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Gestores despreparados podem prejudicar a saúde de seus colaboradores 

 

Conseqüências positivas ou negativas que o trabalho provoca na saúde do trabalhador 

não podem ser atribuídas exclusivamente ao estilo de gerência das chefias. Mas está 

cientificamente provado que a falta de transparência na definição de objetivos e metas, 

assim como a inadequada comunicação e feedback na gestão de equipes, são decisivos 

como fatores que influenciam o clima organizacional e podem levar ao aumento da 

morbidade. 

 

Um estudo sueco, divulgado no final do ano passado pelo Instituto Karolinska e 

Universidade de Estocolmo, concluiu que os profissionais sujeitos a chefias autocráticas 

estão 25% mais propensos à ocorrência de distúrbios cardiovasculares. A pesquisa, 

realizada com um universo de três mil trabalhadores, durante uma década, mostrou 

também que a permanência em ambientes de trabalho instáveis e arbitrários por quatro 

anos ou mais aumenta em 64% o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. 

 

Para o consultor e pesquisador em saúde pública e ocupacional, René Mendes, a 

combinação entre estilos de chefia e modelos de organizações é que irá determinar o 

clima organizacional. Variáveis como demanda, controle e suporte social conjugadas 

são, no seu entendimento, os elementos de um modelo científico que permite a melhor 

avaliação. “E hoje há uma evolução muito positiva nesse sentido”, observa. 

 

Demanda, controle e suporte 
 

A demanda, ou carga de trabalho, não pode ser responsabilizada de forma isolada por 

efeitos nocivos à saúde do trabalhador, explica Mendes. Segundo ele, ela é indissociável 

do controle ou autonomia que se tem para modificar as condições de trabalho. Aí, sim, 

surgem os problemas. “Chefias arbitrárias e insensíveis, associadas à alta demanda e 

baixa autonomia, podem provocar desgastes que levam à morbidade”, afirma o 

especialista. 
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As consequências são o agravamento de situações de estresse e a possibilidade de 

surgimento de distúrbios cardiovasculares. Dessa situação derivam, ainda, baixa 

motivação e comprometimento do desempenho e resultados das equipes. 

 

A terceira variável do modelo – o suporte social – permitirá compensar eventuais 

descompassos na combinação das anteriores, alerta o professor René Mendes. A idéia 

de equipe solidária e de mecanismos de cooperação e tolerância surge, então, como 

componente desejável no estilo de gestão. “O chefe que delega, estimula a autonomia 

individual e coletiva e vale-se da criatividade na gestão do trabalho, valoriza suas 

equipes e obtém melhores resultados”, sentencia. 

 

Consultor de grandes empresas em saúde ocupacional, ele sinaliza que os investimentos 

para avaliar o clima organizacional e transformá-lo de forma positiva têm sido 

crescentes nos últimos anos. “Valoriza-se, assim, a combinação entre estilos de chefia e 

modelos organizacionais.” 

 

Ele sugere a leitura do livro Trabalho & Coração saudáveis: aspectos psicossociais. 

Impactos na Promoção da saúde. De autoria do médico do trabalho e cardiologista 

Julizar Dantas. A obra do coordenador da área de saúde da Petrobras na Refinaria 

Gabriel Passos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é uma referência 

esclarecedora sobre o assunto. 

 

Um dos aspectos abordados no livro é a indissociável relação entre estresse permanente 

no trabalho e risco de infarto do miocárdio. Valendo-se de estudos e investigações 

realizados nos Estados Unidos e Europa, o autor aponta a maior mortalidade por 

doenças cardiovasculares nos trabalhadores submetidos a níveis elevados de pressão e 

exigência profissional. 

 

Assim como os pesquisadores suecos, os especialistas brasileiros apontam o 

investimento na formação e desempenho dos gestores – levando em conta a avaliação 

que os subordinados fazem das chefias – como caminho seguro para diminuir riscos à 

saúde de seus funcionários. 
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