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28 DE ABRIL é Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data foi ins-
tituída em 2003 pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em alusão às mortes de 78 mineiros 
ocorridas no ano de 1969, numa explosão no estado 
de Virgínia, nos Estados Unidos. 

No Brasil, o Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho passou a integrar 
o calendário nacional a partir de 2005, por meio da 
lei 11.121/2005.

 Em vários países, nesta data ocorrem mobilizações, 
já que os acidentes de trabalho e as condições profi s-
sionais clássicas, como perdas auditivas e intoxicações 
por metais, continuam tendo alta incidência. Mas, os 
aspectos sobre a organização do trabalho têm causado 
outros tipos de adoecimento físico e mental.

 Ao priorizar o lucro, as empresas deixam a saúde 
do trabalhador em segundo plano e matam mais do 
que uma guerra. Prova disso são os últimos dados di-
vulgados pela OIT (2008), denunciando os acidentes 
e doenças do trabalho como responsáveis pela morte 
de dois milhões de trabalhadores por ano no mundo, 
dentre os quais 12 mil crianças. Já a Guerra do Iraque 
matou 147 mil pessoas em dez anos.

 Segundo o Anuário da Previdência Social de 2011, 
o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de aci-
dentes de trabalho com um total de 2.884 mortes, com 
702 mil acidentes de trabalho notifi cados e ocorrências 
do setor informal.

 As doenças profi ssionais que geram maior número 
de afastamento do trabalho são as LERs/DORT (Lesões 
por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho) e os transtornos mentais. 
“Os adoecimentos dos trabalhadores estão diretamente 
ligados com os processos de gestão das empresas. Para 
se alterar a realidade é preciso modifi cações estrutu-
rais dos ambientes de trabalho”, afi rma Luiz César de 
Freitas, o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

 Hoje, a precarização dos vínculos empregatícios por 
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SAÚDE DO TRABALHADOR
DEVE SER PRIORIDADE SEMPRE

meio da terceirização e do trabalho temporário, que tra-
tam o trabalhador como ‘descartável’, também é fator 
de adoecimento, podendo até fazer com que o suicídio 
desponte como mais uma consequência sintomática 
no mundo do trabalho. “Por isso, o movimento sindical 
cutista tem o 28 de Abril em seu calendário. É uma 
maneira de resgatarmos a luta contra a precarização 
do trabalho e de exigirmos respeito aos trabalhadores 
acometidos por doenças e acidentes do trabalho, e a 
favor da humanização das perícias médicas do INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade Social)”, afi rma 
Adma Gomes, secretária de Saúde da FETEC-CUT/SP. 
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E X P E D I E N T E

A
cidentes e doenças do trabalho seguem ferindo 
e matando milhares de trabalhadores em todo o 
mundo. No Brasil, dentre as categorias mais atin-
gidas está a dos bancários, como consequência do 
modelo de gestão adotado pelos bancos, somado 

à reestruturação produtiva que, ao longo das duas últimas 
décadas, introduziu novas tecnologias, o que acabou inten-
sifi cando o ritmo do trabalho, ao contrário do que se previa.

Com uma rotina de jornadas extenuantes, sem pausas 
para descanso, com metas de produção geralmente inalcan-
çáveis e convivendo com riscos de assaltos e sequestros, 
os bancários, já vitimados pelas LERs/Dort, estão cada vez 
mais sendo acometidos por agravos mentais. Hoje já se 
tornou comum trabalhadores do setor fazerem uso contínuo 
de ansiolíticos e antidepressivos.

Os transtornos mentais ganharam ainda maior volume 
quando os bancários passaram a ser obrigados a vender 
produtos, com pesadas metas diárias e sistema opressivo 
de avaliações. De acordo com pesquisa, 65% dos bancários 
de agências reclamam das pressões excessivas para o atin-
gimento de metas abusivas. Nos departamentos dos bancos 
a reclamação atinge 52% dos empregados.

Para os trabalhadores, pior do que as metas em si é a 
cobrança exagerada para seu atingimento, já que sequer 
são levadas em consideração as condições de trabalho, o 
perfi l da clientela, as condições do mercado bancário, entre 
outros fatores, criando assim um ambiente propício para as 
práticas de assédio moral.

Segundo pesquisa realizada na categoria, 42% dos bancá-
rios já sofreram assédio moral em seu ambiente de trabalho.

Tanto as metas abusivas, como as práticas de assédio 
moral são fruto da política de gestão dos bancos, confi -
gurando-se como os mais novos riscos para a saúde dos 
bancários. Elas chegam a se equiparar com as ocorrências 
de assaltos nos estabelecimentos bancários.

“A forma como os bancos organizam o trabalho privilegia 
o resultado da empresa sem considerar as características 
do ser humano que nela trabalha”, afi rma Maria Maeno, 
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Como se não bastassem todos os problemas de saúde e 
de condições de trabalho sofridos pela categoria, os bancos 
não emitem ou difi cultam ao máximo a emissão da CAT (Co-
municação de Acidente de Trabalho) ao empregado.  

A prática desrespeita a lei 8213/91 e o artigo 169 da 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), segundo os quais 
a empresa está obrigada a emitir o documento, mesmo com 
a vigência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 
(NTEP). O objetivo é informar a Previdência Social da ocor-
rência de acidentes/doenças do trabalho. 

A não emissão da CAT pelo empregador gera prejuízos 
diretos para o trabalhador doente ou acidentado, com refl exos 
para toda a sociedade.

Desrespeito à lei

pesquisadora da Fundacentro. Segundo a médica, a pressão 
exercida pelos bancos afeta, inclusive, a relação dos colegas 
de trabalho, que passam a se ver como adversários.”Os que 
não atingem as metas passam por situações humilhantes, 
além de fi carem expostos ao risco constante das demissões. 
É uma realidade que prejudica a solidariedade e favorece 
o isolamento”, alerta Maria Maeno.

De acordo com a secretária de Saúde da FETEC/CUT-SP, 
Adma Gomes, esse é o tamanho da violência organizacional 
dentro dos bancos, a qual já vem sendo denunciada há 
alguns anos pelo movimento sindical. “Tratam-se de ações 
institucionais, cuja consequência é a precarização das 
condições de trabalho. Os bancários devem seguir lutando 
contra todos esses abusos”, avisa a dirigente ao lembrar que 
é por meio da mobilização que a categoria obtém avanços 
na Convenção Coletiva.

“O acordo de combate ao assédio moral fi rmado pelos 
bancos, a não divulgação do ranking individual de metas e a 
manutenção dos salários dos bancários afastados pelo INSS 
enquanto aguardam perícia médica foram importantes con-
quistas obtidas a partir de muita luta”, conclui Adma Gomes.


