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Vivemos em um tempo acelerado e complexo. As inovações tecnológicas 

introduziram modernas técnicas de microeletrônica, nanotecnologia, robótica, 

dispositivos móveis, inteligência artificial e automação na cadeia produtiva. O mundo 

corporativo mergulhou na globalização da economia e na infinita reestruturação do 

processo produtivo, impactando a qualidade das relações de trabalho e promovendo 

o desemprego generalizado. Nesse contexto, os trabalhadores sobreviventes buscam 

conciliar a exigência de alta produtividade com a preservação da própria saúde e 

qualidade de vida.  

Nos ambientes de trabalho, as inovações tecnológicas propiciaram a redução 

da insalubridade e das exigências físicas, levando ao sedentarismo. Por outro lado, 

as exigências de natureza cognitiva e psíquica, relacionadas à aceleração do ritmo, 

elevação da complexidade, variabilidade, intensidade e responsabilidade do trabalho, 

estão insuportavelmente exacerbadas. Diante dessa combinação de fatores de risco, 

emerge uma realidade assustadora, o adoecimento psíquico e físico, incluindo o 

estresse e a depressão, o diabetes, a obesidade e as doenças cardiovasculares, 

assumindo uma dimensão preocupante para a saúde pública. 

Nesse cenário, apresenta-se uma proposta de reforma da Previdência Social, 

incluindo a idade mínima para aposentadoria aos 65 anos, justificada pelo aumento 

da expectativa de vida dos brasileiros que saltou de 45,5 anos na década de 1940 

para 75,5 anos em 2015. Um fantástico salto de 30 anos! No entanto, torna-se 

necessário esclarecer que se trata da expectativa de vida ao nascer, lembrando-se 

que os atuais candidatos à aposentadoria nasceram na década de 1960 cuja 

expectativa de vida seria de 63 anos. Portanto, não há dúvida sobre a necessidade 



da reforma para que a previdência social seja sustentável. Cabe à sociedade discutir, 

dialogar e exigir equidade nesse processo, especialmente na formulação das regras 

de transição que devem ser justas na distribuição do ônus.  

Concluída a reforma previdenciária, a idade média dos trabalhadores elevar-

se-á progressivamente, resultando em uma força de trabalho com alta prevalência de 

doenças crônicas, limitações funcionais e redução da produtividade.  

A melhor solução à vista é a implantação e fortalecimento das ações de 

promoção da saúde, seguindo-se os princípios da OMS: capacitar a comunidade para 

atuar na melhoria da qualidade da vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle desse processo, estabelecendo-se que, para atingir um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. 

 O trabalho deve ser fonte de saúde para as pessoas e a sua organização social 

deve contribuir para a constituição de uma sociedade mais saudável e justa. Ele pode 

atuar como uma condição favorável ou contrária ao estado de saúde plena. O trabalho 

saudável inclui intervenções para melhorar a organização e o ambiente de trabalho e 

o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, aprimorando as suas 

habilidades, o espírito de equipe e o convívio social. 

Outro pilar na promoção da saúde é o estilo de vida saudável. Trata-se da 

escolha de um conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e as 

oportunidades na vida das pessoas e favorecem o bem-estar e a saúde. São bons 

exemplos: adotar a prática regular de atividade física e a alimentação saudável, 

melhorar a qualidade do sono, estabelecer relações interpessoais assertivas e encarar 

o presente e o futuro de uma forma positiva e mais otimista.   

Em síntese, a melhor resposta que se pode dar aos corações isquêmicos, 

arrítmicos, aturdidos para minimizar os impactos da reforma previdenciária sobre a 

saúde dos trabalhadores é a contribuição efetiva de todos os atores envolvidos para 

a adoção de práticas organizacionais e de estilo de vida comprometidos com a saúde 

e qualidade da vida! Isto é, estarmos todos cientes de que promover a saúde inclui a 

construção de ambientes organizacionais e estilo de vida adaptados às necessidades 

de ser humano, saudável e produtivo! 

 


