna, Chanlat (1996) argumenta que a 

psicopatologia do trabalho oferece contribuições consistentes para a compreensão da 

articulação entre trabalho e subjetividade, evidenciando a questão do sofrimento no trabalho. 

De acordo com Chanlat (1996), o sofrimento no trabalho pode ser definido como o 

espaço de luta que cobre o campo situado entre o bem-estar, de um lado, e a doença mental ou 

a loucura, de outro. Ele pode ser classificado em sofrimento singular, aquele herdado da história 

psíquica própria de cada indivíduo (dimensão diacrônica) e em sofrimento atual, emergente nas 

situações de trabalho (dimensão sincrônica). Segundo ele, para minimizar o sofrimento, o 

indivíduo constrói soluções singulares, favoráveis, simultaneamente, ao trabalho e à saúde 

(sofrimento criativo). Por outro lado, soluções desfavoráveis são denominadas pelo autor de 

sofrimento patogênico. 
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Ainda segundo Chanlat (1996), os principais fatores laborais prejudiciais ao equilíbrio 

psíquico decorrem da gestão do trabalho, ao contrário dos constrangimentos provocados pelas 

condições físicas e biológicas, que têm o corpo como alvo principal. O autor argumenta, ainda, 

ser um erro querer eliminar o sofrimento do trabalho, como sugerem estudos centrados em 

noções, não raro superficiais, como felicidade e prazer no trabalho. Primeiro, porque uma vez 

afastado, o sofrimento ressurge e se cristaliza sob outras formas oferecidas pela realidade. 

Segundo, porque o prazer no trabalho é derivado do sofrimento. Portanto no contexto 

organizacional, compete às organizações favorecerem condições em que os trabalhadores 

possam gerir, eles mesmos, seu sofrimento, em proveito de sua saúde e, consequentemente, em 

proveito do coletivo.  

Como resultado, abordagens clássicas passam a ser questionadas e as perspectivas que 

considerem, de forma mais sistema, o conflito, o mal-estar e a subjetividade humana nas 

organizações ganham espaço e relevância. Isto é evidenciado por um número crescente de 

profissionais que vivenciam, atuam e ou gerenciam contextos laborais, que lhes impõem 

afastamentos por médicos por motivos de saúde, não raro com quadros, que envolvem 

ansiedade, depressão, transtorno do pânico, alcoolismo, drogadição, LER/DORT, burnout, 

esgotamento profissional, vítimas de assédio moral e desempregados (SANT’ANNA; 

FERREIRA; SANTOS, 2019). 

Face aos altos índices de trabalhadores afastados do trabalho, principalmente na área de 

saúde mental, faz-se necessário pensar em alternativas para minimizar custos para as empresas 

e sofrimento para os trabalhadores:  
 

Os transtornos mentais respondem pela terceira causa de afastamento do trabalho no 
Brasil, de acordo com levantamentos realizados pela Previdência Social de 2008 para 
cá. Essas doenças perdem apenas para as do sistema osteomuscular, casos da LER 
(Lesão por Esforço Repetitivo), e as lesões traumáticas.  

 

Não raro, tais patologias se desenvolvem a partir do estresse ocupacional, ocasionado 

por vários fatores, incluindo os modelos de gestão a que se vêm sendo submetido um número 

crescente de profissionais: [...] ter de cumprir metas abusivas, por exemplo. Há muita cobrança, 

muita competitividade nos ambientes corporativos, e a pressão que se forma leva às alterações. 

Entre os males, o mais comum é a depressão. Em determinados anos, responde por mais de 

50% dos afastamentos por transtorno mental” (CAMARGO, 2012, p. 1). 

Conforme aponta Piccinini et al. (2005), até meados dos anos 1970, grande parte das 

economias desenvolvidas apresentava um mercado de trabalho bem estruturado, razoável 

distribuição de renda e baixo nível de desemprego e de inflação. Com a crise do petróleo e 
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entrada da concorrência japonesa, em fins daquela década, esta estabilidade se viu rompida e 

as organizações forçadas a se reestruturarem (BOYER, 1987)  

Já a partir dos anos 1990, e, mais particularmente nos 2000, essas transformações se 

consolidam, e as consequências da reestruturação produtiva se delineiam com mais clareza. As 

empresas, ameaçadas pelo acirramento da competição e globalização dos mercados e da 

economia, adotam novas tecnologias e métodos organizacionais, com foco na redução de 

custos. Para tal, são delineadas novas estratégias de gestão centradas na desverticalização das 

estruturas organizacionais e externalização do processo produtivo, por meio da terceirização, 

subcontratação e/ou contratação de mão de obra em tempo parcial, trabalho fora do sistema de 

seguridade social e flexibilização da jornada de trabalho, rompendo contratos formais de 

trabalho (Chesnais, 1999; Castells, 1999).  

Contemporaneamente, o crescente debate em torno do que se convencionou denominar 

Quarta Revolução Industrial aponta para mudanças significativas nas relações indivíduo-

trabalho-organizações, evidenciando a urgência de maiores considerações, em particular quanto 

a iniciativas direcionadas ao desenvolvimento das novas gerações de indivíduos e organizações 

(SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019). 

Neste contexto, uma tônica vem sendo atribuída, por um número crescente de 

organizações, aos processos de transformação digital calçados na introdução de novas 

tecnologias de base digital. Sob diferentes rótulos – Quarta Revolução Industrial, Revolução 

4.0, Revolução Digital, Economia Digital – assiste-se a intensa incorporação de robótica, 

tecnologias de informação e telecomunicações e de inteligência artificial às atividades laborais, 

apontando para mudanças significativas nas relações indivíduo-trabalho-organização 

(SCHWAB, 2016).  

Em linhas gerais, a expressão Quarta Revolução Industrial é, portanto, referida à adoção 

de tecnologias digitais, sensores, redes sem fio, bem como, pela incorporação de robôs e 

máquinas cada vez mais inteligentes, com potencial para transformações radicais no modo 

como os produtos são produzidos e distribuídos, tendo sido inicialmente empregada, em 2011, 

durante edição da feira internacional de Hannover, Alemanha. De lá, a expressão, rapidamente, 

se incorpora ao discurso empresarial, quer em países economicamente desenvolvidos, quer em 

economias emergentes (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Análise de dados produzidos por centros de pesquisa, órgãos governamentais e 

empresas globais de consultoria, bem como de minuciosa revisão de obras de autores seminais 

sobre o tema (FORD, 2016; KAPLAN, 2017; MORGAN, 2014; ROSS, 2017; SCHWAB, 

2016) impressiona pela extensão, profundidade e ritmo, não somente na ressignificação de 
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categorias analíticas clássicas – trabalho, profissão, carreira e organização – quanto do 

desenvolvimento e adoção das novas tecnologias de base digital, integradas por robôs e 

algoritmos autoreferenciados (SCHWAB, 2016; SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Em nível societal, os dados sinalizam para impactos significativos do processo de 

transição das formas econômicas atuais para aquelas preconizadas pela quarta revolução 

industrial, particularmente em países de economia periféricas, incrustrados no circuito inferior 

da economia (SANTOS, 2011). O ritmo das mudanças, aliado ao elevado grau de qualificação 

requerido as novas tarefas, evidencia a exclusão desses profissionais da economia de mercado, 

e, ou, a sua uberização, de contingentes populacionais significativos. Analistas e pesquisadores 

inferem, nessa transição, impactos similares, porém em escala sem precedentes, somente ao 

vivido na transição do mundo agrário para o industrial, durante a primeira revolução industrial. 

Dados do Escritório Norte-americano do Trabalho (2017) corroboram as análises, ao 

projetarem que cerca de 75% das profissões, tais quais realizadas atualmente, não existirão em 

2030.  

Outras instituições como o World Economic Forum (WEF, 2017) e a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2017) apontam, inclusive, para a 

superação, em larga escala, do capitalismo de base fordista, fundamentado na constituição de 

classes médias de consumo, para modalidades de capitalismo restritas a pequenos contingentes 

ou clusters geolocalizados. Aos não-inseridos (losers), excluídos das novas formas de 

capitalismo, restariam formas outras de relações de troca – escambo, economia solidária, 

cooperativismo comunitário, economias de moeda local, empreendedorismo de subsistência –, 

amparadas por programas de renda universal e/ou dispositivos de contenção a ameaças de 

convulsões sociais, catalisadas por movimentos fundamentalistas, em particular, de caráter 

religioso e de ideologias de extrema-direita.  

Em nível organizacional, as transformações apontam para a própria revisão da noção de 

organização, para intensa desfronterização e descentralização organizacionais, com a 

predominância de arranjos organizativos aos moldes de confederações de start-ups. Sinaliza, 

ainda, para a intensificação dos processos de terceirização das atividades de gestão, cabendo às 

empresas-mãe, localizadas nos headquarters globais, as atividades associadas ao circuito 

superior da economia – planejamento, inovação, integração global de redes de empresas 

confederadas e liderança de marca. Concomitantemente, apontam para automação radical dos 

processos operacionais e táticos dos entes confederados, inseridos no circuito inferior da 

economia – basicamente fornecedoras de commodities, em particular dos setores extrativo 

mineral, de energia e da agroindústria (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).   
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Já quanto à dimensão individual, as narrativas sinalizam para a intensificação do tripé 

desfronterização-desregulamentação-objetificação. Coerente a ele, sugere-se ressignificação do 

conceito de trabalho para o de ocupabilidade (occupability), a desfronterização das profissões, 

a superação da noção de carreira para a de trajetórias ocupacionais proteanas e sem fronteiras. 

Em outros termos, propugna-se uma racionalidade fundamentada na economia do jobless; com 

o deslocamento da centralidade do trabalho para a centralidade da ocupabilidade, implicando 

na expansão de novos tipos de mal-estares, de natureza cada vez mais subjetiva, como a 

depressão; além de patologias autoimunes e degenerativas (SANT’ANNA; FERREIRA; 

SANTOS, 2019).  

O panorama evidenciado acima, embora possa apontar para um futuro passível de novas 

vivências associadas ao hedonismo, à eliminação da compulsoriedade do trabalho remunerado 

e ao alcance de uma sociedade do ócio, advertem para a necessidade de ações que mitiguem os 

impactos negativos de sua travessia (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Impactos são também esperados nos modelos de negócios e de gestão. Em vez de 

exclusivamente competir por meio de estratégias de eficiência operacional, as empresas passam 

a fazê-lo, também, com base na inovação, ampliando a produção de produtos personalizados e 

integrados por meio de fábricas (re)configuráveis e de plataformas de negócios (SANT’ANNA; 

FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Segundo Bechtold et al. (2017), a revolução 4.0 tem mobilizado empresários a repensar 

formas tradicionais de criação de valor, incorporando arranjos diferenciados de negócios que 

priorizem a inovação em redes, o outsourcing de processos de produção e de gestão, a produção 

focada em pequenos lotes e a construção de cadeias inteligentes de suprimentos. 

Ao envolver mudanças tão abrangentes, impactos também devem ser constatados em 

relação à dimensão dos valores organizacionais e pessoais. Em primeiro lugar, as empresas 

deverão ser capazes de revisitar modelos tradicionais de liderança e gestão de pessoas, ainda 

fortemente arraigados nos princípios dominantes da revolução anterior (MORGAN, 2014). 

Devem, por exemplo, se colocar mais abertas à cooperação inter e intraorganizacional e ao 

estabelecimento de parcerias que envolvam o compartilhamento de dados e informações 

operacionais e de mercado (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019). 

Especificamente na esfera do trabalho, a Indústria 4.0 sinaliza para implicações radicais. 

Em primeiro lugar, trabalhadores com baixos níveis de escolaridade, envolvidos em tarefas de 

baixa complexidade, tenderão a ser os primeiros a correr os riscos de substituição pelas novas 

tecnologias – a menos que reciclados para outras funções e ou setores. Mesmo nesse segundo 

caso, não há consenso entre os estudiosos do tema sobre a capacidade da Revolução 4.0 gerar, 
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no conjunto da economia, postos de trabalho em volume necessário à absorção da mão de obra 

a ser liberada, pelo menos no curto e no médio prazo (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 

2019).  

Paradoxalmente, se por um lado os novos postos de trabalho tendem a ter maior 

qualidade, permitindo maior significado e variedade de habilidades, registram-se preocupações 

quanto à capacidade das organizações estabelecerem ambiências organizacionais, em que os 

novos perfis profissionais possam mobilizar as competências requeridas, como criatividade, 

capacidade empreendedora, e iniciativa de ação e decisão. É ainda incógnita se as expectativas 

de cooperação entre os trabalhadores humanos e os robôs, ao invés de maior autonomia, 

redundará na intensificação dos mecanismos de controle de tempos, movimentos e 

comportamentos, dadas possibilidades de registro em tempo real, e controle estrito de 

protocolos de qualidade e de metas de produção (MORGAN, 2014; ROSS, 2017; SUSSKIND; 

SUSSKIND, 2017). 

Assim sendo, tão importante quanto se o número de novos postos de trabalho irá superar, 

ou não, aqueles a serem eliminados, é se a automação será capaz de gerar um número 

significativo de posições de maior qualidade, em que se possa vivenciar uma maior autonomia 

e se exercer funções mais enriquecidas, com uma remuneração que reduza as distâncias sociais 

(SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Análises de processos de reestruturação produtiva dos anos 1980-1990 indicam que não 

somente uma ampla gama de trabalhadores de baixa qualificação foram alijados do mercado 

formal de trabalho, como também, os profissionais mais qualificados, em posições que lhes 

proporcionavam compensações financeiras razoavelmente satisfatórias, foram substituídos 

pelas novas tecnologias, abrindo um vazio no centro da pirâmide do mercado, refletido na 

expansão da informalidade, no caso de países de economias periféricas, ou em sobrecarga dos 

programas de bem-estar social, nos países centrais (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 

2019). 

Com a nova onda de reestruturações, o prognóstico de diferentes autores, de diferentes 

linhas de pensamento, é que esse vazio se amplie, simultaneamente, à intensificação da 

polarização entre as ocupações (SUNSKIND; SUNSKIND, 2017).  

Para Schwab (2016), não se deve subestimar os impactos da Indústria 4.0, quer sobre a 

composição da estrutura do mercado de trabalho, quer sobre a polarização entre as ocupações, 

ou ainda, na intensificação das desigualdades sociais. Segundo ele, mesmo em países de 

economias mais desenvolvidas, o enfraquecimento dos sistemas de bem-estar social e a 

estagnação dos salários, registrada desde 2000, evidenciam os riscos de um novo movimento 
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de esvaziamento da classe média, com a exclusão de trabalhadores de menor nível de 

escolaridade, simultaneamente aprofundando a distância ente eles e uma minoria mais 

qualificada e, relativamente, mais bem remunerada.  

Não obstante às considerações, firmas globais de consultoria, grandes empresas e 

governos de países centrais parecem aderir entusiasticamente à cruzada para a conquista da 

terra digital prometida, recorrendo comumente a dados históricos, como forma de minimizar os 

impactos negativos indicado (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

De fato, essa não é a primeira vez que tal debate se apresenta no desenrolar da 

civilização moderna. Os ludistas, na Grã-Bretanha do século XIX, estavam convencidos de que 

as máquinas eliminariam grande parte do trabalho humano. De todo modo, a história econômica 

registra, também, não serem todos a ganhar com as transformações. Trabalhadores, cujas tarefas 

poderiam ser realizadas por máquinas, foram implacavelmente substituídos, enquanto a 

demanda por profissionais que as complementassem tendeu a ganhar espaço (FADULU, 2017).  

As ondas de automação, nas décadas de 1980 e 1990 não eliminaram o trabalho humano, 

tendo produzido novos postos de trabalho, ao mesmo tempo em que tornou outros obsoletos. 

Uma vez mais, no entanto, minorias como mulheres, negros, imigrantes de baixa escolaridade 

e os jovens se mostraram os mais vulneráveis, com destaque, dentre esses grupamentos, para 

impactos ainda mais perversos para os negros e latino-americanos, do sexo masculino 

(FADULU, 2017). 

A McKinsey (2016) corrobora, uma vez mais, às tendências de replicação desse 

fenômeno, pelo menos, nos Estados Unidos, em que os achados desse estudo apontam como 

mais vulneráveis a Revolução 4.0, os homens latinos (60%), seguidos pelos negros (50%), 

asiáticos (40%), e brancos (25%).  

De fato, análises e prognósticos são unânimes em apontar que à medida que se avança na 

automação do trabalho e do conhecimento, muitos postos serão redefinidos, se não eliminados, pelo 

menos, no curto prazo. O potencial da inteligência artificial e da robótica avançada para realizar 

tarefas, antes reservadas aos humanos, evidenciado por meio de desenvolvimentos contínuos 

de dispositivos como o Watson (IBM), Raxink Robotics Baxter, DeepMind ou dos veículos 

autônomos da Google e da Tesla, nos leva a inferir que os impactos poderão ser ainda mais 

expressivos e abrangentes (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Para a McKinsey (2016), até o momento, os efeitos da Revolução 4.0 sugerem que o 

foco nas ocupações é, todavia, enganador. Para eles, muito poucas ocupações serão 

automatizadas na sua totalidade, a curto ou a médio prazos. Ao invés disso, apenas certas 
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atividades é que estarão mais propensas à substituição, o que demandará uma revisão profunda 

dos processos organizacionais direcionada a maior cooperação entre humanos e máquinas.  

Quanto à amplitude dos impactos sobre as atividades, achados de pesquisa conduzida 

por Chui, Marryika, Mirermadi (2015), apontam que 45% das tarefas atualmente desenvolvidas 

por norte-americanos, o que corresponde a cerca de 2 trilhões de dólares em salários anuais, 

apresentam elevado potencial de automação. No entanto, evidenciam que a Revolução 4.0 não 

tende a afetar apenas tarefas desempenhadas por trabalhadores de baixa complexidade, 

tornando-os desnecessários. Para ele, dessa vez, a natureza das tecnologias empregadas ameaça, 

também, os profissionais altamente qualificados, incluindo gestores, contadores, médicos, 

advogados e analistas financeiros.  

Brynjolfsson e McAfee (2011), igualmente, preveem perspectivas sombrias para 

ocupações não apenas de colarinho azul, mas também, as de colarinho branco, incluindo 

especialistas, gestores de nível médio e profissionais liberais. Outro dado relevante é que não 

obstante, a expansão da produtividade na indústria norte-americana no período de 1980 a 2000, 

a mesma não se viu acompanhada por uma expansão significativa do número total de postos de 

trabalho. Para esses autores, a principal causa dessa dissociação se liga, diretamente, às 

transformações tecnológicas.  

Já Rotman (2013), ao analisar relações entre emprego e tecnologia na década seguinte 

ao estudo de Brynjolfsson e McAffe (2011), questiona se a relação entre produtividade e 

emprego poderia ser explicada pela tecnologia de forma tão direta. Apresentando-se cético, 

inclusive, quanto à metodologia, que aponta um crescimento vigoroso da produtividade norte-

americana no período alvo de seu estudo, para aquele autor, é fato que a tecnologia está 

mudando a natureza dos empregos existentes, que nem sempre são positivas, bem como aponta 

dados que corroboram, desde a década de 1980, à tese de que a automação assume tarefas tanto 

de baixa, quanto de média remuneração, quer nas áreas de produção, quer nos escritórios.  

 Acompanhando a eliminação desses postos de trabalho, registra-se uma expansão do 

número de trabalhadores em atividades de menor nível de complexidade e remuneração 

particularmente no setor de serviços, em tarefas de maior dificuldade de automação – garçons, 

auxiliares de saúde, cuidadores de idosos, motoristas. Como resultado, corrobora também as 

teses da polarização entre as ocupações e do esvaziamento da classe média (SANT’ANNA; 

FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Muito embora reconheça tais relações, não se pode, todavia, afirmar que a tecnologia 

afeta, necessariamente, o número total de empregos. Sob seu ponto de vista, as ocupações 

podem sofrer mudanças tecnológicas sem, no entanto, grandes alterações nas taxas globais de 
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emprego. O mais provável é um choque temporário que, embora doloroso, tende a se dissipar 

à medida que os trabalhadores ajustarem suas habilidades e os empreendedores criarem novas 

oportunidades, com base nas tecnologias emergentes (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 

2019). Para Rotman (2013), esse sempre foi o padrão. A questão que se coloca, no entanto, é 

se com as tecnologias da Indústria 4.0, a situação não será diferente, sobrevindo o desemprego 

involuntário, e de longo prazo.  

Já Katz (2013), ao se debruçar sobre a questão, observa que nenhum padrão histórico, 

de fato, revela uma diminuição líquida de empregos durante um período prolongado. Assim 

como Rotman (2013), ele aponta que, embora possa se levar décadas para que os trabalhadores 

adquiram as competências necessárias para os novos tipos de demanda, ou se insiram em outros 

setores, não existe tendência, a longo prazo, de extinção do trabalho humano.  

Igualmente cauteloso, Katz (2013) não descarta a possibilidade de haver algo diferente 

sobre o contemporâneo das tecnologias digitais, algo que possa afetar, de forma distinta, o 

trabalho. A questão, portanto, é se a história econômica servirá como referência válida.   

De toda forma, tanto a teoria econômica, quanto a percepção empírica convergem para 

um futuro em que uma pequena minoria será capaz de produzir a totalidade dos bens e serviços 

indispensáveis à humanidade, mais baratos e em larga escala, enquanto o restante poderia estar 

focado no ócio, nas artes ou na oferta de serviços personalizados de uns aos outros. Isso não 

significa que, na indústria, a inovação irá deixar de ser relevante. Ao contrário, as fábricas 

poderiam focar a alocação de recursos em inovações organizacionais, tecnológicas e de 

processos, permitindo sucessivas reduções dos custos e produtos mais baratos, compensando a 

retração dos salários e da renda das classes média e inferior. Como resultado, o setor industrial 

tenderia, assim, a incorporar uma parcela cada vez menor dos gastos dessas classes. Em outros 

termos, quanto mais se torna produtiva, e quão mais se beneficia das economias de escala, 

menos se amplia sua participação relativa na economia como um todo (SANT’ANNA, 

FERREIRA, SANTOS, 2019).  

Segundo dados da a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS, 2015), mais 

de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, muitas delas apresentando, também, sintomas 

de ansiedade, com impactos econômicos de mais de 1 trilhão de dólares, por ano. No caso 

brasileiro, a expansão dos processos de digitalização, caracterizados pela integração e controle 

da produção, a partir de sensores e equipamentos conectados em rede e da fusão do mundo real 

com o virtual, trazem à tona os chamados sistemas ciberfísicos, viabilizando o emprego 

sistemático de robots, configurados por algoritmos de inteligência artificial (SANT’ANNA; 

FERREIRA; SANTOS, 2019).  
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Concomitantemente, dados apontam para o crescimento das doenças de natureza 

psíquicas e comportamentais, como o consumo excessivo de drogas, o estresse e a depressão.  

Existem muitos fatores de risco para a saúde psíquica, que podem estar associados ao 

trabalho e ao contexto em que se realiza. Por exemplo, uma pessoa pode ter habilidades para 

completar tarefas, mas pode ter poucos recursos para fazer o que é necessário, ou pode conviver 

com formas de trabalho, e com práticas administrativas, ou organizacionais insatisfatórias 

(SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Os riscos podem, também, estar relacionados ao conteúdo do trabalho, como tarefas 

inadequadas para as competências da pessoa, ou uma carga de trabalho excessiva. E esses riscos 

podem se ampliar em situações em que há falta de coesão da equipe, ou suporte social. O 

bullying, o assédio psicológico, também conhecido como mobbing, são igualmente cada vez 

mais relatados como causas do estresse relacionado ao trabalho, e suas consequências podem 

acarretar custos para os empregadores, em termos de produtividade, e aumento da rotatividade 

de pessoal. Eles também implicam em custos sociais associados aos sistemas de saúde e 

seguridade social (OPAS/OMS, 2015).  

Um fator importante para se alcançar um local de trabalho saudável é o 

desenvolvimento, que passa cada vez mais pela existência de legislação, estratégias, e políticas 

governamentais. Pesquisas recentes indicam, também, que o desemprego, particularmente o 

desemprego de longo prazo, pode ter um impacto prejudicial na saúde mental. Devido ao 

estigma comumente associado aos transtornos mentais, é necessário garantir que os indivíduos 

se sintam apoiados e capazes de pedir apoio para continuar, ou para retornar ao trabalho e 

recebam os recursos necessários para sua realização (OPAS/OMS, 2015).  

Em nível global, Sant’Anna, Ferreira e Santos (2019) mencionam o Plano de Ação 

Global da Organização Mundial da Saúde sobre Saúde do Trabalhador (2008-2017) e o Plano 

de Ação de Saúde Mental (2013-2020), que descrevem princípios, objetivos e estratégias de 

implementação pertinentes para promover a boa saúde psíquica no local de trabalho, incluindo 

aspectos como: abordar os determinantes sociais da saúde mental, tais como padrões de vida e 

condições de trabalho; atividades de prevenção e promoção da saúde física e psíquica, incluindo 

atividades para reduzir a estigma e a discriminação, como também, aumentar o acesso a 

cuidados baseados em evidências, por meio do desenvolvimento de serviços de saúde, incluindo 

o acesso a serviços de saúde ocupacional.  

No contexto brasileiro, dados do Ministério da Previdência Social disponíveis para o 

período 2010-2015, indicam as doenças associadas ao grupo Transtornos Mentais e 

Comportamentais (CID-F), como a terceira principal causa de concessão de benefícios por 
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doenças no trabalho (11,73%), abrangendo com um total de 106.478 beneficiários (18,38%), 

no país. Tais dados demonstram que o percentual de CID-F sobre o total de CIDs elevou-se de 

2,22%, em 2010 para 3,06% em 2015, contrariando a tendência geral de queda de casos, o que 

significou um crescimento anual, de 15.746 casos em 2010, para 18.745 casos em 2015. 

Considerando, por sua vez, dados sobre acidentes de trabalho, é interessante observar 

que o percentual de eventos associados ao CID-F foi de 66,0% para homens; e de 34% para 

mulheres. Quanto à distribuição dos benefícios por faixa etária, o maior índice foi observado 

na faixa entre 25 e 29 anos (17,0%), seguido pelas faixas 30 a 34 anos (16,6%), 20 a 24 anos 

(14,6%) e 35 a 39 anos (11,3%). Já a análise de acidentes por região geográfica revela a região 

sudeste, economicamente a mais desenvolvida do país, como responsável por 54% dos 

benefícios concedidos por doenças da CID-F, seguida pelas regiões sul (22%), nordeste (12%), 

centro-oeste (7%), e norte (4%).  

Igualmente, cruzamentos com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE, 2016) apontam para maior incidência de casos no setor de serviços, em particular junto 

às atividades de saúde, educação, financeira e de informação/comunicação. Por sua vez, 

análises com dados do Código Brasileiro de Ocupações – CBO, indica como mais afetados 

profissionais das áreas de gastronomia, saúde, jurídicas e ciências sociais e humanas (BRASIL, 

2015). 

No setor financeiro, a introdução de inovações tecnológicas e de gestão tende a se dar 

de forma ágil, se constituindo como um dos primeiros setores a vivenciar seus impactos e 

consequências em seus modelos de negócios e de gestão (FERREIRA et al., 2019). Tal 

agilidade, aliada à disponibilidade de capital no setor, possibilita imediata incorporação das 

inovações pela concorrência, bem como, sucessivas mudanças no comportamento dos clientes, 

retroalimentando alterações contínuas nas estratégias, políticas e práticas de gestão de suas 

instituições, de modo a reduzir o break-even-point (ponto de equilíbrio) dos investimentos e 

ampliar margens de lucratividade, que superem a obsolescência, dada pela redução dos ciclos 

de vida tecnológicos e gerenciais. Como resultante, o aumento de cobranças por resultados e 

metas a seus profissionais, por redução de custos, rentabilidade de produtos e serviços 

diferenciados (FERREIRA et al., 2019).   

Como corolário, mesmo para aqueles que estão empregados, a ameaça da demissão é 

constante (LANCMAN; UCHIDA, 2003), tendo em vista que, se forem dispensados, a 

realocação tende a ser difícil e com remuneração, não raro, inferior à anterior, visto os altos 

índices de desemprego no país. Somado a tais fatores, cabe salientar a importância do trabalho 
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no plano psíquico dos indivíduos, tornando a qualidade de vida no trabalho e a qualidade de 

vida, em seu sentindo mais amplo, inseparáveis (SANT’ANNA, KILIMNIK, MORAES, 2011).  

Contextos de trabalho desgastantes, com elevada competição e demanda por 

responsabilidades crescentes, associam-se à exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, 

senão, em casos extremos, à síndrome de burnout (BRASIL, 2020). 

Especificamente em bancários brasileiros, estudos apontam para elevados níveis de 

exposição ao estresse ocupacional, denotando indícios de que fatores específicos da profissão 

bancária podem se tornar responsáveis por transtornos metais entre os empregados. Como 

principais sintomas dos transtornos vivenciados por esses profissionais, há que se registrar, 

primeiramente, as emoções negativas como raiva, tristeza e medo, seguidas por aspectos físicos 

e condições de trabalho aversivas como sujeira, barulho, calor ou frio, tarefas empobrecidas 

e/ou insalubres, incluindo pressões por metas e sobrecarga, ambiguidade de função ou cargo 

ambíguo, conflituoso ou mal definido, relações pobres ou conflituosas com a chefia ou com os 

colegas de trabalho, plano de trabalho inadequado, carreira instável ou com baixa possibilidade 

de oportunidades, traumas como exposição a desastres, acidentes ou atividades de alto risco, 

mudança organizacional, contemplando fusão entre organizações ou achatamento da estrutura 

organizacional e implementação de novas tecnologias (COELHO et al., 2018). 

Nesse contexto, a proposta que orienta a realização deste estudo consiste em investigar 

os fatores de mal-estar e de sofrimento psíquico no e com o trabalho de bancários, assim como 

de as principais estratégias de combate (coping), administração e prevenção adotadas pelos 

profissionais de bancos, tendo por base, o contexto de negócios em transição para a quarta 

revolução industrial, ou economia digital, a partir da perspectiva de médicos do trabalho, que 

os assistem. Tendo por base tal propósito central, cabe destacar como objetivos específicos da 

pesquisa  : 

a) Caracterizar a instituição financeira, alvo da pesquisa, como base para a 

realização do estudo;  

b) Identificar principais os fatores de mal-estar e de sofrimento psíquico no e com 

o trabalho de bancários da instituição, a partir da perspectiva de médicos do trabalho 

nela atuantes;  

c) Analisar as principais estratégias pessoais de combate (coping), assim como 

estratégias organizacionais de administração e prevenção, a partir da percepção dos 

profissionais médicos pesquisados. 

Como objetivos secundários, o estudo visa sugerir medidas que contribuam para a melhoria 

da QVT de trabalhadores da categoria profissional, em que se inserem os indivíduos pesquisados, 
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bem como fornecer subsídios para políticas de administração do bem-estar ocupacional, em 

contexto marcado por transformações associadas ao escopo da chamada quarta revolução industrial. 

Objetiva, desse modo, apresentar propostas para melhoria da qualidade de vida dos profissionais 

neste cenário, que possam reduzir impactos humanos, financeiros e sociais decorrentes de novas 

patologias e mal-estares associadas ao trabalho.  

Para tal, parte-se de revisão de literatura, visando delinear o framework, que possibilite 

a identificação e as articulações entre as principais categorias de interesse deste estudo. Em 

particular, apresentar um panorama acerca de fatores de mal-estar e de sofrimento psíquico no 

e com o trabalho de bancários, assim como de principais estratégias de combate (coping), 

administração e prevenção adotadas pelos profissionais e pela organização, tendo por base, o 

contexto atual de negócios em transição para a quarta revolução industrial ou economia digital. 

Em termos metodológicos, a pesquisa que subsidia os resultados deste estudo pode ser 

caracterizada como uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio 

de estudo de caso único envolvendo a realização de entrevistas semiestruturadas, e em 

profundidade, junto a profissionais médicos do trabalho, prestadores de serviços à instituição 

financeira investigada. Além de entrevistas, o estudo abrange, também, a análise de documentos 

e a observação direta, do tipo não-participante (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

Cabe salientar que as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas e 

documentadas através do software Word, resultando em 5 horas e 16 minutos de gravação, as 

quais produziram cerca de 50 laudas de relatos. Os dados obtidos foram, então, submetidos à 

análise de conteúdo por categoria, conforme procedimentos estabelecidos por (BARDIN, 

2016). 

Em relação à instituição estudada, ela contava, no momento de realização da pesquisa, 

com cerca de três mil profissionais afastados de seus postos de trabalho, por motivos de doença, 

representando 3,4% do quadro total. Convém destacar que 1,5% do total de profissionais 

afastados, derivam de transtornos mentais e, desses, 1% manifestam ideação suicida.  

Igualmente, registra-se que instituições, do mesmo setor e porte, chegam a apresentar 

um número de afastamentos do trabalho por doenças comportamentais e mentais até três vezes 

menor, o que sinaliza um alerta quanto a fatores organizacionais, gerenciais, profissionais e 

pessoais, intervenientes às realidades vivenciadas na organização pesquisada.  

Desse modo, quanto à relevância, o estudo se justifica, em termos teóricos, ao ampliar 

a compreensão, de forma mais sistemática, das categorias em análise, em particular 

considerando o contexto de transição em curso para a chamada quarta revolução industrial sobre 

elementos centrais do comportamento organizacional. Soma-se, a isso, a insuficiência de 
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pesquisas no Brasil a respeito de efeitos de tal transição sobre os sujeitos que ainda buscam 

viver do trabalho, tornando, dessa forma, relevante uma maior compreensão acerca de fatores 

positivos e negativos de atividades desenvolvidas sobre o bem-estar no e com o trabalho.  

Igualmente, cabe destacar a condução da pesquisa junto a profissionais médicos do 

trabalho, comumente pouco integrados aos processos estratégicos e de decisão das 

organizações, assim como na construção, implementação e acompanhamento de políticas e 

práticas de gestão de pessoas.  

Já em termos práticos, o estudo se justifica tendo em vista achados de estudos realizados 

nos campos da saúde mental e do trabalho, da psicologia organizacional e do trabalho, além de 

estudos organizacionais mais recentes, que apontam que o adoecimento psíquico, decorrente 

das situações de trabalho, podem ocasionar impossibilidades profissionais em diferentes níveis 

das estruturas organizacionais, bem como limitar o desempenho das atividades laborais, senão 

a mera exclusão do mercado de trabalho, com significativas implicações pessoais, econômicas 

e sociais. 

De fato, o mundo do trabalho tem vivenciado transformações radicais, quer decorrentes 

dos avanços tecnológicos, quer dos próprios processos de produção e regulação inseridos como 

respostas à busca por competitividade e adequação aos requisitos da globalização. Impactos de 

tais mudanças são sentidos nos contextos organizacionais, interferindo como um todo na vida 

e modos de subjetivação das pessoas (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Formas tradicionais de organização do trabalho, baseadas nos princípios do taylorismo-

fordismo, parecem cada vez mais se sofisticarem, estão dando vazão a novas formas de 

organização e gestão da produção e do trabalho, baseadas no autogerenciamento, na 

flexibilidade e na participação. Há, todavia, que se lembrar que no Brasil, velhas formas 

organizacionais coexistem com as novas tecnologias de gestão, em particular, considerando ser 

um país de grandes contradições sociais (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019). 

Nesse contexto, visa-se a produção de conhecimento, que possa orientar profissionais e 

gestores que vivenciam o desafio de lidar com os mal-estares advindos de tal processo de mutação. 

Objetiva-se, por meio dele, pensar o sujeito do ponto de vista biopsicossocial, envolvendo inter-

relações entre as dimensões social, organizacional e individual, visando a construção de ambiências 

organizacionais mais humanas e saudáveis. Assim se espera aportar subsídios à proposição de 

medidas que venham a contribuir para a melhoria da qualidade de vida no trabalho dos 

profissionais pesquisados, assim como a formulação de modelos, políticas e práticas de gestão 

que considerem os desafios dos primeiros passos dados pelas organizações na travessia para a 

quarta revolução industrial (SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  
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Para tal, a indagação básica que marca a diretriz deste estudo pode ser assim sintetizada: 

Quais principais estratégias de combate (coping), administração e prevenção adotadas pelos 

profissionais e pela organização, tendo por base, o contexto atual de negócios em transição para 

a quarta revolução industrial ou economia digital? 

Isto posto, quanto à estrutura, a dissertação se organiza em cinco capítulos: o primeiro, 

esta introdução, que dispõe o contexto, a problemática, os objetivos, o escopo, a relevância e a 

questão de pesquisa, além de delimitá-la. A segunda seção estabelece um marco teórico para o 

levantamento empírico, apresentação e discussão dos achados, aportando conceitos-chave 

referentes a fatores de sofrimento associados ao trabalho e aos mecanismos de defesa 

individuais, assim como de administração e prevenção de seus efeitos pelas organizações. O 

terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa. O quarto capítulo caracteriza a unidade 

de pesquisa, aos que prestam serviços, ou seja, os sujeitos de investigação. Já o capítulo seguinte 

apresenta os principais achados do estudo, seguindo-se o capítulo seis, destinado à discussão 

dos achados, resposta aos objetivos e à questão de pesquisa proposta, bem como são 

apresentadas as principais limitações da pesquisa e suas contribuições práticas e para futuros 

estudos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Mal-estar e sofrimento no trabalho na transição para a quarta revolução industrial 

 

No campo dos estudos organizacionais e administrativos, as principais abordagens em 

torno das relações indivíduo-trabalho-organizações apontam para uma pluralidade de fatores 

associados às vivências objetivas e subjetivas dos indivíduos no e com o seu trabalho. Além de 

mudanças de natureza demográfica, econômica, mercadológica, organizacional e tecnológica, 

evidenciam-se alterações significativas na própria noção e valores associados ao trabalho 

(SANT’ANNA; FERREIRA; SANTOS, 2019).  

Não obstante, um ponto se apresenta consensual entre os diversos pesquisadores do 

campo: a relevância do trabalho na vida das pessoas, assim como no desenvolvimento da 

sociedade, evidenciada no grande volume de enfoques e abordagens teórico-metodológicas 

propostas na busca de formas diferenciadas de sua gestão (ANTUNES, 1999; BAUMAN, 1998; 

BECK, 1999; CARVALHO; FONSECA; SANT’ANNA, 2009; MORIN et al., 2011; MORIN; 

FOREST, 2007; RIFKIN, 1996; SANT’ANNA; KILIMNIK, 2011; SENNET, 1999). 

Considerando tal relevância, pode-se compreender o trabalho como uma atividade que 

tem um objetivo e se direciona a produzir algum resultado, pessoal ou coletivo, que tenha uma 

utilidade objetiva e/ou subjetiva. Antes de tudo, o trabalho é uma atividade pela qual a pessoa 

se insere no mundo, exerce seus talentos, se define e cria valor, se propiciando, como retorno, 

sentimentos de desempenho e realização pessoal. Além disso, em nível mais subjetivo, o 

trabalho também pode ser compreendido como um meio de administrar a angústia do vazio 

(REIS; SANT'ANNA; FERREIRA, 2019). 

Para Kilimnik e Rodrigues (2000), o trabalho possui, ademais, importância histórico-

filosófica, na medida em que, por meio do seu trabalho, o homem modifica a natureza e a si 

próprio e, ao fazê-lo, cria a cultura, a ciência, a linguagem e a sociedade em que vive. Dispõe, 

também, de relevância científica, dado o grande interesse que o tema tem despertado para o 

desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do conhecimento (MOW, 1987 apud 

SANT'ANNA; KILIMNIK; DINIZ, 2017). Sua relevância econômica, igualmente, é inconteste, 

na medida em que o trabalho é o principal meio pelo qual o ser humano obtém os recursos 

financeiros para o seu sustento (POWERS; RUSSEL, 1993). Ressalta-se, ainda, sua 

importância sociológica, afinal, na sociedade atual, o contexto de trabalho tem um potencial de 

satisfação de necessidades sociais maior que a família, a vizinhança ou os clubes. E, de mesmo 

modo, significativo é seu importante significado psicológico, uma vez que o trabalho situa o 
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indivíduo na sociedade, contribuindo para a construção de sua identidade e personalidade 

(LÉVY-LEBOYER, 1994). 

Mais contemporaneamente, perspectivas em torno do conflito, do mal-estar e da 

subjetividade humana nas organizações ganham espaço e relevância. Comumente, evidenciam 

formas de sofrimento a partir de sintomas e manifestações associados ao estresse ocupacional. 

Derivado de causas inespecíficas, o estresse inclui, como estressores, modelos de gestão que 

impõem aos indivíduos:   

 
[...] ter de cumprir metas abusivas, por exemplo. Há muita cobrança, muita 
competitividade nos ambientes corporativos, e a pressão que se forma leva às 
alterações. Entre os males, o mais comum é a depressão. Em determinados anos, 
responde por mais de 50% dos afastamentos por transtorno mental (CAMARGO, 
2012, p.1). 

 

Relevante ressaltar, assim, que o estresse deriva de um estressor, o qual pode se 

constituir de um agente, condição, estímulo ou ameaça – consciente ou inconsciente – que causa 

estresse a um organismo. De modo geral, compreende a lacuna entre uma expectativa individual 

e a demanda do ambiente (GIGA; COOPER; FARAGHER, 2003).  

 

2.2 Fatores de mal-estar e sofrimento psíquico no e com o trabalho  

 

Partindo, desse modo, do estresse como verdadeira doença endêmica de nossa era, com 

implicações múltiplas sobre bem-estar psíquico dos sujeitos que vivem - ou buscam viver - do 

trabalho, Nelson e Simmons (2003) apontam cinco conjuntos de fatores que se lhe antecedem: 

as exigências da função, as exigências das relações, as exigências psíquicas, as políticas 

organizacionais e as condições de trabalho.  

Como o fenômeno do estresse é complexo, tais fatores podem gerar, ao mesmo tempo, 

o eustress (estresse positivo) e o sofrimento ou distress (estresse negativo). Já suas 

consequências para o indivíduo se veem moderadas por diferenças individuais (comportamento 

tipo A e tipo B), como o caráter otimista da pessoa, seu sentimento de eficácia pessoal, seu 

estilo de atribuições (locus of control), a confiança em si mesmo e seu sentimento de coerência 

(FRIEDMAN, ROSENMAN, 1974; ROTTER, 1966). 

O estado psicológico resultante tem efeitos sobre a saúde, o desempenho e a vida 

privada, com melhores resultados, se a pessoa sentir prazer com o seu trabalho. No caso de 

sofrimento, as pessoas mobilizam seus sistemas de defesa para compensar a aflição, a fim de 

manter, apesar de tudo, a saúde, o desempenho no trabalho e a qualidade de vida (COOPER, 



 

 

34 

SLOAM, WILLIAMS, 1988; KILIMNIK,MORAES, RAMOS, 1994; MORAES; SWAN; 

COOPER, 1993). 

No que tange aos fatores associados à dimensão organizacional intervenientes na 

dinâmica do estresse, Gupta (2010 apud KAUR; KAUR; KUMAR, 2017) destaca elementos 

como remuneração insatisfatória e injusta, jornada de trabalho excessiva, ausência de segurança 

no trabalho, cobrança por resultado, assédio sexual, indefinição de papeis e responsabilidade, 

limitações ao desenvolvimento/promoção de carreira, conflito entre trabalho e vida 

social/pessoal, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, isolamento no local de trabalho, 

ambiente físico de trabalho insalubre, infraestrutura tecnológica insuficiente, indisponibilidade 

de recursos, relações interpessoais no trabalho, pressão política e corrupção. 

Já Gillespie et al. (2001) destacam como principais fontes de estresse ocupacional, a 

carga de trabalho elevada, associada, em grande parte, ao excesso de responsabilidades, e a falta 

de pessoal e de competências requeridas ao desempenho das tarefas propostas. Outros fatores 

estressores incluem a qualidade da supervisão, a insegurança no trabalho, a reduzida perspectiva 

de desenvolvimento na carreira e a falta de reconhecimento. 

De modo similar, Grassi, Britto e Diehl (2018) avultam, diante das transformações 

oriundas dos processos recentes de reestruturação produtiva, a intensificação das jornadas de 

trabalho, a ausência de pausas, o assédio moral e a cobrança excessiva de metas. Apontam, 

também, para os estímulos à competitividade entre colegas, as exigências por qualificação, a 

pressão sofrida por parte de clientes, de colegas ou de chefias, e a exposição a alta incidência 

de assaltos. 

Condições de trabalho ergonomicamente inadequadas e a  intensificação do ritmo de 

trabalho adicionados ao esforço intenso e repetitivo são, de modo similar, descritos como 

fatores comumente associados ao sofrimento psíquico desses profissionais (GHISLENI; 

MERLO, 2005). 

Para Mendes, Costa e Barros (2003), a ênfase na redução de custos, na diversificação 

dos serviços e a competitividade são fatores organizacionais que se associam fortemente aos 

níveis de mal-estar no e com o trabalho nas instituições financeiras.  

Em decorrência, para Ferreira e Assmar (2008), o estresse ocupacional, juntamente com 

a síndrome de burnout se apresentam na literatura científica sobre o tema, como os principais 

responsáveis por reações complexas que originam prejuízos impactantes à saúde mental e física 

do profissional, e de modo geral, à sociedade e à organização. 

Segundo Oliveira (1994), o conjunto de transformações que marcam os ambientes de 

negócios e gestão contemporâneos acabam por submeter o trabalhador à insegurança ao obter 
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um trabalho com rendimento suficiente para sua manutenção, sendo levado, cada vez mais, a 

se gerir enquanto dono de sua própria carreira. Questões relacionadas com à fidelidade e à 

confiança são, assim, frontalmente afetadas, em especial em contextos como o brasileiro, em 

que aspectos como relacionamento emocional, camaradagem e informalidade estão fortemente 

associados ao protecionismo e ao vínculo empregatício e de autoridade. 

Conforme salienta Sennett (1999), a não existência de longo prazo é uma questão que 

corrói a confiança, a lealdade e o compromisso mútuo. A confiança pode, é claro, ser uma 

questão puramente formal, quando os envolvidos concordam com uma transação comercial ou 

dependem que as outras observem as regras de um jogo. Mas, em geral, as experiências mais 

profundas de confiança são informais e dependem da construção de lados sociais, que levam 

tempo para se estabelecerem, enraizando-se devagar nas fendas e brechas das instituições. Para 

o autor, todavia, os novos modelos de gestão, ao terem como base a transitoriedade das equipes, 

desfavorecem a emergência de laços sociais fortes, afetando o comprometimento com a 

organização, com consequências nas esferas pessoal e familiar.  

De modo similar, para Paoli (2000) o contexto cultural, social e político, onde o homem 

pertence, determinam grandemente sua subjetividade, se expressando-se em sua produção, e, 

de forma mais ampla, em sua posição frente ao mundo.  

Nessa linha de raciocínio, Carvalho (2005, p. 117) destaca que: 

 
[...] para compreender a significação do que é a subjetividade é preciso examinar o 
concreto da atividade; deve-se examinar a ação do homem no trabalho e no 
movimento que se traduz pelos gestos sobre os quais se orienta a atividade, que se 
revela, também, fonte de conhecimento para os sujeitos: eis aqui a questão da 
subjetividade, que deve ser considerada como parte integrante das condições objetivas 
do trabalho destes sujeitos. 

  

E acrescenta: 

 
[...] a subjetividade jamais poderia ser uma simples realidade interna (o que nunca foi) 
ao sujeito, como se ela se reduzisse somente a um instrumento de pilotagem para guiar 
estes sujeitos. A subjetividade seria, antes, a manifestação intercambiante e dinâmica 
entre o interno e o externo. É através do movimento de apropriação do externo (espaço 
de exterioridade objetiva – objeto de trabalho – e espaço também de exterioridade 
subjetiva - o si enquanto objeto) que os sujeitos fazem de sua atividade de trabalho, 
que o interno (espaço da interioridade) se forma e se constrói. A subjetividade seria 
pensar-se a si próprio como mecanismo capaz de operar um ato preciso em um 
processo em andamento: o ato de trabalho que é, assim, antecipado de uma 
exterioridade em direção a uma interioridade (Carvalho, 2005, p. 126). 
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Sob tal perspectiva, a subjetividade pode ser compreendida como algo a ser produzido, 

o que pressupõe não estar na origem, mas ser criada, esvaziando as noções de subjetividade 

pré-social, posto que nos remete a um constante processo social de geração (Prata, 2004, p. 38)  

Ainda segundo essa autora, se há uma relação do sujeito com suas experiências 

subjetivas poderia se dizer que há, igualmente, uma relação entre as formas de adoecimento e 

o surgimento de novas formas de subjetivação. Poderia, ainda, se ampliar essas suposições 

propondo novas questões, tais como: por que determinada forma de sofrimento se impõe em 

determinada época? Em que medida as formas de adoecimento são reveladoras das mutações 

da individualidade em um período específico? 

Partindo desse quadro de referência, poderia se considerar que a experiência 

contemporânea de subjetivação se articula com determinadas formas – específicas – de 

adoecimento, enquanto a experiência subjetiva da modernidade articulou, ou fez prevalecer 

outras.  

Em relação aos efeitos dos modelos de negócios e de gestão sobre os trabalhadores, a 

bibliografia nacional no campo da Administração tem sugerido uma ausência de consenso, 

podendo-se identificar, historicamente, desde autores críticos (HIRATA, 1992; LEITE, M., 

1993; WILKNSON, 1993; WOOD, 1991), a autores mais otimistas quanto às possibilidades 

dos novos modelos (LEITE, E., 1993; WEIL, 1991).  

Uma importante consideração, no entanto, é quanto a deslocamento dos processos de 

sofrimento e adoecimento ocupacional, que tinham, como foco, o corpo em sua dimensão física 

– fadiga muscular, lombalgias, ferimentos e doenças decorrentes das condições físicas de 

trabalho – típicas da era industrial, para novos sintomas e doenças, que têm, agora, a dimensão 

psi como alvo privilegiado: ansiedade, depressão, estresse, síndromes de burnout, do pânico, e 

uma ampla gama de novas afecções, que têm, mesmo ao se manifestarem na dimensão física, 

características psicossomáticas (REIS; SANT'ANNA; FERREIRA, 2020).  

A partir da análise desse conjunto de autores, constata-se que, ao mesmo tempo em que 

inovações organizacionais podem estar significando a possibilidade de um trabalho mais 

enriquecido, autônomo e criativo para alguns, podem estar representando um trabalho mais 

pobre, destituído de conteúdo, sentido e mais precário para outros, quando não, a sua simples 

exclusão do mercado formal de trabalho. Em suma, trazem consigo novos desafios, paradoxos 

e contradições, cujos efeitos sobre os trabalhadores e, em especial, sobre sua saúde mental, 

merecem ser mais bem compreendidos.  
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De fato, a enormidade de agentes presentes nas sociedades industriais contemporâneas 

tem exigido, do homem, uma adaptação contínua a seu meio, o que o leva, muitas vezes, a um 

estado de permanente tensão, implicando no acionamento contínuo do mecanismo fisiológico 

do estresse, que constantemente ativado e experimentando níveis contínuos de pressão, acaba 

por levar o indivíduo a se agredir  (KILIMNIK, MORAES, RAMOS 1994; GOLDBERG, 1986; 

SEYLE, 1956; TOFLER, 1970).   

Dos diversos autores que têm se dedicado ao estudo desse fenômeno, principalmente 

com vistas à busca de um consenso acerca de sua forma de diagnóstico e controle, pode-se citar, 

no contexto do Occupational Stress, os esforços seminais de pesquisa de autores como Seyle 

(1956), Goldberg (1978), Simonton, Matthews-Simonton e Creighton (1987), Albrecht (1988), 

Cooper, Sloan e Williams (1988); e Moraes, Swan e Cooper (1993). 

Será, no entanto, na década de 1980, a partir dos trabalhos de Lazarus (1966) e dos 

avanços científicos que se seguiram, que o estresse passará a ser entendido, não apenas como 

um estímulo externo ao indivíduo ou como um conjunto de reações padronizadas do seu 

organismo às circunstâncias ambientais, considerando também, a forma como o indivíduo 

interpreta e confere significado aos eventos de sua vida (Ladeira, 1996). 

Voguel (1993), em um aprofundamento dos estudos de Lazarus (1966), aponta que os 

agentes estressores não são os únicos fatores na determinação das reações de estresse que 

normalmente se imagina. Para ele, a percepção dos eventos, baseada sobretudo em fatores 

experienciais e de natureza cognitiva, constitui o principal elemento para a transformação de 

potenciais agentes estressantes em manifestações reais de estresse. Isso posto, a simples 

equação agente estressor-estresse-doença deve ser colocada sob questionamento e considerada 

insuficiente para a explicação do fenômeno em sua totalidade. É fundamental, dessa forma, 

admitir a existência de um nível apropriado de estresse para cada indivíduo, determinado em 

grande parte por variáveis de ordem pessoal. Duas dessas variáveis sobressaem na explicação 

do grau de vulnerabilidade dos indivíduos à manifestação desse fenômeno: o comportamento 

tipo a e o locus de controle do indivíduo (Ladeira, 1996). 

É possível inferir, portanto, a existência de fatores que caracterizariam maior ou menor 

vulnerabilidade e propensão do indivíduo ao estresse, dentre eles: a predisposição individual à 

tensão, a insegurança, a resistência a mudanças, a falta de competência do indivíduo para 

executar suas tarefas, o tipo de comportamento (FRIEDMAN; ROSENMAN, 1974), e o locus 

de controle (ROTTER, 1966). 

Os impactos e o controle do estresse na dinâmica organizacional têm sido alvo de 

diversas pesquisas nos últimos anos, das quais se pode inferir com segurança que o estresse 
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ocupacional se encontra presente em praticamente todos os contextos de trabalho e nos mais 

diversos níveis da estrutura organizacional (REIS; SANT'ANNA; FERREIRA, 2020).  

Para French (1973), o estresse ocupacional pode ser definido como uma reação do 

trabalhador às características do seu contexto laboral, que, de uma forma ou de outra, funcionam 

como uma ameaça. Tais ameaças – agentes estressores, normalmente trazem como 

consequência uma relação pouco produtiva entre a capacitação do empregado e o seu ambiente 

de trabalho, deixando claro que: “[...] ou excessivas mudanças estão sendo direcionadas para 

este trabalhador, ou ele não está devidamente capacitado a atender eficazmente a alguma 

situação específica” (JAMAL, 1990, p. 738). 

Nessa direção, Inancevich e Matteson (1987) identificam uma série de elementos 

estressantes relacionados à organização e à realização do trabalho, destacando-se: aspectos 

intrínsecos ao trabalho (conflitos de papéis, ambiguidade, sobrecarga, falta de controle); 

aspectos associados à estrutura de controle da organização (políticas rígidas, disfunções da 

burocracia); aspectos relacionados às características dos sistemas de recompensas e feedback 

(envolvendo ansiedades e preocupações com a equidade e imparcialidade) e as preocupações 

dos recursos humanos com o treinamento, desenvolvimento e progresso profissional. 

Para Couto (1987), o estresse ocupacional emerge quando da superposição de agentes 

estressantes no trabalho e vulnerabilidade do indivíduo ao estresse. Segundo esse autor, podem-

se, também, identificar quadros de estresse ocasionados pela superposição de variáveis de 

contexto e vulnerabilidade, porém, nesses casos, o estresse não seria ocasionado diretamente 

pelo trabalho. Frequentemente, no entanto, salienta o autor que existe uma interação entre essas 

três categorias de fatores – contexto, agentes estressantes no trabalho e vulnerabilidade.  

Para Cooper, Sloan e Williams (1988), todas as ocupações profissionais apresentam 

agentes estressores, que podem ser enquadrados em seis grandes categorias: a) os fatores 

intrínsecos ao trabalho; b) o papel do indivíduo na organização (presença de ambiguidades e 

expectativas externas); c) o relacionamento interpessoal; d) a carreira e a realização (satisfação 

pessoal obtida a partir da realização de desejos e expectativas de crescimento do indivíduo); e) 

a estrutura e o clima organizacional; e f) a interface casa/trabalho. Segundo esses autores, as 

fontes de estresse se veem mediadas tanto por características individuais – vulnerabilidade 

individual ao estresse, quanto por estratégias de combate ao estresse (coping) por eles adotadas. 

Especificamente em relação aos bancários, Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) 

constatam como fatores estressores recorrentes: problemas com sistemas de informática, 

assédio moral, cumprir metas, resolução de problemas dos clientes, obrigação de vender, falhas 

no processo de comunicação, trabalho em excesso, insegurança física, temor a assaltos, falta de 
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treinamento, relacionamento interpessoal, instabilidade, medo de fracassar e de perda do 

emprego.  

Mais recentemente Reis, Sant’Anna e Ferreira (2020) corroboram estudos anteriores, 

que apontam para implicações dos modelos contemporâneos de organização e gestão do 

trabalho não somente sobre fatores de riscos de sofrimento e adoecimento, quanto aos 

dispositivos requeridos a sua regulação e mediação. Aspectos como a prescrição e controle 

ostensivo, a intensificação do trabalho via baixos salários e ganhos vinculados à produtividade, 

bem como dispositivos de gestão, que têm no medo e em práticas sutis de assédio psicológico 

e moral se evidenciam como causas centrais de mal-estar no e com o trabalho junto aos 

profissionais investigados pelos autores em grande instituição bancária nacional. 

Conforme sugere Han (2018), os modelos de negócios e de gestão, ao preconizarem em 

técnicas cada vez mais centradas na individualização, no isolamento e na separação tendem a 

levar a que o público se funda com o privado. Neles, a solidariedade dá lugar ao medo e ao 

silêncio, não produzindo nenhum senso individual e coletivo de futuro. É, segundo esse autor, 

como se os indivíduos se fundissem em uma nova unidade, na qual não têm mais nenhum perfil 

próprio. Juntam-se em um enxame, não possibilitando mais nenhum nós.  

Convertidas em redes de indivíduos-empreendedores, indivíduos-projetos e indivíduos-

metas, as instituições se colocam como loci de uma massa sem interioridade, que se dissolve 

tão rapidamente quanto surgem: a instituição dá lugar ao solus [sozinho]. Não ao coletivo, mas 

à solidão, com uma degradação generalizada do comum e do comunitário. A possibilidade do 

suporte social como estratégia fundamental de combate ao estresse, portanto, se vê alijada da 

cena: 

   
Esse fenômeno, de fato, nos permite compreender a formação da nova subjetividade, 
a sensibilidade e a fraqueza da geração precária e conectada. O problema de hoje é 
agir em relação à solidão, ao medo do futuro e ao suicídio, porque essas são as 
tendências que se difundem na nova geração, a geração precária e conectada, que se 
espalho entre os jovens, entre os trabalhadores precários. A experiência japonesa dos 
Hikikomori é um sintoma, um traço de sofrimento de hoje, da fraqueza de hoje, mas 
é também uma indicação cultural, da recusa e da busca de alternativas (BERARDI, 
2019, p. 147). 

 

Fomentado pelo digital e sem o suporte social do coletivo do trabalho, o controle se 

projeta pela via da introjeção do medo, da vergonha, da culpa e da angústia. Vergonha e angústia 

de não ser competente o suficiente para se adequar à lógica de gestão; medo e culpa, pela 

liquidificação das narrativas e das significações, que colocam o indivíduo diante do real das 

incertezas, restando-lhe o recurso da enumeração. Sob o imperativo do desempenho, como 
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forma de ser reconhecido e amado, até mesmo amigos, vizinhos, parentes, companheiros e 

filhos, devem se converter e estar, igualmente, a serviço da meta. Devem ser contados, 

enumerados e ativados aos ditames do desempenho e da eficiência. Caso contrário, devem 

cessar de ser, de contar. No limite tudo se reduz, portanto, em como atingir e atingir e, uma vez 

mais, atingir metas (HAN, 2018). No entanto, como salienta Berardi (2019, p. 110): 

 
Podemos aumentar o tempo de exposição do organismo às informações. Mas a 
experiência não pode ser intensificada além de certo limite. Pois, além de certo limite, 
a aceleração da experiência provoca uma redução da consciência do estímulo, uma 
perda de intensidade que concerne à esfera da estética, da sensibilidade e também da 
ética. Arthur Kroker escreve em Data Trash: “Mais informação, menos significado”. 
Para acelerar e fluidificar a circulação econômica das informações, é preciso remover 
as vias de informação de toda ambiguidade, porque a ambiguidade diminui o ritmo da 
troca de informação. Mas não há significado sem ambiguidade. Do mesmo modo, 
podemos dizer: mais informação, menos futuro, porque o futuro não é nada sem 
ambiguidade. 

 

De forma similar, adverte Foucault (1975, p. 75): “[...] a vigilância torna-se um operador 

econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de 

produção e uma engrenagem específica do poder disciplinar”. Ou, como aponta Dejours (1994), 

“[...] o eixo central dessa violência do poder baseia-se no estado permanente de poder ser 

controlado. Não se pode imaginar uma disciplina mais eficaz ou perfeita... pelo fato de se poder 

ser controlado a qualquer momento”. 

Como resultante, comportamentos e atitudes como paciência, renúncia, serenidade, 

timidez, gentileza, cuidado não mais pertencem ao habitus dessa sociedade do desempenho. 

Intensificada pelo digital, o que importa é, com cada clique, conquistar uma presa, devendo 

tudo que obstaculiza tal propósito ser rapidamente retirado de cena. Logo, a ambiência 

organizacional que tende se a instalar é da pura excelência, como se para ser a todo tempo 

excelente não se demandasse que todos os demais recursos fossem igualmente excelentes. 

Desse apagamento da falta, dos limites do humano, amplia-se o espaço ao: 

 
[...] corpo zumbi, sem pelos, liso, modular, conectivo, o qual não deve oferecer 
nenhuma resistência à circulação do infovalor, tornando-se incapaz de reconhecer-se 
como corpo difuso, corpo genérico. A generosidade (consciência empática do 
pertencimento ao gênero) foi suprimida como inútil sentimento antieconômico. Mas 
sem generosidade os humanos perdem a capacidade de se sentir pertencentes ao 
mesmo gênero. A hostilidade, a indiferença e a violência se difundem ao longo de 
cada linha do corpo ressegmentado conectivamente, desaparecendo a capacidade de 
resistir à totalidade anti-humana, o capital. [...] Não há mais lugar para a gentileza. 

 

Nessa direção, um traço da lógica subjacente a tais modos de organização e gestão é o 

culto à excelência e à felicidade. Na sociedade da cena, dos facebooks e dos instagrams, não há 
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espaço para infelizes e perdedores. Introjetada, a competição é consigo mesmo, sendo o não 

atingir o pódio objeto de constrangimento, invisibilidade nas redes sociais reais e virtuais. Desse 

modo, qualquer dificuldade, inibição ou fraqueza deve ser tamponada, apagada (ENRIQUEZ, 

1997). 

Em outros termos, há que se ser produtivo o tempo todo, mesmo que às custas do 

anestesiamento, por meio de analgésicos, psicotrópicos, pílulas da felicidade, e/ou azul. 

Apropriada pelos modelos contemporâneos de gestão, os mitos da excelência e da felicidade 

são motores incontestes de outra indústria: a dos psicofármacos. Não ao acaso, o Brasil já se 

constitui como o segundo maior consumidor mundial de psicotrópicos. Ou seja, não meramente 

uma questão de doença mental, mas de evidente pandemia de sofrimento metal: 

 
Em “O Cansaço de Ser Você Mesmo”, Alain Ehernberg parte da ideia de que a 
depressão é um distúrbio a ser compreendido em um contexto social. Em um contexto 
social altamente competitivo como o atual, a síndrome depressiva produz uma espiral 
infernal. A depressão provoca uma ferida do narcisismo, essa ferida reduz a energia 
libidinal investida na ação e, consequentemente, a depressão se reforça pelo fato de 
que ela provoca uma queda do ativismo e da capacidade competitiva (BERNARDI, 
2019, p. 150). 

 

Recorrendo a palavras do próprio Herenberg (1998, p. 10): 

 
A depressão se afirma quando o modelo disciplinar de gestão dos comportamentos, 
as regras de autoridade e de conformidade com os interditos que demarcavam para as 
classes sociais, como para os dois sexos, um destino, deram lugar a normas que 
incitam cada um à iniciativa individual, intimando as pessoas a se tornar elas mesmas. 
Consequência dessa nova normativa, a total responsabilidade pelas novas vidas recai 
não apensa sobre cada um de nós, mas também sobre o espaço coletivo. [A depressão] 
se apresenta como uma doença da responsabilidade, na qual predomina o sentimento 
de insuficiência. O deprimido não está à altura, está cansado da obrigação de ser ele 
mesmo. 

 

Em suma, arquiteturas, configurações organizacionais e de gestão emergentes desafiam 

a tradicional relação capital-trabalho. No universo dos modelos contemporâneos, tudo se 

converter em capital. A antiga categoria analítica trabalho se converte em auto-

empreendedorismo (HARVEY, 2013).  

 
Desde meados dos anos 1970, após a derrota dos movimentos operários e a afirmação 
da ideologia neoliberal, foi imposta socialmente a ideia de que temos que nos 
considerar todos como empreendedores. A ninguém é permitido conceber a vida 
segundo critérios mais soltos e igualitários. Aquele que se solta corre o risco de acabar 
na rua, ou no asilo ou na prisão. As chamadas reformas liberais são impostas 
ininterruptamente a uma sociedade cada vez mais fragmentada, derrotada, impotente 
para reagir, obnubilada pela ideologia predominante, visam a destruir toda segurança 
econômica para os trabalhadores e a expor a vida de todo trabalhador ao risco da 
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empresa. Hoje, “somos todos capitalistas”, como proclamam os ideólogos 
reformadores, e, portanto, todos temos que arriscar. A ideia essencial é que todos 
temos que considerar a vida uma empresa econômica, uma competição na qual há 
quem vence e quem perde (BERARDI, 2019, p. 151). 

 

Uma massa de profissionais, solitariamente responsáveis pelo desempenho de seus 

próprios negócios, autodesenvolvimento profissional e reprodutividade de suas trajetórias 

ocupacionais, cada vez mais proteanas, em ziguezague e sem fronteiras. Exploradores de si 

mesmos, até se ruírem: 

 
A distribuição de tempo-trabalho pode ser desconectada da pessoa física e jurídica do 
trabalhador. A empresa não compra a força-trabalho de uma pessoa, mas instantes 
separados de suas atividades, células temporais que a rede se encarrega continuamente 
de recombinar. O tempo de trabalho social se torna um mar de células que valorizam 
e podem ser convocadas e recombinadas conforme as exigências do capital. Capital 
que se recombina e trabalho precário são as figuras dominantes na cena do nosso 
tempo. O capital não precisa mais usufruir de todo o tempo de vida de um trabalhador, 
precisa de fragmentos isolados de seu tempo, instantes de atenção e operatividade. A 
extensão do tempo é minuciosamente celularizada. Células de tempo produtivo podem 
ser mobilizadas de forma pontual, casual, fragmentária, e a recombinação desses 
fragmentos ser automaticamente realizada pela rede. O capital vai mais em busca do 
fragmento de trabalho que possa ser explorado ao custo mais baixo, captura-o, usa-o 
e o descarta. A pessoa do trabalhador é juridicamente livre, mas seu tempo é escravo. 
Seu tempo não lhe pertence porque está à disposição do ciberespaço produtivo, 
reprogramável. Na esfera do tempo precário, não se pode formular nenhum projeto de 
futuro, porque o tempo precário não se subjetiviza, não se torna sujeito de imaginação 
nem de vontade nem de projeto (BERARDI, 2019, p. 138). 

 

Ainda de acordo com Berardi (2019, p. 136), algo na esfera do psicossocial parece ter 

se quebrado. O sentimento que prevalece é de melancolia. Ao invés de um futuro promissor é 

o medo, os silêncios estrondosos e a solidão que se fazem sentir dos relatos e dos corpos dos 

profissionais pesquisados. Sob esse cenário, 

 
[...] a imaginação coletiva se torna incapaz de ver possibilidades alternativas para a 
devastação, a miséria e a violência. Essa é justamente a situação atual porque a 
economia se transformou em um sistema de automatismos tecnoeconômicos. A 
epidemia de depressão contemporânea se coloca em um contexto de paralisia da 
vontade, que é um outro modo de dizer precariedade. Na precariedade, manifesta-se 
uma impossibilidade de traduzir as intenções em ações, em comportamento. Dentro 
do regime de aleatoriedade dos valores flutuantes, a precariedade se torna uma forma 
geral da relação social e afeta a composição social da nova geração que se coloca no 
mercado. A precariedade não é um aspecto peculiar, mais ou menos amplo, da relação 
produtiva, mas o núcleo perverso do processo de produção. 

 

Em suma, a transição em curso para a Quarta Revolução Industrial aponta para antigos 

e novos, evidenciando a relevância de ressignificação de categorias de análise fundamentais à 
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compreensão das novas dinâmicas, que marcam as relações indivíduo-trabalho-organizações-

sociedade, sem as quais sua própria apreensão e regulação se mostram insuficientes.  

Recorrendo a Freud (1976) não obstante constitutivo das relações humanas, os modos 

do mal-estar se reconfiguram. Mais que nunca em dimensão, abrangência e ritmo sem 

precedentes. Resta, urgentemente, portanto, compreender as dinâmicas, captar os sintomas e 

construir alternativas inovadoras de lidar com as novas modalidades do mal-estar. Como antevê 

McLuhan (2007, p. 400): 

 
Assim como a máquina e o automóvel, na era industrial, liberaram o cavalo e o 
projetaram no plano do entretenimento, assim faz a automação em relação aos 
homens. De repente somos que ameaçados por uma libertação que põe à prova nossos 
recursos internos de autoemprego e de participação imaginativa na sociedade. Muita 
gente passará a perceber o quanto estava na dependência das rotinas monótonas e 
fragmentadas da era mecânica. Há milhares de anos atrás, o homem, coletor de 
comida, assumiu tarefas posicionais ou relativamente sedentárias. Começou a 
especializar-se. O desenvolvimento da escrita e da imprensa marcou fases importantes 
desse processo. Tornaram-se extremamente especializados em separar os papeis do 
conhecimento dos papeis da ação, embora às vezes pudessem dar a impressão de que 
“a pena era mais poderosa do que a escola”. Mas com a automação, a tecnologia dos 
processos fragmentados de repente fundiu-se como o diálogo humano e com a 
necessidade de levar em consideração integral a unidade humana. De repente, os 
homens passaram a ser novamente nômades à cata de conhecimentos - nômades como 
nunca, informados como nunca, livres como nunca no processo social total; com a 
automação efetuamos a extensão de nosso sistema nervoso central, globalmente, inter-
relacionando instantaneamente toda a experiência humana. 

 

O quadro 1 apresenta uma síntese, dos principais fatores de mal-estar e sofrimento no e 

com o trabalho, conforme revisão de literatura realizada. 

 

Quadro 1 – Fatores de mal-estar e sofrimento no e com o trabalho 
Fatores de Mal-estar e Sofrimento no e com o 

Trabalho 
Referências 

Exigências: da função, das relações, psíquicas, políticas 

organizacionais e as condições de trabalho 

Nelson e Simmons (2003) 

Remuneração insatisfatória e injusta, jornada de 

trabalho excessiva, ausência de segurança no trabalho, cobrança 

por resultado, assédio sexual, indefinição de papeis e 

responsabilidade, limitações ao desenvolvimento/promoção de 

carreira, conflito entre trabalho e vida social/pessoal, sobrecarga 

de trabalho, falta de autonomia, isolamento no local de trabalho, 

ambiente físico de trabalho insalubre, infraestrutura tecnológica 

insuficiente, indisponibilidade de recursos, relações interpessoais 

no trabalho, pressão política e corrupção. 

Gupta (2010 apud KAUR; KAUR; 

KUMAR, 2017) 
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Carga de trabalho elevada, associada, em grande parte, 

ao excesso de responsabilidades, falta de pessoal e de 

competências requeridas ao desempenho das tarefas propostas. 

Qualidade da supervisão, insegurança no trabalho, reduzida 

perspectiva de desenvolvimento na carreira e falta de 

reconhecimento. 

Gillespie, Walsh, Winefield, Dua, Stough 

(2001) 

Reestruturação produtiva, a intensificação das jornadas 

de trabalho, a ausência de pausas, o assédio moral e a cobrança 

excessiva de metas. Competitividade entre colegas, exigências 

por qualificação, pressão sofrida por parte de clientes, colegas ou 

chefias, exposição à alta incidência de assaltos.  

Grassi, Britto Diehl (2018) 

Condições de trabalho ergonomicamente inadequadas, 

intensificação do ritmo de trabalho, somados a esforços intensos 

e repetitivos. 

Ghisleni & Merlo (2005) 

 

Redução de custos, na diversificação dos serviços e a 

competitividade.  

Mendes, Costa, Barros (2003) 

Conflitos de papéis, ambiguidade, sobrecarga, falta de 

controle); aspectos associados à estrutura de controle da 

organização (políticas rígidas, disfunções da burocracia); 

aspectos relacionados às características dos sistemas de 

recompensas e feedback (envolvendo ansiedades e preocupações 

com a equidade e imparcialidade) e as preocupações dos recursos 

humanos com o treinamento, desenvolvimento e progresso 

profissional.  

Matteson e Inancevich (1987) 

Superposição de agentes estressantes no trabalho e 

vulnerabilidade do indivíduo ao estresse.  

Couto (1987) 

Fatores intrínsecos ao trabalho; o papel do indivíduo na 

organização (presença de ambiguidades e expectativas externas); 

relacionamento interpessoal; carreira e a realização (satisfação 

pessoal obtida a partir da realização de desejos e expectativas de 

crescimento do indivíduo); estrutura e o clima organizacional; 

interface casa/trabalho 

Cooper, Sloan e Williams (1988) 

Especificamente em relação aos bancários: problemas 

com sistemas de informática, assédio moral, cumprir metas, 

resolução de problemas dos clientes, obrigação de vender, falhas 

no processo de comunicação, trabalho em excesso, insegurança 

física, temor a assaltos, falta de treinamento, relacionamento 

interpessoal, instabilidade, medo de fracassar e de perda do 

emprego. 

Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) 
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Prescrição e controle ostensivo, a intensificação do 

trabalho via baixos salários e ganhos vinculados à produtividade; 

dispositivos de gestão que têm no medo e em práticas sutis de 

assédio psicológico e moral.  

Reis, Sant’Anna, Ferreira (2020) 

Individualização, isolamento e separação.  Han (2018) 

Fonte: O autor. 
 

2.3 Estratégias de Combate (coping), Administração e Prevenção 

 

Segundo Cooper, Sloan e Williams (1988), as estratégias de combate ao estresse podem 

ser definidas como esforços cognitivos e comportamentais, orientados ao gerenciamento do 

ambiente, das demandas internas e dos conflitos que afetam o indivíduo (COYNE; ALDWIN; 

LAZARUS; 1981); ou, ainda, como tentativas, conscientes ou inconscientes, de se responder a 

uma situação ameaçadora, com a finalidade de eliminá-la ou as consequências desagradáveis 

por ela geradas (DEWE, 1992). 

Nessa direção, associam os agentes estressores a dois tipos complementares de pressão 

no trabalho: aquelas ligadas, essencialmente, ao conteúdo e à natureza da tarefa (fontes de 

pressão intrínsecas) e aquelas relacionadas ao contexto e a aspectos situacionais (fontes de 

pressão extrínsecas) (SANT’ANNA, KILIMNIK, MORAES, 2011).  

Sob a perspectiva da psicodinâmica do trabalho, para Dejours (1994), enquanto as 

condições extrínsecas ao trabalho (físicas, químicas e biológicas) atuam principalmente sobre 

o corpo do trabalhador, aquelas associadas ao trabalho em si – forma como as pessoas e as 

tarefas estão fragmentadas e estruturadas no processo de trabalho – associam-se mais 

diretamente no nível do funcionamento psíquico do indivíduo. 

No registro do corpo do trabalhador, de acordo com Michie (2002), a respiração 

profunda e o pensar positivamente sobre a situação estressora pode levar à temporária sensação 

de bem-estar, permitindo ao indivíduo se tornar ciente dos sinais de estresse; interromper os 

padrões de comportamento quando o a reação ao estresse está apenas começando; analisar a 

situação e desenvolver um plano ativo para minimizar os estressores; aprender habilidades de 

enfrentamento ativo e relaxamento, desenvolver um estilo de vida que permita uma proteção 

contra o estresse. 

Além de técnicas de controle da respiratória, Panchanatham et al. (2006) elenca cinco 

estratégias básicos na redução da ansiedade ou estresse: reconhecimento das causas e fontes de 

ameaça ou sofrimento; suporte social; remoção de ameaças e estressores, relaxamento por meio 
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de técnicas como meditação, massagem, exercícios respiratórios ou imagens; reengajamento, 

redefinindo níveis de exposição e de sensibilização.  

Não obstante eficácia propiciadas por tais técnicas, autores como Giga, Cooper e 

Faragher (2003) e Kaur, Kaur e Kumar (2017), advertem que os trabalhadores não devem 

presumir que a prevenção e administração do estresse constitui questão que deve ser resolvida 

somente considerando a esfera pessoal. Ao contrário, destacam a relevância das organizações 

atuarem em propostas e iniciativas nessa seara, assim como estarem cientes de que a questão 

perpassa, também, pela forma como definem seus modelos de negócios e de gestão, estratégias 

e arquiteturas organizacionais. 

Em nível da gestão de seus elementos humanos, apontam que a questão do estresse deve 

ser considerada desde as etapas de planejamento, recrutamento e seleção, passando por todos 

os demais subprocessos até aqueles de desligamento e de aposentadoria. Deve, portanto, inicia-

se na definição de papeis, responsabilidades, competências e perfis, visando a atração e 

alocação de profissionais de acordo com o nível de estresse envolvido em suas tarefas. Desse 

modo, possibilitando que indivíduos mais sensíveis a situações de estresse sejam alocados em 

posições de trabalho menos estressantes; assim como aqueles menos propensos possam ser 

integrados a contextos de maior complexidade e incerteza (KAUR; KAUR; KUMAR, 2017; 

GIGA; COOPER; FARAGHER, 2003). 

Autores como Cooper e Cartwright (1997), Van Der Klink et al. (2001) e Michie (2002), 

são ainda mais enfáticos ao indicar que somente a adoção de programas de gerenciamento do 

estresse, desacompanhados de alterações na mentalidade e pressupostos inerentes aos modelos 

de negócio e gestão, dificilmente permitem eliminar ou prevenir a presença de estressores. 

Segundo eles, historicamente, a resposta típica das organizações tem sido culpar a vítima do 

estresse, ao invés de sua causa.  

De toda forma, sinalizam para mudanças, por meio das quais crescentemente se requer 

que as organizações assumam seu dever, em muitos casos na lei, de garantir que seus 

profissionais não sejam vítimas de fatores ocupacionais adoecedores. Nesse sentido, tecem 

críticas severas a abordagens que se limitam a suportar aqueles que passam pelo estresse, para 

eles abordagens “análogas a administrar esparadrapo em feridas, em vez de tratar com as causas 

do dano” ou “propor subir uma escada rolante que está descendo” (MICHIE, 2002, p.70 ). Em 

suma, propõem que as intervenções organizacionais devem se assentar em dois níveis: o nível 

estrutural, e o nível pessoal (COOPER E CARTWRIGHT; 1997; MICHIE, 2002; VAN DER 

KLINK et al., 2001).  
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Ampliando as considerações sobre o tema, Kompier e Cooper (1999) corroboram a 

tônica de propostas orientadas aos efeitos do estresse em nível individual, deixando em segundo 

plano a atuação sobre os fatores estressores propriamente ditos, reforçando tendências dos 

conselhos e da alta administração das organizações em assumir a responsabilidade ao invés, 

como já mencionado, de atribuir a culpa à personalidade ou estilo de vida de seus profissionais. 

Soma-se, a isso, desconsiderações de evidências empíricas que atestem os custos e benefícios 

financeiros de intervenções no campo. 

McGuigan (1994), por exemplo, reconhece o papel de programas comumente adotados 

pelas áreas de Recursos Humanos voltados à adoção de técnicas de relaxamento, como ação 

individual para o lidar com a pressão, e o estresse ocupacional. Isto, ao propiciarem resultados 

associados a um maior controle, pelos indivíduos, de seus comportamentos e emoções, 

permitindo-lhes, por meio de respiração adequada e do destensionamento muscular, liberar as 

tensões acumuladas. Para esse autor, o relaxamento pode, também, auxiliar os indivíduos no 

desenvolvimento de novos comportamentos de enfrentamento às incertezas e às situações 

difíceis e estressoras. Todavia, igualmente, o autor adverte não poderem ser tratadas como 

panaceia ou mera estratégia de tamponamento de fatores e estressores estruturais. E acrescenta 

que dificilmente, a meditação pode vir a se apresentar suficiente à modulação de efeitos do 

estresse se associados a modelos de negócios e de gestão tóxicos e severamente agressivos. 

Alexander et al. (1993), também destacam o crescente espaço obtido pelas técnicas de 

meditação nos portifólios de iniciativas das organizações direcionadas à promoção do bem-

estar ocupacional e administração dos níveis internos de estresse. Frequentemente associadas a 

iniciativas de maior conhecimento e cuidado de si, elas tendem a se associar à difusão de 

padrões de alimentação equilibrados, assim como a hábitos e comportamentos capazes de 

permitir aos indivíduos desenvolverem, progressivamente, sua espiritualidade e 

transcendentalidade, de modo a adquirirem um estado de bem-estar, onde ainda que a mente se 

encontre relaxada, permanece consciente e aberta à criatividade, ao novo e ao diferente, 

atributos de competência amplamente valorizadas nos ambientes de negócios e organizacionais 

contemporâneos.  

Além da meditação, Giga, Cooper, e Faragher (2003) citam ainda a adoção de técnicas 

de biofeedback como dispositivos, que combinados com outras intervenções, visam elevar a 

eficácia de iniciativas e programas direcionados a uma maior qualidade de vida no trabalho. A 

combinação com terapias cognitivo-comportamentais tem sido também sugerida para se 

aprimorar o bem-estar psicológico (FREEDY; HOBFOLL, 1994). 
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De acordo com Bond e Bunce (2000), a avaliação cognitiva de uma situação ameaçadora 

se apresenta como significativo fator de risco ao estresse. No entanto, consideram que tais 

efeitos podem ser moderados se a situação for avaliada como menos ameaçadora. As 

abordagens cognitivo-comportamentais buscam, desse modo, rever processos de pensamento 

individual, de forma a se aceitar positivamente experiências desagradáveis, modificando, 

controlando ou se prevenindo em relação a elas. 

Outra estratégia, amplamente difundida no universo organizacional, tem como foco os 

programas de exercício físico. Por meio deles, se busca beneficiar o sistema cardiovascular dos 

trabalhadores. De acordo com Salmon (2001), quando praticado, rotineiramente, o exercício 

físico pode ajudar a desenvolver resiliência contínua ao estresse, protegendo-se de seus efeitos 

prejudiciais à saúde física e mental. Melhorias na vitalidade e no humor foram medidas onde o 

exercício relativamente leve ou moderado foi canalizado. Outras formas de exercício, como o 

treinamento com pesos, são também reconhecidos por desenvolver a aptidão física e contribuir 

para o bem-estar e para a saúde. 

Menções também são atribuídas às metodologias de priorização e gerenciamento do 

tempo. Para Sutherland e Cooper (1990), por meio delas se busca o desenvolvimento de 

habilidades de delegação, negociação e estabelecimento de metas. Trabalhar continuamente sob 

pressão de tempo, cumprindo tarefas sobre as quais se tem controle limitado, pode ser 

particularmente estressante para muitos indivíduos e, portanto, evidencia-se relevante 

treinamento que os permita priorizar e fazer melhor uso do tempo (COOPER; CARTWRIGHT, 

1997). 

Mais contemporaneamente, ganham relevo programas de aconselhamento e apoio 

especializado no suporte aos trabalhadores em questões provenientes do ambiente de trabalho 

ou de suas vidas pessoais (HIGHLEY-MARCHINGTON; COOPER, 1998). Serviços de 

mentoria, terapia, personal well-being e de consultoria personalizada para administração do 

estresse e de prevenção do novo universo de doenças do campo psi conquistam cada vez mais 

atenção de trabalhadores e de profissionais de áreas de saúde e bem-estar das organizações.  

Outras intervenções incluem métodos que visam combinar os mais diversos tipos de 

intervenções, abrangendo as mais diferentes dimensões e fatores intervenientes no bem estar do 

indivíduo, pessoal e profissionalmente: alimentação, tabagismo, consumo de drogas e de 

bebidas alcoólicas, sedentarismo, solidão, educação financeira, ergonomia, segurança 

psicológica, dentre outros (REIS; SANT'ANNA; FERREIRA, 2020).  

A literatura científica hodierna, além do estresse e do burnout, tem destinado cada vez 

mais espaço às chamadas novas formas de sofrimento associadas às lógicas de trabalho da era 



 

 

49 

digital: doenças do pânico, drogadição, e, em particular, depressão e ideação suicida (REIS; 

SANT'ANNA; FERREIRA, 2020). 

Dentre os sintomas mais comuns associados, em particular, à depressão, apontada como 

a doença endêmica dessa atual fase do desenvolvimento das forças produtivas, são evidenciados 

o humor deprimido, a concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzidas, 

perda de interesse e do prazer, além de ideias de culpa e inutilidade, pensamentos pessimistas 

do futuro, ideias ou atos lesivos ou suicídio, sono perturbado e apetite diminuído 

(KAMIMURA; TAVARES, 2012).   

Em decorrência, ganham amplitude programas de promoção e prevenção aos novos 

fatores de mal-estar ocupacional, calçados em palestras de sensibilização, grupos de autoajuda, 

suporte terapêutico e campanhas, como o setembro amarelo.  

O quadro 2 apresenta uma síntese, principais estratégias de combate (coping), 

administração e prevenção associadas ao mal-estar e sofrimento no e com o trabalho, conforme 

revisão de literatura levada a cabo para fins deste estudo. 

 

Quadro 2 – Mal-estar e sofrimento no e com o trabalho: estratégias de combate (coping), 
administração e prevenção 

Estratégias de Combate (coping) e prevenção Referências 

Técnicas de relaxamento  McGuigan (1994) 

Respirar profunda e pensar positivamente sobre a 

situação estressora; interromper os padrões de comportamento 

quando o a reação ao estresse está apenas começando; analisar a 

situação e desenvolver um plano ativo para minimizar os 

estressores; aprender habilidades de enfrentamento ativo e 

relaxamento, desenvolver um estilo de vida que permita uma 

proteção contra o estresse. 

Michie (2002) 

Reconhecimento das causas e fontes de ameaça ou 

sofrimento; suporte social; remoção de ameaças e estressores, 

relaxamento por meio de técnicas como meditação, massagem, 

exercícios respiratórios ou imagens; reengajamento, redefinindo 

níveis de exposição e de sensibilização.  

Panchanatham et al. (2006) 

 

Definição de papeis, responsabilidades, competências e 

perfis, visando a atração e alocação de profissionais de acordo 

com o nível de estresse envolvido em suas tarefas; possibilitando 

que indivíduos mais sensíveis a situações de estresse sejam 

alocados em posições de trabalho menos estressantes; assim 

Kaur, Kaur e Kumar, 2017; como Giga, 

Cooper e Faragher (2003). 
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como aqueles menos propensos possam ser integrados a 

contextos de maior complexidade e incerteza  

Conselhos e da alta administração das organizações 

assumir a responsabilidade 

Kompier e Cooper (1999) 

 

Técnicas de meditação nos portifólios de iniciativas das 

organizações direcionadas à promoção do bem-estar ocupacional 

e administração dos níveis internos de estresse; tendem a se 

associarem à difusão de padrões de alimentação equilibrados, 

assim como a hábitos e comportamentos capazes de permitir aos 

indivíduos desenvolverem, progressivamente, sua espiritualidade 

e transcendentalidade, de modo a um estado de bem-estar no qual 

ainda que a mente se encontre relaxada,  

Alexander et al. (1993) 

 

Técnicas de biofeedback como dispositivos, que 

combinados com outras intervenções, visam elevar a eficácia de 

iniciativas e programas direcionados a maior qualidade de vida 

no trabalho.  

 

Giga et al. (2003) 

 

Terapias cognitivo-comportamentais tem sido também 

sugerida para se aprimorar o bem-estar  

 

(FREEDY; HOBFOLL, 1994). 

Praticado rotineiramente o exercício físico pode ajudar 

a desenvolver resiliência continua ao estresse 

 

Salmon (2001) 

 

Metodologias de priorização e gerenciamento do tempo 

 

Suther-Land & Cooper (1990) 

 

Programas de aconselhamento e apoio especializado no 

suporte aos trabalhadores em questões provenientes do ambiente 

de trabalho ou de suas vidas pessoais; Serviços de mentoria, 

terapia, personal well-being e de consultoria personalizada para 

administração do estresse e de prevenção do “novo”  

 

(HIGHLEY- MARCHINGTON; 

COOPER, 1998) 

 

Fonte: o autor. 
 

Nesse contexto, estudos conduzidos desde a década de 1980, inicialmente com foco na 

noção de estresse, são significativos ao apontar como impactos biológicos desse fenômeno: o 

aumento nos níveis de colesterol, depressão, úlceras e doenças cardíacas. Somam-se a isso, a 

diminuição da autoestima, com impactos significativos na satisfação e motivação no e com o 

trabalho (GOODSPEED; DELUCIA, 1990; LEVI, 1996).  
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Michie (2002) faz menção, também, a perdas na concentração, problemas de memória, 

irritação e hipersensibilidade a críticas, implicando em dificuldades nas tomadas de decisão, 

redução da criatividade e da capacidade de resolução de problemas. Menciona, também, a 

propensão a acidentes e erros, dificuldades de para se alimentar, dormir, o consumo de drogas, 

os comportamentos sociais problemáticos, os suores, as tonturas, as náuseas, a perda do fôlego, 

dores, as infecções frequentes, asma, úlceras, queixas de pele e problemas cardíacos.  

Kaur, Kaur, Kumar (2017), por sua vez, apontam para o transbordamento dos impactos 

para a realidade doméstica, bem como problemas de cumprimento de prazos, objetivos e metas. 

Dados da Health and Safety Executive (2001 apud GIGA; COOPER; FARAGHER, 2003), 

destacam que a situação se coloca ainda mais impactante quando se considera efeitos indiretos 

do estresse ocupacional, como a sobrecarga de trabalho para os profissionais que permanecem 

na ativa, em decorrência de tarefas deixadas pelos colegas afastados. Como corolário e a longo 

prazo, o estresse ocupacional, acaba, desse modo, a impactar nas taxas de rotatividade de 

pessoal, no aumento de novos casos de afastamento por doença, com implicações sobre o 

desempenho e reputação das organizações, assim como, não raro, sobre a satisfação de seus 

clientes e consumidores (MICHIE, 2002). 

Para Levi (1996), os efeitos patológicos do estresse, além de sofrimento pessoal e 

implicações em nível organizacional, apresentam-se também na forma de sobrecargas à 

sociedade. A ampliação no uso de infraestruturas e equipamentos de saúde públicos, 

aposentadoria precoce, acidentes, custos de reinserção profissional, despesas com tratamento e 

medicação, custo de oportunidade associados à indisponibilidade para o trabalho e 

desestruturação familiar são alguns dos efeitos externos e, não raro, invisíveis do estresse 

ocupacional.  

Grassi, Britto e  Diehl (2108) mencionam, também, as situações em que elevados níveis 

de estresse se associam às decisões de abandono do trabalho. Diante disso, às organizações que 

aspiram gerar e manter um ambiente saudável, favorável ao bem-estar físico, mental e social de 

seus profissionais, cabe implementar estratégias que enfoquem o desenvolvimento da saúde e 

segurança do trabalhador (COOPER; CARTWRIGHT, 1997). 

O quadro 3 apresenta uma síntese, principais implicações pessoais, organizacionais e 

societais associadas ao mal-estar e sofrimento no e com o trabalho, conforme revisão de 

literatura procedida. 
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Quadro 3 – Mal-estar e Sofrimento no e com o Trabalho: Implicações Pessoais, 
Organizacionais e Societais 

Implicações Pessoais, Organizacionais e Societais Referências 

Aumento nos níveis de colesterol, depressão, úlceras e 

doenças cardíacas. Diminuição da auto-estima.   

Levi, 1996; Goodspeed & DeLucia, (1990) 

Perdas na concentração, problemas de memória, 

irritação e hipersensibilidade a críticas, dificuldades nas tomadas 

de decisão, redução da criatividade e da capacidade de resolução 

de problemas. Propensão a acidentes e erros, dificuldades de para 

alimentar, dormir, o consumo de drogas, comportamentos sociais 

problemáticos, suores, tonturas, náuseas, perda do fôlego, dores, 

infecções frequentes, asma, úlceras, queixas de pele e problemas 

cardíacos.  

Michie (2002) 

Impactos para a realidade doméstica, bem como 

problemas de cumprimento de prazos, objetivos e metas.  

Kaur, Kaur, Kumar (2017), 

Taxas de rotatividade de pessoal, aumento de novos 

casos de afastamento por doença, implicações sobre o 

desempenho e reputação das organizações, satisfação de seus 

clientes e consumidores.  

 

Michie, 2002 

A ampliação no uso de infraestruturas e equipamentos 

de saúde públicos, aposentadoria precoce, acidentes, custos de 

reinserção profissional, despesas com tratamento e medicação, 

custo de oportunidade associados à indisponibilidade para o 

trabalho e desestruturação familiar.  

Levi (1996) 

Abandono do trabalho.  Grassi, Britto, Diehl (2108) 

Fonte: o autor 
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3 METODOLOGIA 
 

Em termos metodológicos, a pesquisa que subsidia os resultados deste estudo pode ser 

caracterizada como uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa (CRESWELL, 2007; 

GIL, 2008), desenvolvida por meio de estudo de caso único (YIN, 2001), envolvendo a 

realização de entrevistas semiestruturadas e em profundidade junto a profissionais médicos do 

trabalho, prestadores de serviços à instituição financeira investigada.  

Seguindo à tipologia de pesquisa proposta por Gil (2008), o método utilizado é o 

indutivo, por meio do qual os significados emergem à medida que os dados são coletados em 

campo, somadas às percepções e experiências do pesquisador e aos marcos teóricos delineados.   

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como descritiva. Isto, na medida em que 

apresenta como principal objetivo a descrição de uma situação ou fenômeno específicos, com 

destaque para a análise de suas características em um determinado grupo, levantamento de 

opiniões, atitudes ou crenças, tendo como consequência proporcionar novas perspectivas do 

problema (GIL, 2018).    

Já em relação aos meios, além de entrevistas semiestruturadas e em profundidade, o 

estudo compreende pesquisa documental e observação direta do tipo não-participante. A 

pesquisa documental, segundo Gil (2008), compreende materiais que não receberam tratamento 

analítico, ou que podem ser alterados conforme temas alvo da pesquisa. Desse modo, 

diferencia-se da pesquisa bibliográfica que, conforme afirma Vergara (2005), centra em 

material publicado e disponível ao público em geral, como livros, e periódicos científicos.  

No que tange, por sua vez, ao planejamento e desenvolvimento, a pesquisa se orienta 

segundo as etapas conforme circunscritas por Gil (2008): formulação do problema, 

delineamento do desenho de pesquisa, identificação das unidades de pesquisa e sujeitos de 

observação, definição dos instrumentos de coleta de dados, coleta de dados, análise e 

interpretação de dados e produção do relatório técnico da pesquisa.  

Seus sujeitos de pesquisa compreendem médicos do trabalho de empresa terceirizada 

contatada pela instituição para o atendimento a seus profissionais. Em linhas gerais, o escopo 

de atuação dos entrevistados compreende a condução de exames admissionais/demissionais, 

exames clínicos periódicos e atendimento ambulatorial em unidades de trabalho de maior 

concentração de bancários, no geral, unidades administrativas. O quadro 4 apresenta a 

caracterização dos sujeitos pesquisados. 

 

 



 

 

54 

 

Quadro 4  Sujeitos de Pesquisa 
 

Médico Sexo Idade Cidade Tempo de 

Empresa 

M1 Feminino 38 anos São Paulo 1 ano 

M2 Feminino 38 anos São Paulo 1 ano e 3 meses 

M3 Masculino 33 anos São Paulo 7 meses 

M4 Feminino 36 anos São Paulo 7 meses 

M5 Masculino 37 anos São Paulo 3 anos 

M6 Feminino 59 anos Rio de Janeiro 1 ano 

M7 Feminino 38 anos Rio de Janeiro 1 ano e 9 meses 

Fonte: O autor. 

 

Cabe mencionar como critérios para a composição do quadro de entrevistados, a 

localidade de atuação dos médicos nas unidades de maior concentração de bancários da 

instituição (ambulatórios médicos das sedes administrativas), sexo e tempo de prestação de 

serviços do profissional na instituição. Em relação a esse último critério, convém fazer 

referência ao reduzido tempo de atuação na instituição da grande parte de seus profissionais 

médicos do trabalho, o que decorre de contínuas rescisões de contratos com as empresas 

quarteirizadas e, conseguinte, contratação de novas prestadoras de serviços, ocasionando 

interrupções e descontinuidades nas relações desses profissionais tanto com os trabalhadores, 

quanto com a área de recursos humanos. A reduzida integração e envolvimento acaba por 

evidenciar na uma baixa inserção desses profissionais na dinâmica do trabalho vigente na 

instituição, assim como nos processos de formulação de suas políticas e práticas orientadas à 

promoção e à prevenção da saúde ocupacional.        

Quanto à estratégia de coleta de dados, o conjunto das entrevistas foi conduzido pela 

pesquisadora nos ambulatórios médicos da instituição em São Paulo e no Rio de Janeiro e via 

telefone. Nesse momento, os médicos interromperam suas atividades para se dedicarem 

exclusivamente em responder às questões. Vale destacar, previamente à coleta de dados, a 

obtenção de autorizações formais, tanto da diretoria de Recursos Humanos da instituição, 

quanto dos médicos pesquisados, conforme normas internas vigentes na instituição.  

Realizadas as entrevistas, tendo por base roteiro, presente no Apêndice deste trabalho, 

elaborado com base no referencial teórico desenvolvido para este estudo, os depoimentos foram 

gravados e, posteriormente, transcritos. Como resultado, as 5 horas e 16 minutos de gravação 
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produziram cerca de 50 laudas de relatos, que foram, submetidos à análise de conteúdo por 

categoria, conforme procedimentos estabelecidos por Bardin (2016). 

Segundo autora, a técnica de análise de conteúdo categorial tem como foco a 

sistematização, interpretação e descrição do conteúdo dos relatos coletados, com o objetivo de 

entender o discurso, aprofundar em suas características e extrair os detalhes mais importantes. 

Busca identificar, no processo, pontos comuns e pontos de divergência em relação aos 

constructos de interesse do estudo.  

A figura 1 apresenta o modelo conceitual da pesquisa, tendo por base o propósito, 

marcos teóricos, constructos e temas de análise proposto. 

 

Figura 1 – Modelo Conceitual 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O autor, adaptado de Sant’Anna, 2018,p. 105. 

 

Finalmente, convém salientar em relação à unidade de investigação, que a instituição 

alvo deste estudo contava, no momento de realização das coletas de dados empíricos – 31 de 

janeiro a 15 de março de 2020, com um quadro total de três mil profissionais afastados de seus 

postos de trabalho por motivos de doença - ou 3,4% do quadro total. Desse total, 1,5% afastados 

por transtornos mentais, sendo 1% do total de afastados por ideações suicidas.  

 

Implicações  
Societais 

Implicações  
Pessoais 

Dimensão 
Somática 

Estratégias 
Pessoais 

Implicações  
Organizacionais 

Estratégias 
Organizacionais 

Dimensão 
Psíquica 

Fatores  
Macrocontextuais 

Fatores do 
Contexto do 

Trabalho 

Fatores de Mal-
estar e 

Sofrimento 
Psíquicos  

Fatores 
Biopsíquicos 

Fatores 
Gerenciais 

Fatores 
Tecnológicos 

Fatores do 
Trabalho em Si 



 

 

56 

4 O CASO ESTUDADO 
 

A instituição financeira onde a pesquisa foi conduzida é de integral controle nacional, 

abrangendo cerca de noventa mil colaboradores, entre diretos e indiretos. Sua estrutura diretiva 

abrange um CEO, cinco diretores gerais, treze diretores executivos e cinquenta diretores de 

negócios. Operacionalmente, conta com uma rede de cinco mil agências físicas, distribuídas 

por todo o território nacional. Em torno de 50% de seu total de colaboradores atuam diretamente 

na rede de agências, e os outros 50%, nos escritórios administrativos do grupo. Em ambas as 

estruturas – agências e administrativa – os bancários são regidos por modelo de avaliação de 

desempenho estabelecidos, por meio de contratos de metas.   

As metas referentes à rede de agências são definidas por área administrativa interna da 

instituição, responsável por estudos e projeções de mercado. Tais projeções são traduzidas para 

o corpo funcional em metas de vendas e de qualidade de atendimento. Cada profissional possui 

uma pontuação target a ser alcançada, delimitada por uma carteira pessoal de clientes.  

Já em nível das unidades administrativas, as metas são definidas, anualmente, pelos 

diretores de cada linha de negócios do grupo, e desdobradas aos gestores de departamentos até 

alcançar a totalidade da estrutura organizacional. As metas podem ter natureza qualitativa ou 

quantitativa, formalizadas em sistema corporativo de controle de desempenho.  

As avaliações de metas são individuais, com periodicidade semestral para a rede de 

agências, e anual para as unidades administrativas. As avalições são conduzidas pelos Comitês 

de Pessoas, integrados por gestores e representantes da área de Recursos Humanos.  

A diretoria de Recursos Humanos se encontra fisicamente alocada na sede 

administrativa do grupo, na cidade de São Paulo. Nela, cada grupo de serviços (produto) de RH 

corresponde a uma Superintendência. São elas: Recrutamento e Seleção, Treinamento, 

Performance, Remuneração, Diversidade, Talentos, Experiência do Colaborador e Saúde 

Ocupacional.  

Nessa estrutura, o papel da Superintendência de Recrutamento e Seleção é recrutar e 

admitir funcionários para atender as necessidades de cada negócio. O processo é realizado, na 

maioria das vezes, de forma terceirizada, de modo a suprir o volume de demanda e à dispersão 

geográfica do grupo. São realizadas análises curriculares, técnicas, comportamentais e 

aderência ao estilo cultural da empresa. Já a Superintendência de Treinamento responde pelo 

desenho e pela estruturação das capacitações necessárias para suprir as necessidades das áreas 

de negócios, porém na maioria das vezes, o trabalho é executado por empresas terceirizadas ou 

quarteirizadas (parceiras). A Superintendência de Desempenho, por sua vez, é responsável pelo 



 

 

57 

desenho dos métodos de avaliação dos funcionários. A Superintendência de Remuneração 

estrutura e define as remunerações fixas e variáveis de todos os níveis de cargos, usa pesquisas 

de mercado como apoio na definição. A Superintendência de Diversidade desenvolve um 

trabalho orientativo para a inclusão de todos os funcionários independentemente da raça, cor, 

opção sexual, entre outros. A Superintendência de Talentos, por seu turno, responde programas 

de aceleração de carreira, como o programa trainees e os programas de estudos no exterior. A 

Superintendência de Experiência do Colaborador mapeia o ciclo de vida do colaborador, 

identifica as oportunidades de melhorias e desenvolve produtos ou serviços para atender as 

demandas funcionais do grupo. Finalmente, a Superintendência de Saúde Ocupacional é 

responsável por administrar os serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho, desenvolvem programas de saúde e bem-estar no trabalho, campanhas e 

conscientização e cuidados com a saúde. Os médicos do trabalho são quarteirizados e atendem 

os funcionários em ambulatórios localizados, ou em consultórios médicos nos prédios 

administrativos. O trabalho dos médicos tem por finalidade promover a saúde e proteger a 

integridade física dos trabalhadores.  

As Superintendências atendem a toda a estrutura do grupo empresa, constituindo elos 

de ligação entre as Diretorias de Negócios, as unidades administrativas e a rede de agência, 

mobilizando para tal gerentes, analistas e consultores internos de RH. Para cada Diretoria de 

Negócios do grupo, a Diretoria de RH aloca de forma dedicada um consultor de RH e um 

analista de RH para realizar o atendimento, no que tange todos os produtos anteriormente 

citados.    

O papel do consultor e do analista de RH é apoiar a Diretoria de Negócio quanto às 

decisões estratégicas de pessoas, para melhor entregar os desafios da sua estrutura.  Está fora 

do seu escopo realizar atendimento aos funcionários com dúvidas e situações do dia a dia. Para 

atender as dúvidas referentes a assuntos de pagamentos e benefícios dos funcionários, a empresa 

possui uma central de atendimento telefônico 0800 e um chat online.   

Está no escopo do consultor de RH efetuar a avaliação de desempenho dos funcionários 

da estrutura da qual é responsável. Nos comitês de pessoas, os funcionários são avaliados e as 

performances de vendas ou os projetos e atitudes comportamentais de cada um funcionários são 

debatidos, individualmente. Os funcionários são plotados em matriz, conforme disposta na 

figura 2, abaixo.  
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Figura 2 – Matriz de avaliação de funcionários “Nine Box” 
 

Alto Requer Ajustes Alto Desempenho Alto Potencial 

Médio Questionável Performando Alto Desempenho 

Baixo Insuficiente Eficaz Comprometido 

 Baixo Médio Alto 

Fonte: O autor.                    

 

Sob tal modelo, os profissionais que alcançam a pontuação de vendas/projetos 

estabelecida pela instituição, acompanhada de bom comportamento e alinhamento aos valores 

do grupo, obtêm classificação Alta nos quesitos correspondentes: comprometimento, 

desempenho e potencial. Aqueles que não alcançam a pontuação de vendas/projetos e ou 

demonstram algum comportamento não alinhado com o negócio terão a classificação final 

Baixa, seguida pelas gradações: Requer Ajustes, Questionável, ou a pior avaliação possível, 

Insuficiente. 

As notas recebidas são registradas no perfil de cada trabalhador. Quando este atinge alta 

avaliação, é habilitado a se candidatar, internamente, a vagas com cargos superiores ao 

ocupado, além disso, prova aos demais do time que é possível ter alta performance, gerando 

forte cultura de competição, a ponto da instituição subir ainda mais os desafios de metas pelo 

fato de terem colaboradores que alcançam alta performance.  

Quando o funcionário está com baixa avaliação, seja qual for o motivo, é 

responsabilidade de seu gestor imediato identificar o que ocorre e apoiá-lo para obter melhores 

resultados futuros. Existem ferramentas para apoiar o gestor, como o feedback e a construção 

de planos de desenvolvimento individuais.  

Mesmo quando aplicadas as ferramentas acima citadas, poderão não surtir efeitos na 

melhora da performance do colaborador. Algumas alterativas poderão ser realizadas, como: 

mudança de agência ou área na instituição, desligamento do colaborador por iniciativa da 

empresa ou do próprio colaborador, ou até mesmo, casos de adoecimento e afastamento do 

trabalho por crises de ansiedade, ou depressão por saber que possivelmente perderá seu 

emprego em breve.  

A empresa possui um portal de divulgação de vagas internas disponível para qualquer 

colaborador acessar e se aplicar às oportunidades disponíveis, porém geralmente quando um 

colaborador precisa mudar de área, e que esteja com histórico de performance baixo, 

dificilmente, um novo gestor irá selecionar este colaborador para entrevista, existido pré-
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conceitos, ou seja, o colaborador que tem baixa performance em sua área, praticamente, está 

fadado ao desligamento.  

Em alguns casos, trabalhadores ao perceberem que o fim está próximo, podem não 

aguentar a pressão da carga emocional e adoecerem mentalmente, levando a crer que a 

metodologia de avaliação de desempenho, ao invés de favorecer os funcionários e a empresa, 

desfavorecem. Ao que parece, o modelo ao longo do tempo também pode ser prejudicial para 

os funcionários com alta performance.  

Por ser uma profissional do RH, dedicada no atendimento aos colaboradores da área 

comercial da rede de agências, e conviver com casos recorrentes de funcionários se afastando-

se do trabalho com queixas relacionadas à ansiedade e à depressão, e por outro lado, ouvir dos 

gestores, que esses funcionários estão fazendo corpo mole para realizarem o trabalho, desperta-

se a importância da investigação da problemática com um maior nível de detalhes, porém por 

uma ótica diferente: a dos médicos do trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

60 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS    
 

Neste capítulo, são consolidados os principais achados decorrentes do conjunto de 

entrevistas, que subsidia os resultados deste estudo 

 

5.1 Fatores de Mal-estar e Sofrimento no e com o Trabalho 

 

De acordo com as entrevistas realizadas, constatam-se como principais queixas dos 

bancários das duas unidades administrativas da instituição financeira estudada, segundo os 

relatos dos médicos do trabalho investigados: ansiedade e depressão. Dos sete médicos 

entrevistados, seis destacaram como primeira queixa, o adoecimento mental. Apenas um 

médico salientou que dentre seus pacientes, os principais motivos  para a procura ambulatorial 

são dores gastrointestinais, problemas de memória, cansaço, dores de cabeça, má qualidade do 

sono, e falta de concentração, e só depois, ansiedade, depressão e problemas osteomusculares. 

Assim sendo, mesmo se atendo à enumeração dos sintomas mais frequentes que levam os 

bancários ao seu consultório, se evidencia na sequência, indicações de características 

psicossomáticas associadas a fatores estressores do e com o trabalho. O Médico 4 relatou: 

“Adoecimento mental é a única reclamação dos funcionários desta empresa, apenas essa queixa, 

não há outras queixas de doenças físicas". 

Já como a segunda causa da procura de atendimento médico, e de afastamentos por 

problemas de saúde, com exceção de um entrevistado, o conjunto dos demais apontam para 

problemas ortopédicos e nos tendões.  

Dois dos entrevistados são enfáticos ao destacarem que os sintomas frequentemente 

relacionados à má qualidade do sono, irritabilidade e dores de cabeça apresentam, durantes as 

anamneses, relações que as associam a fatores de ansiedade e depressão:  

 
[...] ao realizar atendimento em polos administrativos deparou-se com casos de 
funcionários que tentam ocultar a doença mental do médico e ao passar um período a 
doença vem à tona, sendo extremamente prejudicial pois o adoecimento sem o 
tratamento nos estágios iniciais agrava-se muito quando evolui, chegando a um nível 
extremo da doença onde o tratamento poderá ser mais dificultoso e demorado (Médico 
4). 

 

O Médico 4 ainda afirma: “[...] geralmente em uma agência na qual há um funcionário 

adoecido por fatores de ansiedade e depressão, em seguida surgem novos casos nessa mesma 

agência”. 
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Os entrevistados percebem, no entanto, diferenças entre regiões geográficas em que 

residem os bancários e a intensidade das queixas. Um deles, especifica, no caso do Rio de Janeiro, 

para distinções entre as zonas sul e norte da capital fluminense, tendo-se os índices de 

adoecimento maiores na zona norte, com maior número de atestados de saúde, por causas 

associadas à ansiedade e à depressão, em todos os níveis da hierarquia de cargos da instituição. 

Para esse profissional, aspectos associados à remuneração, à escolaridade e à condição social 

apresentam relações com os níveis de adoecimento, que necessitam ser mais bem compreendidos.  

Os entrevistados apontam, também, para a importância direta da distância física entre a 

casa e o trabalho, enfatizando aspectos concernentes à mobilidade e extravasamento (spillover) 

de fatores laborais sobre a vida pessoal:  

 
[...] há casos que bem próximo da casa do funcionário há uma agência bancária da 
empresa ou polo de trabalho, mas ele trabalha a muitos quilômetros dali o que acaba 
comprometendo a qualidade de vida, perdendo, diariamente, até três horas no trânsito 
Médico 5). 

 

Segundo relatos, há que se registrar que a definição da agência em que se alocam os 

bancários da instituição se encontra atrelada à performance do profissional, e não à localização 

da casa e do trabalho, com exceção de funções, que por sua natureza, requerem infraestrutura 

física, gerencial ou tecnológicas específicas ao ocupante da função, não tornando possível a 

consideração geográfica, exceto como critério de recrutamento e seleção ou benefício moradia. 

Tais relatos sugerem ao conjunto dos profissionais de saúde do trabalho investigados 

estritas relações entre as queixas e sintomas relatados pelos bancários da instituição aos modelos 

de negócios e de gestão prevalentes no setor e também nela. O medo do não atingimento das 

metas estabelecidas, o senso de cobrança exagerada por parte da gestão, os constrangimentos e 

os feedbacks de desempenho inadequados são recorrentes nos relatos dos bancários, que buscam 

ou são direcionados à área de saúde. Em particular, o crescimento do adoecimento mental, é 

associado ao sistema de metas e cobrança de produtividade. O Médico 1 relatou: “Funcionários 

reclamam que as metas impossíveis de atingir, clientes irritados”. 

O Médico 4, em sua entrevista, afirmou: “Morar numa cidade como São Paulo, ritmo 

de trânsito, as pessoas não fazem atividade físicas, trabalham mais de 10 horas por dia, 

associados a problemas familiares e trabalho estressante. […] Falta de sono, alimentação ruim, 

hábitos, estresse, ambiente de trabalho”. 

 
O mercado do trabalho tem cada vez mais exigido das pessoas e qualidade das relações 
estão cada vez mais deterioradas no trabalho. A cobrança excessiva, gestores não 
sabem trabalhar em equipe, expõe as pessoas os pontos fracos e fortes de cada um, o 
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gestor também é super cobrado. As pessoas não trabalham em equipe, distribuem 
números e precisam ser entregues. As pessoas não se conhecem, não se olham, não 
sabem nada um do outro, não atuam como uma unidade. A relação humana que é mais 
complicada (Médico 7). 

 

Não obstante reconheçam dificuldades de se apontar relações causais entre adoecimento 

e fatores unicamente associados ao trabalho, a recorrência de dadas sintomatologias e suas 

incidências em determinados grupamentos ocupacionais não deixam dúvidas quanto à existência 

de gatilhos a determinados tipos de mal-estares, sofrimento e, mesmo, adoecimentos. Para os 

entrevistados, as causas são, não raro, uma composição multifatorial de fatores hereditários e 

laborais, o que nem sempre se considera no momento em que são realizados os processos 

admissionais, que se fossem mais sistemáticos, poderiam minimizar, de sobremaneira, alocações 

de pessoal impróprias, o que, pressupõe maiores investimentos nos processos de recrutamento, 

seleção, treinamento/desenvolvimento e encarreiramento: “[...] mas para adoecer de vez sempre 

tem dois fatores ou mais. Ninguém descompensa por um motivo só” (Médico 1).  

O Médico 7, em seu relato, disse: “[...] é sempre multifatorial: casa, amizade, financeira, 

social e parte hereditária. E, isso, somado a questões do trabalho: a forma como o trabalho é 

organizado e a forma como as pessoas se relacionam no trabalho”. 

Os depoimentos salientam, também, para os sentimentos e afetos envolvidos. Para eles, 

os profissionais adoecidos tendem a manifestar sentimentos de raiva e, mesmo, de ódio em 

relação à instituição. Manifestam, no geral, a sensação a da instituição estar em dívida impagável 

pelo adoecimento, face ao trabalho. Não raro, tais afetos resultam no apego do profissional à 

organização, na resistência, não obstante, às emoções negativas e ao sofrimento no e com o 

trabalho/organização vivenciadas, a permanecerem. O não desligamento é percebido como uma 

forma de revanche, da instituição ter a obrigação de tomar a iniciativa do desligamento, de arcar, 

no mínimo, com o pagamento da totalidade dos direitos trabalhistas, das verbas indenizatórias. 

Por outro lado, a instituição tende a protelar e obstaculizar o desligamento, em particular, 

sustentando o período de estabilidade legal de retorno ao trabalho.  

Nessa direção, evidenciam-se jogos de poder em torno da legislação trabalhista vigente 

que, em vez de beneficiar o trabalhador, acaba possibilitando subterfúgios, de um lado e de outro, 

retroalimentando um círculo vicioso de sofrimento pessoal, com impactos também sobre a 

instituição e a sociedade.   

Muito embora a regulamentação e legislação trabalhistas, os modelos de gestão de 

desempenho das instituições são hegemonicamente fundamentados nas abordagens neoliberais, 

de origem norte-americana, em que a regulação e mediação de conflitos não aderem aos 
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pressupostos estabelecidos pelos marcos legais vigentes no país, produzindo dicotomias, 

paradoxos, contradições e, mesmo, diásporas que reproduzem relações de força assimétricas, ao 

invés de minimizá-las.  

Assim, ao contrário de fomentar alternativas como a transferência de profissionais para 

outras funções mais aderentes às suas condições, predisposições e preferências psicológicas, para 

alguns dos entrevistados, registra-se rigidez e imposição de dificuldades para concretização de 

tais movimentos. As questões, portanto, tendem e superam a dimensão técnica. Ao contrário, ao 

invés da busca por soluções, fomentam-se estigmas, visto que as vítimas de sofrimento são 

marcadas por sua doença, estereotipadas como fracas, losers, indivíduos de baixa performance, 

dificultando sua mobilidade interna. Afinal, que gestor irá admitir em sua equipe um doente, com 

tal histórico, ameaçando a performance, a competitividade e os resultados de sua equipe? 

O Médico 7 relata: “Ouvir mais as pessoas e entender as dificuldades de cada um. 

Estimular um tipo de gestão humanizada: olhar mais para as pessoas, dar alguma autonomia 

dentro das atividades, poder de decisão, tentar resolver questões”. 

E o Médico 4 traz em seu depoimento: “[..] as reclamações são fortes do gestor e não 

conseguem mais ver o mesmo gestor que a doença volta mais forte. O médico precisa indicar 

mudar de gestão. Má gestão, não aumenta a autoestima da equipe, só destrói”. 

Em análise comparativa por cargos, relatos apontam que quanto mais elevada a posição 

hierárquica, menores são as queixas e relatos de sofrimento psíquico. A maior concentração se 

verifica, portanto, em cargos de menor nível hierárquico. Relatos dos médicos entrevistados 

especulam que tal achado possa ser explicado pela intensidade de cobrança de resultados sobre 

esses profissionais, maior dependência financeira, medo constante de demissão, reduzido poder 

de barganha, entre outros. Já em relação aos gestores, razões talvez possam ser associadas ao 

estigma em torno do sofrimento mental, às limitações quanto ao crescimento na carreira. Como 

observa Enriquez (1997), o projeto implica em ter indivíduos sempre felizes, produtivos, fortes 

e saudáveis. Logo, como explicar gestores que não dispõem de inteligências emocionais e sociais, 

competências essenciais ao exercício de suas tarefas? É possível, inferir, nesses casos, o 

tamponamento dos sintomas, via automedicações e acesso a médicos particulares, não vinculados 

à organização.     

Ainda quanto às funções desenvolvidas, relatos indicam um maior número de casos de 

adoecimento associados a fatores psíquicos junto a posições de atendimento ao público, com 

metas de vendas ou de volume/qualidade de atendimento – comercial varejo, operacional e 

atendimento telefônico, incluindo call centers: 
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[...] as pessoas mais suscetíveis são aquelas que dependem mais financeiramente da 
empresa e aguentam a situação ao máximo até chegar ao seu limite e ter que afastar-
se para realizar tratamentos. Diferente daqueles funcionários que tem condições 
socioeconômicas mais equilibradas e pedem demissão e seguem seu caminho 
distanciando-se do trabalho que está lhe causando o adoecimento (Médico 5).  

 
Como corolário, aponta-se como outra causa recorrente de queixa, o assédio moral e as 

ameaças de demissão: 

 
Funcionário antigo do banco, ótima performance, nunca tinha tido problemas e veio 
apresentando sinais de esgotamento, o gestor encaminhou para área médica. 
Apresentava características de workaholic (modo acelerado), tinha dificuldade de 
entender que apresentava quadro de doença psiquiátrica. Perda de memória, muita 
diarreia, sono ruim, perda de reconhecimento de pessoas, se descaracteriza. Está 
tomando medicação e não está fazendo terapia, estava afastado a dois meses voltando 
hoje ao trabalho, personalidade acelerada, acumula funções, não sabe dizer não e se 
cobra muito” Aderiu ao PDV (plano de desligamento voluntário) e saiu da empresa. 
(Médico 3).  

 

Um sr. tinha trinta anos de casa (estava na pré-aposentadoria), estava afastado há três 
anos, sempre foi funcionário do mês (premiação aos melhores funcionários) e 
começou a ter alucinações, depressão, resultou-se esquizofrênico, tentativa de morte, 
pelo motivo de que ele não queria ser demitido por aposentadoria e não queria sair da 
empresa. E disse que o banco não queria mais ele, não servia mais. Entrou em 
readaptação médica da empresa, não tinha condições de assumir carteira de clientes, 
só fazia tarefas administrativas. Foi controlado com a readaptação. Conseguiram 
avaliar e ressignificar sua vida. pensamentos suicidas estavam mais aliviados. 
Aposentou-se e o gestor fez o desligamento (Médico 5). 

 

 Para o conjunto dos entrevistados, o adoecimento acaba por sucumbir o e no corpo, quer 

na forma de profissionais negarem as dores corporais e reconhecerem a sua associação ao estilo 

de vida no e com o trabalho, ou mesmo os profissionais que  admitem não terem vontade de 

levantar da cama e tomar banho, ou ainda,  os que se isolam socialmente, não conseguem entrar 

em metrôs, têm crises de pânico, apresentam sensação de morte: “Não tem nem vontade de 

levantar-se da cama, de tomar banho. Tem um impacto grande. Isolamento social, não consegue 

entrar no metrô, crises de pânico, como se tivesse sensação de morte, não conseguem andar em 

metrô” (Médico 5).  

Ou como contou o Médico 7 durante sua entrevista: “Muitas pessoas somatizam, tem 

manifestações psicossomáticas. Elevação de pressão, elevação de frequência cardíaca, falta de 

ar, simulam infarto e desmaio, convulsão (síndrome conversiva), sudorese, tremores”. 

O Médico 4 afirmou: “Principalmente no sexo feminino, enxaqueca, dores na coluna”. 

Já o Médico 3: “Sobrepeso, fobia, alta de ar, abatidos, não se cuidam” E o Médico 2 relatou: 

“Sim, fibromialgia, Tensão/somatização”. Também foi ilustrado pelo Médico 1:  “Em geral a 

pessoa somatiza, dor de estômago, herpes, queda de cabelo”. 
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A doença também afeta o ambiente de trabalho, como: baixa produtividade, atrito no 
atendimento ao cliente (gestores não acreditam que pode ser um problema de saúde e 
não direcionam ao médico o que poderia ser tratado desde o início e acabando se 
agravando futuramente chegando ao limite da doença). Funcionários que trabalham 
sem disposição, não ajudam a equipe, vai reduzindo a produtividade e o trabalho 
colaborativo. Acredito que gestores não são capacitados e/ou orientados a encaminhar 
funcionários ao médico do trabalho para possível tratamento nos estágios iniciais da 
doença. Também por uma questão de sobrevivência do próprio gestor (Médico 1).  

 

De forma unânime, o conjunto dos médicos entrevistados relataram afastamentos do 

trabalho associados ao adoecimento, com período médio de licença de dois meses. Conforme 

explicam, o INSS raramente concede afastamento superior, mesmo que esteja sem alta clínica, 

os trabalhadores são retornados ao trabalho: “[...] eles pioram depois da perícia do INSS, é uma 

perícia mal feita, só veem o relatório, são estúpidos, grossos, os doentes são humilhados (estão 

na fila de espera e o segurança manda todo mundo calar a boca) – Sofreram danos (Médico 5).   

Segundo os médicos pesquisados, para esses casos – profissionais afastados que 

retornam por imposição do INSS ainda que não sob alta médica – a área de Saúde Ocupacional 

da instituição dispõe de um programa interno de suporte ao retorno, denominado Programa de 

Readaptação Médica, que oferece benefícios, como redução de carga horária e metas, assim 

como, acompanhamento mensal por médico especialista.  

Muito embora desenvolvido para facilitar a readaptação do trabalhador ao ambiente 

laboral, os participantes do programa comumente sofrem discriminação da própria equipe de 

trabalho. Uma vez mais, a competitividade e o individualismo, característicos do modelo de 

gestão adotado, impõem aos demais membros do time, a incumbência pela entrega das metas do 

companheiro em readaptação médica. Não raro, com represália, ele se vê excluído de reuniões, 

de eventos, como comemorações de aniversário no ambiente de trabalho, assim como, de grupos 

em redes sociais, o que, comumente, acaba por agravar ainda mais seu quadro de saúde.  

Como resultado, a unanimidade dos médicos entrevistados afirma serem raros os 

profissionais que retornam ao trabalho, após período de afastamento para tratamento, que se 

recuperam, indicando a baixa taxa de efetividade do programa de readaptação. Para os médicos, 

casos pontuais de sucesso do programa se vinculam a afastamentos, cujas causas centrais se 

referem a fatores externos ao trabalho, como associados à perda de algum membro próximo da 

família, tratamento de saúde, cirurgias programadas, ou afastamentos por acidentes pessoais: 

“Deu certo: causa de falecimento do marido” (Médico 2).    

O Médico 6, concorda, quando afirma: “Uma funcionária estava com um problema na 

vida social, conseguiu solucionar o problema e conseguiu trocar da agência, continua em 
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tratamento, porém já reduziu os remédios, final feliz, retornou ao trabalho - mudou a gestão e 

ajudou muito” (Médico 6).   

E o Médico 7 relata: “[...] alguns funcionários têm perspectivas de melhora porque 

sabem que mudou o chefe”.  

O fato do conjunto dos médicos do trabalho da instituição serem terceirizados e terem, 

em média, quinze meses de serviços prestados à instituição, chama bastante a atenção. A 

totalidade dos entrevistados, nessa direção, revelam conhecer muito pouco da cultura e do 

funcionamento da empresa, como também, os locais, a forma de organização e os processos de 

trabalho a que estão submetidos seus pacientes. Indicam pouca interlocução com as áreas 

internas, inclusive as de Recursos Humanos, assim como total alheamento quanto às estratégias 

e a realidade do negócio: “Gostaria de poder contribuir de forma mais ampla com a estratégica 

e mais gerência sobre esses assuntos para melhora do coletivo” (Médico 7).  

O Médico 6 tem a mesma opinião, quando afirma: “Mais reuniões com gestores e ter 

um canal para a equipe fornecer um feedback. As vezes tem um gestor com 4 colaboradores 

doentes”.  

Essa ideia é ainda mais afirmada pelo Médico 7: “Tentar diagnosticar no início da 

doença”, (como também, pelo Médico 1), ao afirmar: “Gostaria de fazer mais”.  

Evidencia-se, nessa direção, a relevância quanto a uma maior proximidade dos médicos 

do trabalho com o negócio e com a realidade da instituição, de modo a promover um maior 

envolvimento e melhorias nos processos de Recursos Humanos. Caso contrário, apontam como 

pouco prováveis alternativas de mudanças e de melhorias realmente factíveis.   

Além disso, apontam como aspecto importante o acompanhamento sistemático das 

mudanças tecnológicas, que tendem a reduzir cada vez mais a frequência de contatos pessoais 

com clientes, ampliando a oferta virtual de produtos e serviços, e que podem intensificar os 

níveis de ansiedade e estresse, assim como os medos de substituição de suas funções por robots 

e dispositivos de inteligência não humana (SANT’ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011). A 

situação chega ao limite dos profissionais burlarem sistemas e procedimentos internos, a fim de 

encobrirem suas deficiências, erros e o não alcance de suas metas, como relata o Médico 2: 

“Alguns burlam o sistema e a ética para bater as metas para não serem perseguidos”. 

Em suma, o quadro 5, abaixo, apresenta a  síntese dos principais achados relativos aos 

fatores de mal-estar e sofrimento psíquico, conforme os relatos dos médicos investigados. 
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Quadro 5 – Fatores de Mal-estar e Sofrimento no e com o Trabalho 
 

FATORES EVIDÊNCIAS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

Remuneração, escolaridade, 

condição social, 

competitividade 

Pressão por ser responsável pelo 

sustento da família, pagar colégio filhos. 

Poucas oportunidades de emprego com uma 

adequada remuneração e benefícios. A 

sociedade está ligada fortemente ao consumo. 

Acaba fazendo dívidas 

 

 

M6 

As pessoas mais suscetíveis são 

aquelas que dependem mais financeiramente 

da empresa e aguentam a situação ao máximo 

até chegar ao seu limite 

 

M5 

Distância física, casa-

trabalho 

Há casos de o funcionário perder até 3 

horas no trânsito 

M5 

 

 

 

 

Sistema de metas e 

cobrança de produtividade 

Metas impossíveis de serrem 

atingidas 

M1 

Jornadas de trabalho, chegando a mais 

de 10 horas por dia 

Sono e alimentação são 

comprometidos, hábitos ruins, estresse, 

ambiente de trabalho 

 

 

M4 

Relações no trabalho deterioradas, 

cobrança excessiva. 

M7 

 

 

 

 

 

Liderança 

Gestores não sabem trabalhar em 

equipe, expondo as pessoas. As pessoas não de 

conhecem, não se olham, não atuam como uma 

unidade 

 

M7 

Assédio moral e as ameaças de 

demissão 

M2 

Gestores não são capacitados e/ou 

orientados a encaminhar funcionários ao 

médico do trabalho para possível tratamento 

nos estágios iniciais da doença 

 
 

M1 

 

 

RH  

Cuidar mais nas contratações dos 

funcionários, entender o histórico antes de 

contratar, olhar histórico de afastamento 

 

M4 

Falta de proximidade do RH com os 

funcionários 

M3 
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Multifatorial 

Casa, amizade, financeira, social e 

parte hereditária e, isso, somado a questões do 

trabalho 

 

M7 

Para adoecer de vez sempre tem dois 

fatores ou mais. Ninguém descompensa por um 

motivo só 

 

M1 

 

Sentimentos e afetos 

Sensação de estar a instituição em 

dívida impagável pelo adoecimento face ao 

trabalho, a instituição ter a obrigação de tomar 

a iniciativa do desligamento 

 

M1 

 

Mobilidade interna 

(mudança de área de 

atuação) 

As vítimas de sofrimento são 

“marcados” por sua doença, estereotipados 

como “fracos”, “losers”, indivíduos de baixa 

performance. Com uma avaliação ruim não 

conseguem mudar de área 

 

 

M1 

 

 

Perícia do INSS 

Perícia mal feita, só veem o relatório, 

são estúpidos, grossos, os doentes são 

humilhados (estão na fila de espera e o 

segurança manda todo mundo calar a boca) 

Recebem "alta médica “ainda acometidos pela 

doença 

 

 

M5 

 

 

Programa de readaptação 

no retorno ao trabalho 

(empresa) 

Os participantes do programa 

comumente sofrem discriminação da própria 

equipe de trabalho, se vê excluído de reuniões, 

de eventos - como comemorações de 

aniversário no ambiente de trabalho pois seu 

contrato de metas será distribuído aos demais 

do grupo 

 

 

M7 

 

Voz ativa médicos na 

empresa 

Médicos tem baixa interação com 

gestores, RH e com estratégias do negócio. 

Nem se quer conhece o local de trabalho dos 

funcionários 

 

M5 M6 e M7 

Fonte: O autor. 

 

5.2 Estratégias de Combate (Coping), Administração e Prevenção 

 

De modo geral, os médicos entrevistados salientam que os profissionais com distúrbios 

de natureza psíquica, que buscam atendimento são acolhidos, aconselhados e encaminhados 

para especialistas em Psiquiatria e Psicologia e que na maior parte dos casos, são prescritos 
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tratamentos envolvendo medicação e psicoterapia. Somente para um dos entrevistados a 

minoria dos profissionais não realiza nenhum tipo de tratamento.   

Grande parte dos entrevistados indicam, aos pacientes, a realização de atividades físicas 

em paralelo ao tratamento médico. Um deles chega a enumerar um conjunto frequente de 

recomendações, a serem seguidas por doze semanas:  

a) Dormir bem;  

b) Comer bem (evitar comidas gordurosas e carboidratos); 

c) Tomar remédio de 1 a 2 anos no mínimo para sair da crise; 

d) Realizar atividade física; 

e) Praticar psicoterapia (psicanalista ou psicólogo 1 vez por semana); 

f) Fé (para os que acreditam).   

Concomitantemente, a instituição conta com dois principais programas de cuidado e 

prevenção de saúde mental, o Fique OK, voltado ao atendimento psicológico, e o Equilibrium, 

que oferece tratamento com até dez sessões de psicoterapia, ao que o profissional pode ter 

acesso de forma voluntária e gratuita.  

Haja vista o reduzido tempo de afastamento pelo INSS, a organização conta, também, 

com o, já mencionado, Programa de Readaptação Médica, cujo objetivo é o de oferecer ao 

profissional que retorna as suas funções, uma reinserção gradativa, podendo continuar seu 

tratamento durante o período.  Para tal, o médico do trabalho insere o profissional no programa 

logo após a alta do INSS, possibilitando-lhe: uma carga horária reduzida, de 4 a 7 horas de 

trabalho diário, com pausas de dez minutos a cada cinquenta minutos trabalhados 

continuamente; a proibição de realização de horas extras; a assunção de atividades e ou de 

projetos de maneira progressiva, e de preferência com atividades de menor nível de 

complexidade, sendo aumentada gradativamente, observando-se o bem-estar do funcionário e 

a concordância do gestor; a divisão das atividades com pares, para que fiquem a par de suas 

atividades durante o afastamento; a atualização quanto a mudanças de regras e procedimentos 

da instituição; a inserção em reuniões, a medida que se sentir confortável; e a reavaliação 

médica mensal.   

Quanto à eficácia dessas ações e prognósticos quanto ao futuro do fenômeno, os relatos 

tendem a se apresentar pouco otimistas, como demonstra a fala do Médico 1: “[...] a tendência 

a curto prazo é continuar aumentando, das pessoas e da empresa”; ou a do Médico 3: “[...] 

prognóstico ruim”; ou ainda a do Médico 5: “As pessoas precisarão ter muita consciência sobre 

saúde. O mundo como um todo está doente”. 
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O Médico 7, concordando com os colegas, disse: “A tendência é piorar cada vez mais, 

pessoas estão cada vez mais individualistas, visando mais bens materiais, deixando de interagir 

com as outras, de ouvir as outras. Estão cada vez mais voltadas para si. Falta de empatia”.  

Os médicos mais otimistas sugerem alternativas, como afirma o Médico 2: 

“Necessidade de readequação das metas; Carga horária reduzida e Feedback entre médico e 

gestor”; ou ainda, o Médico 4: “É genético. A pessoa passa por um estresse e como tem a 

questão genética desencadeia de forma diferente de outros”. 

 
As pessoas têm buscado outras alternativas, estilo de vida, mudando até a profissão 
(os mais jovens é mais fácil) depende de como está o estado social do brasil, bancário 
do brasil tem um nível de estresse grande, vem para o trabalho e traz sua história junto, 
não é só um fenômeno. Tem muita gente que não tem estresse e é bancário (Médico 
5). 

 

Outros, destacam a necessidade de se rever o modelo de negócios e os fundamentos do 

sistema de gestão, em específico o contrato de metas, assim como de se ampliar os canais de 

comunicação e de interação entre os bancários e o RH, como afirmado pelo Médico3: “Falta de 

proximidade do RH com os colaboradores”. Concordando com a ideia, o Médico 6 relatou em 

seu depoimento: “Não sabem a quem procurar no RH. Poderia ter um canal melhor de 

comunicação e ouvi-lo. O RH é um pouco deficitário”. Tal necessidade ainda foi demonstrada 

pelo Médico 7: “A mudança precisa ser do negócio”.  

O Médico 4 destacou também a necessidade de maior atenção e cuidado nos processos 

de recrutamento e seleção de pessoas: “Cuidar mais nas contratações dos funcionários, entender 

o histórico antes de contratar, olhar histórico de afastamento”.  

Finalmente, uma revisão das políticas de alocação de pessoas, considerando fatores 

como mobilidade urbana e proximidade casa-trabalho foi considerada. Espera-se que a 

pandemia do COVID-19 propicie experiências e cases de trabalhos remotos que venham a ser 

institucionalizados. O Médico 1 afirmou: “Deixar a pessoa próxima do local de trabalho, para 

maior qualidade de vida”. Pensador da mesma ideia, o Médico 7 relatou: “Reestruturar a 

distribuição de funcionários na rede de agências (próximo das suas casas) maior qualidade de 

vida e convívio com a família. Melhorias na Gestão de Pessoas - Implantação de indicadores 

de afastamento de funcionários”.  

O Médico 2 indagou: “Verificar porque as pessoas estão adoecendo na sua área às vezes 

o gestor bate todas as metas, mas sacrifica as pessoas”. E o Médico 4 sugeriu: “Treinar os 

gestores para saber lidar melhor com os funcionários adoecidos - para recuperar os funcionários. 

Dar palestras aos gestores explicando como funciona o processo de adoecimento mental”  
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Falta de reuniões com as áreas do banco para levar os casos mais reais, para as áreas 
internas ouvirem mais os médicos. Só tem mais acesso a área de saúde ocupacional. 
Tem medo de usar o canal do Ombudsman da empresa, ainda ele ouve muitas queixas, 
tem medo de abrir reclamação com medo de retaliações (Médico 5).  

 

O Médico 6, em seu depoimento disse: “Poderia ter uma orientação para os gestores 

serem mais acolhedores”. E concordando com seu colega, o Médico 7 afirmou: “Ouvir mais e 

entender as pessoas”. Estimular o tipo de gestão humanizada (olhar mais para as pessoas, dar 

alguma autonomia dentro das atividades, poder de decisão, tentar resolver questões), estimular 

o trabalho em equipe”. 

O quadro 6 apresenta uma síntese das principais estratégias de combate (coping) 

associadas ao mal-estar e sofrimento no e com o trabalho, conforme relatos dos médicos do 

trabalho pesquisados. 

 

Quadro 6 – Fatores de Mal-estar e Sofrimento no e com o Trabalho: Estratégias de Combate 
(Coping), Administração e Prevenção 

ESTRATÉGIAS DE 

COMBATE (COPING), 

ADMINISTRAÇÃO E 

PREVENÇÃO 

EVIDÊNCIAS AUTORES 

Psicoterapia e medicação Fundamental a associação da medicação com a 

psicoterapia, apenas a medicação pode não ser 

eficaz. 

Conjunto dos médicos 

entrevistados 

Atividades Físicas Melhora frequência cardíaca, libera hormônios 

felicidade, melhora o copo e a mente. 

M2, M3, M4, M5, M7 

1. Dormir bem  

2. Comer bem (fugir de 

comidas gordurosas e 

carboidratos) 

3. Tomar remédio de 1 a 2 

anos no mínimo para sair da 

crise 

4. Atividade física 

5. Psicoterapia - psicanalista 

ou psicólogo 1 x por semana 

6. Fé (para quem acredita) 

Após 12 semanas se seguir esses passos tem 

boa reação. 

M4 

Programas de cuidado e 

prevenção de saúde mental 

"Fique OK”, voltado ao atendimento 

psicológico, e o “Equilibrium”, que oferece 

M3, M5, M6, M7 
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tratamento com até dez sessões de psicoterapia, 

às quais o profissional pode ter acesso de forma 

voluntária e gratuita. 

Programa de readaptação 

médica 

Carga horária reduzida (4 a 7 horas de trabalho 

diário), pausas de dez minutos a cada cinquenta 

minutos trabalhados; proibição de realização de 

horas extras; assunção de atividades e ou 

projetos de maneira progressiva; divisão das 

atividades com pares, atualização quanto a 

mudanças de regras e procedimentos da 

instituição; inserção em reuniões, na medida 

em que sentir-se confortável; reavaliação 

médica mensal.   

Conjunto dos médicos 

entrevistados 

Mudanças no modelo de 

negócio 

Contrato de metas M7 

Ampliar canal de 

comunicação com a empresa 

e RH 

Falta de troca de informação entre o negócio e 

área médica 

M3, M6 

Políticas de alocação de 

pessoas 

Distância casa-trabalho M1, M7 

Fonte: O autor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em suma,  como resposta à pergunta de pesquisa que orientou a realização deste estudo, 

o conjunto das entrevistas realizadas aponta como principal fator de mal-estar e sofrimento no 

e com o trabalho, os processos de gestão de resultados e avaliação de desempenho centrados 

em contratos de metas, seguidos pela distância casa-trabalho e pelos estilos de gerenciamento 

e liderança vigentes na instituição. 

Quanto às estratégias individuais de combate (coping) tem-se a adoção do comumente 

retratado pela literatura científica sobre o tema – exercícios físicos, psicoterapia, relaxamento, 

controle da respiração, suporte social e congêneres – patrocinados por meio de programas 

institucionais de cuidado e prevenção de saúde mental, assim como por programa de reinserção 

ao trabalho, direcionado a profissionais que vivenciam o adoecimento mental. A efetividade 

das estratégias corporativas, como relatado, esbarram em questões estruturais, associadas ao 

modelo de negócios, assim como aos processos de gestão e pessoas, e aos resultados da 

instituição.   

Os médicos entrevistados, muito embora não  afirmem  que o trabalho seja o único fator 

do adoecimento, destacam que quando somadas as questões pessoais mal resolvidas, sejam elas 

familiares ou pré-disposições genéticas, às condições em que em que são realizadas, o sujeito 

tende a adoecer. Segundo eles, os bancários da instituição geralmente os procuram quando o 

estágio da doença já se encontra avançado, tornando o tratamento mais difícil e oneroso, 

resultando quase sempre em afastamentos temporários para o tratamento psiquiátrico, que não 

raro, implica em um encaminhamento ao INSS. Como o sistema do INSS não suporta por muito 

tempo o pagamento da licença, ele emite a alta médica, fazendo o profissional retornar ao 

trabalho, mesmo que ele ainda esteja acometido pela doença.  

A empresa, face a tal contexto, possui um programa de readaptação gradativa ao trabalho, com 

benefícios, como jornada de trabalho e contrato de metas reduzido. É uma iniciativa relevante, 

porém pouco efetiva na prática, na medida em que ao retornar a sua posição de trabalho, o 

profissional nem sempre é bem aceito pelo grupo, sendo muitas vezes desprezado e preterido 

pelos colegas e superior hierárquico, os quais se veem compelidos a  trabalhar mais para atingir 

os resultados da agência ou área, o que não ajuda a melhorar a situação do bancário, e produz 

um círculo vicioso de idas e vindas de afastamentos pelo INSS. Como resultado, pouquíssimos 

casos de recuperação são relatados  
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Para a empresa, portanto, apresenta-se relevante se atentar aos processos seletivos de 

novos, fazendo-se necessário avaliar de forma mais cautelosa o perfil psicológico e âncora de 

carreira dos entrantes, por meio de testes psicológicos que melhor avaliem o nível de pressão 

que cada indivíduo suporta vis-à-vis ao cargo proposto.  

Sugere-se, também, maior proximidade e trocas de informações entre área médica, 

profissionais do RH e gestores do negócio, assim como a disponibilização de  canais específicos 

de acolhimento e aconselhamento para os profissionais em estado de sofrimento ou 

mentalmente adoecidos. Além disso, mais atenção deve ser dada à mobilidade espacial casa-

trabalho, visando encurtar os tempos de deslocamento, a fim de se melhorar a qualidade de vida 

dos funcionários.  

Recomenda-se, também, intensificar ações psicoeducacionais preventivas de cuidado 

com a saúde mental para todos os níveis da instituição, notadamente para os grupos com maior 

propensão ao adoecimento.  

Apresenta-se relevante, ainda, treinar e capacitar os gestores a fim de se identificar sinais 

de adoecimento, realizando o encaminhamento médico ainda nos estágios iniciais de 

sofrimento; assim como na convivência com os profissionais acometidos de adoecimento 

mental.  

Caberia, todavia, o desenvolvimento de proposta de reformulação do modelo de 

avaliação de desempenho com o intuito de reduzir, assim como flexibilizar o modelo de 

mobilidade interna (troca de setores). Enfim, como preconizam os estudos em torno da QVT, 

buscar um maior equilíbrio entre resultado financeiro e bem-estar no e com o trabalho.  

Quanto às suas limitações, há que se observar o reduzido número de entrevistas, uma maior 

representação dos entrevistados poderia compor um quadro analítico do discurso que melhor e mais 

apropriadamente corresponderia à realidade. É possível, desse modo, que uma pesquisa mais ampla, 

numericamente falando, e com mais tempo, poderia aportar mais elementos. Cabe salientar, que 

originalmente se programou a realização de dez entrevistas, porém em virtude da pandemia da 

COVID-19, o que deixou as equipes médicas da instituição mobilizadas em forças-tarefa para 

atendimento aos profissionais da instituição com suspeita de infecção, não foi possível o alcance 

desse número.   

De toda forma, entende-se, pela complexidade do tema, que novos estudos devem ser 

conduzidos envolvendo, também, bancários ligados a fintechs e em novos arranjos 

organizacionais, ampliando a compreensão das transformações, que marcam o contexto de 

transição para um novo estágio de desenvolvimento do capitalismo: a quarta revolução 

industrial ou economia 4.0.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Nome:  

Idade:  

Estado Civil:  

Formação:  

Cargo:  

Tempo de empresa (a serviço da empresa): 

Cidade:  

  

1) Quais as principais queixas/sintomas dos colaboradores? Elenque as principais (ex.: 

ansiedade, alcoolismo, depressão). 

2) Quais os principais contextos? (ex.: trânsito, família, vida social, financeira) à 

como impacta a vida/trabalho?  

3) Como eles vivenciam (ex. terapia, psicólogo)? 

4)  Há uma concentração em áreas/departamentos na instituição em específico (ex. 

comercial, finanças)?   

5) Quais fatores organizacionais geram o sofrimento? (ex.: gestor, metas, ambiente)? 

6) Quais são as predisposições (ex.: cardíaco)? 

7) Como estão afetando o corpo?  

8) Como afeta o ambiente de trabalho? 

9) Quais estratégias são utilizadas para lidar com o sofrimento (ex.: conversa com 

familiares)?  

10) Fazem uso de medicação? 

11) Possuem afastamentos associados? Se sim quanto tempo dura?  

12) Ao retornar ao trabalho como é a percepção?  

13) Após o tratamento, na sua percepção o sofrimento é mitigado/resolvido?  

14) O que você sugere/recomenda para os colaboradores?  

15)  Na sua visão o que tem levado à essa expansão no número de casos dessas doenças?  

16) Como você visualiza o futuro do fenômeno?  

17) Sem citar nomes, descreva 1 ou mais casos como foi o processo do início ao fim 

(ex. colaborador afastou-se e retornou). 

18) O que você sugere/recomenda ao RH?  

19) Como vê seu papel/contribuição nesse contexto?  
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20) Mudanças tecnológicas e novos modelos organizacionais impactam?  

21) Como você vê o banco nesse contexto? Como é a política do banco em administrar 

fatores estressantes e combate ao estresse?  

22) Como você vê o papel do profissional da saúde, o que sugerem de ações efetivas?   

 

 

 


