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As pessoas escondem a
depressão com muita facilidade
Luis Manuel Neves

ENTREVISTA

FRANCISCO
MIRANDA
RODRIGUES
Os gestores não são suficientemente sensíveis aos problemas

O custo anual dos problemas psicológicos para as empresas é na
ordem dos 3,2 mil milhões de euros. O montante, que equivale a três pontes Vasco
da Gama, foi avançado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) no Relatório
do Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, em Portugal.
0 documento compilou uma série de estudos nacionais e internacionais e, com base
em dados oficiais de 2019, chegou a este valor. 0 bastonário da OPP, Francisco
Miranda Rodrigues, sublinha que o cálculo é conservador, porque só abrange o setor
privado. Agora, diz, a "bola" está do lado do Governo. Só com legislação se pode
"atacar" este problema de saúde pública que causa danos às pessoas e à economia.
psicológicos.
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Ficou surpreendido com o custo estimado pelo relatório para as empresas?

Não. É provável que o valor até esteja
porbaixo, porque só estamos a falar de empresas privadas. Não está incluído o Estado nem o setor social. Se juntássemos esse
outro universo, estaríamos a falar num valor mais elevado. Também não estão incluídos os custos indiretos. Só estamos a dizer
que isto é quanto custa o absentismo e o presentismo, de acordo com os estudos existentes.
O destaque dos custos económicos para
as empresas foi a forma que encontraram de chamar a atenção dos gestores?
É mais fácil passar a mensagem quando se fala em dinheiro?

Sim, é verdade. Os gestores não estão
suficientemente sensíveis a estas questões.
Como é que as empresas reagiram ao
estudo?

Ainda não temos grande reação. Mas já
estamos a conversar sobre estas questões
com as associações patronais e com os sindicatos há bastante tempo. Falo muitas vezes com o António Saraiva, presidente da
CIP, e tivemos reuniões a cinco com a CCP,
a CGTP e UGT, para ver se era possível termos uma agenda comum. Toda agente concordou que era necessário ir mais além no
que diz respeito à avaliação e à intervenção

nesta área. E que isso deveria levar a uma
alteração legislativa. Se o Governo tomasse a iniciativa, em sede de concertação social, de avançar para uma avaliação de riscos psicossociais e planos de prevenção
obrigatórios, não se oporiam.
A Ordem dos Psicólogos fez pressão junto do Governo?

Sim. Mas sem sucesso. Tivemos uma
reunião com o anterior ministro do Trabalho, Vieira da Silva, e houve o compromisso
de criar um grupo de contacto para fazer
uma proposta de redação de alteração legislativa para levar à concertaçãosocial. Mas a
formação desse grupo de contacto nunca
aconteceu. Com a atual ministra (Ana Mendes Godinho), ainda estou à espera do dia
em que nos receba. Para conseguirmos alguma mudança, ternos de ter uma vontade
política, que até agora não existiu.
O que está a dizer é que a "bola" neste
momento está do lado do Governo?

Sim,é o Governo que pode alterar as coisas. E já estamos a dar de barato que esteseja
um assunto de concertação social. Nós não
concordamos que seja assim. Porque é que
estamos a colocar o tema na área da regulação laborai? Não se trata de uma questão de
direitos, é mesmo uma questão de saúdepública. Por isso é que não concordamosque se
trate na concertaçãosocial. Masquese faça!
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Este não é um problema apenas português.

Não, não é. O problema é maior em Portugal do que noutros países europeus, porque alguns desses países já avançaram bastante mais em matéria de legislação e fiscalização. Alguns apanharam sustos muito
grandes, como por exemplo a França, que
há uns anos teve uma onda de suicídios na
France Télécom. Nessa altura, houve mudanças legislativas tremendas. Foi um grande impulso. Seguiram-se outros casos,
como a Bélgica e a Alemanha, que foram
mudando legislação e, mais recentemente,
o Reino Unido também começou a dar uma
ênfase muito forte ao assunto.
Quais as principais causas dos elevados
níveis de stresse e de doenças psicológicas?

A raiz do problema está na organização
do trabalho e na forma como é exercida a liderança. Mas a pouca resposta das organizações a este assunto não incide sobre isto.
Incide sobre o trabalhador.Antes de tomar
posse como bastonário, cheguei a ser contratado para dar formação na área do stresse a trabalhadores de grandes grupos económicos. No fundo, o objetivo era ajudar as
pessoas a lidar melhor com o stresse. Mas
isso não é resolver o problema estrutural.
Só ajuda as pessoas a reagir melhor. É melhor que nada, mas não é a solução. Aliás,
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atuar no indivíduo, que sofre as consequências de vários fatores que causam
esse stresse, é a resposta que custa mais
dinheiro. Mas já falei com administradores de grandes empresas nacionaissobre
isso, que me dizem:"Se eu fizer uma avaliação dos riscos psicossociais, corro o risco de aparecerem sinais vermelhos. Se
isso sai lá `para fora', tenho a imagem da
empresa estragada. Portanto, prefiro não
fazer.Assim, não sei."
Há alguma empresa em Portugal que
tenha um plano de prevenção de
doenças psicológicas?

Os últimos dados que temos, que já
têm alguns anos, dizem que o número de
empresas que, de facto, avaliam os riscos
psicossociais ronda os10%.As empresas
em Portugal que têm planos de prevenção de riscos psicossociais, onde se inclui
a questão do stresse e do "burnout", são
raros exemplos.AOrdem dos Psicólogos
lança espaçadamente um prémio para os
locais de trabalho saudáveis. Em setembro, vamos lançá-lo novamente. Sabe
quantas empresas concorrem?Cerca de
20. Concorrem empresas privadas, mas
também organizações do setor social e
público. Quando falo em 20, conto com
todas estas entidades. Isto é um sinal.
Para estas organizações não ficarem mal
na "fotografia", já têm de ter algum trabalho feito nesta matéria, porque concorrer é urna forma de exposição.
Se esta já era a "radiografia" antes
da pandemia, imagino que a situação
agora esteja pior.

A pandemia, face à exigência que coloca às pessoas, acentua tudo. Mas ainda
é cedo para sabermosse a situação vai ficar pior. Não sabemos. Os estudos que
existem até hoje não permitem dizer isso.
Há uma coisa que é mais ou menos consensual: quem já tinha fragilidades, fica
pior. Com a pandemia, muita gente, pela
primeira vez, ficou a olhar para aquilo que
sentia. E, de repente, percebeu que era
algo desconfortável, que não vivia bem
com isso. Não significa que estivesse com
um problema psicológico a necessitar de
uma intervenção. Trata-se de as pessoas
aceitarem o que estão a sentir. Isso não é
um sinal de fraqueza. O estigma começa
logo aí. E nas empresas é pior! Porque
diz-se: "esta pessoa não está em condições, já não rende. Quem alguém que lide
com a pressão." Isto não teria mal nenhum se na maior parte dos casos nãosignificasse: "quero alguém que lide com
toda a pressão e mais alguma".
Muitas pessoas, por causa do estigma, estão a esconder os seus problemas psicológicos?

O administrador
de um banco
ou alguém
na área de
risco com
problemas
emocionais,
sem controlo,
pode ser um
desastre. Isto
não é ficção.
Existe.

Sim. O que leva a que seja tudo uma
fachada. Depois as pessoas surpreendem-se muito quando surgem algumas
situações. Dizem: "Então, mas ele tinha
uma vida tão boa, uma série de filhos, era
casadonf. Ou seja, não preenche o estereótipo da pessoa que tem problemas.Temos a imagem de que a pessoa que tem
um problema de saúde mental é alguém
que não é igual a nós. Os números deste
relatório mostram que em cada cinco
pessoas há quase três que, ao longo da sua
vida, desenvolverão um problema de saúde mental. Estamos a falar de diagnóstico. Mas alguém que tem uma crise de
vida - um divórcio, uma situação de desemprego, um luto - precisa de se adaptar às circunstâncias. E os processos de
reação adaptativa podem traduzi•-se em
ansiedade ou depressão, mas não no sentido de uma perturbação. Isso significa
que estas pessoas estão a sentir dificuldades, que muitas vezes não conseguem
ultrapassar sozinhas. Não há ninguém
que não passe por coisas destas. Muitos
de nós tendemos a não querer dar parte
"fraca" e escondemos. E o problemapode
estar a agravar-se.As pessoas escondem
a depressão com muita facilidade.
Para enfrentar os problemas psicológicos nas organizações, seria importante alterar a legislação laborai?
Sim. Não acredito que seja possível

resolvê-los de outra forma. E os países
que têm "atacado" este problema com
maior sucesso são os que mexeram na legislação. Pelo menos tornaram obrigatória a realização de avaliações de risco psicossociais, para que, na sequência dessas
avaliações, se façam planos de prevenção
adequados a cada uma das organizações.
É útil que pessoas com cargos importantes venham dar a cara, como fez
o CEO do banco britânico Lloyds, António Horta-Osório, quando assumiu
que estava com um esgotamento
mental e precisava de se retirar durante algum tempo?

É bastante importante. Ajuda na redução do estigma e a que não se esconda
tanto estes problemas.
Se fosse em Portugal, será que ele teria a mesma coragem?

Não sei.
Recorda-se de algum gestor de topo
em Portugal que tenha assumido um
problema psicológico?

Não. Até lhe vou dizer uma coisa, tive
uma reunião com a administração do
Banco de Portugal há cerca de dois anos,
em que coloquei em cima da mesa o problema dos riscos psicossociais no setor

financeiro. Expliquei-lhes que estes problemas têm um agravante - são um risco
para todos nós, na medida em que põem
em causa a sustentabilidade do próprio
setor financeiro. As decisões que se tomam a determinados níveis podem significar muito dinheiro para todos. O administrador de um banco ou alguém na área
de risco com problemas emocionais, sem
controlo, pode ser um desastre. Isto não
é ficção. Existe. Nesse sentido, disse-lhes
que era importante que o Banco de Portugal obrigasse abanca a ter uma avaliação de riscos psicossociais e a fazer prevenção. E a resposta inicial foi a de que o
problema se colocava mais ao nível de
quem está nos balcões. Eu disse que não
era verdade e, nessa altura, já admitiram
e até referiram o exemplo do Horta-Osório. Disseram-me que até estariam dispostos a avançar com medidas para estimular os bancos a fazer essas avaliações,
mas se o fizessem, iria parecer que o setor financeiro tinha um problema destes.
Estavam preocupados com a questão
de imagem?

Não é totalmente disparatado que se
preocupem com a reputação. Mas há alguma coisa que custe mais àreputação do
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Do ponto de vista
motivacional, a
autonomia é uma
das questões
que mais pesam.
Não são os prémios.

sistema financeiro do que aquilo que está a
acontecer no Novo Banco? Isto podia ser
utilizado precisamente ao contrário. Claro
que existem problemas nosetor financeira
Como existem em todas as organizações.
Fazer de conta é criar condições para agravar, para custar mais, para causar mais sofrimento. Uma forma de estimular o tema
passaria por incluir, dentro do plano de recuperação económica que está a ser montado, financiamento comunitário que pudesse ser canalizado para as organizações desenvolverem a primeira vaga de pacotes de
avaliação e de prevenção. A seguir, já ninguém iria precisar dos fundos comunitários.
Depoisdeverem os resultados, asorganizações passariam a fazer essa avaliação e prevenção, pois perceberiam que valia a pena.
As intervençõessão rentáveis. Não estamos
a falar em gastar dinheiro para nada.
Qual é o retorno desse investimento?

Existem vários estudos feitos em todo o
mundo que variam muito. Mas, não indo
para os retornos maiores, estamos a falar de
nove ouros de retomo por cada euro investido. E muito dinheiro! Muitasempresas até
estão despertas para as questõesdobem-estar dosseus trabalhadores, mas dão respostas erradas. Há uns anos, a retalhista norte-

-americana Walmart fez um estudo transversal a toda a empresa para saber se o que
gastava no chamado"wellness"- ouseja, em
ginásios, atividades de relaxamento, etc. estava a funcionar. O estudo demonstrou
que a empresa gastava mais de quatro mil
dólares por ano por trabalhador, e o resultado era desastroso. Não tinha resultados
aceitáveis para o que estava a gastar. Hoje
em dia, também há empresas que estão a investir em iniciativas meio "ad-hoc", como
eventos sociais, para estimular o convívio
entre as pessoas, e atividades de "outdoor"
e de "team building", que são urna moda.
Mas há décadas que está estudado em psicologia que o impacto destas iniciativasé de
curto prazo, não é sustentável.
O que é que funciona a longo prazo?
Dar autonomia às pessoas. Não ter lide-

ranças controladoras, que estão sempre a
chatear e a mandar mensagens a toda a
hora Funciona passar uma responsabilidade, monitorizar de tempos a tempos, verificar os resultados e responsabilizar as pessoas. Do ponto de vista motivacional, a autonomia é das questões que mais pesam.
Não são os prémios. O ordenado é muito
importante até a pessoa ganhar uma quantia que lhe permita satisfazer as suas neces-

sidades básicas e ter um mínimo de conforto na vida.A partir desse momento, não interessa para nada. Essa ideia, que vendem
a toda a gente, de que os bónus aos administradores servem para estarem motivados e
terem melhores resultados, é mentira. Não
há uma única evidência científica disso.
Muitas empresas a nível internacional
testaram novos modelos de trabalho durante a pandemia. O caminho passa por
dar liberdade às pessoas para escolherem em que condições querem trabalhar?

À partida, diria que sim. Se a pessoa é
parte da decisão, isso é uma forma de dar
autonomia e, portanto, de promover o bem-estar. Não é determinar que a partir de agora a pessoa vai dois dias para casa e vem três
ao escritório. É o trabalhador poder escolher a preferência que tem. Porque as pessoas são diferentes e as condições que têm
em casa também são diferentes. Há pessoas
que gostam de estar sempre junto dos outros e há pessoas que não gostam nada disso. Temos de ajustar as condições às pessoas se queremos retirar o melhor delas.
Isso não significa que não se avalie depois
o resultado. Está a funcionar ou não? Tanto para a pessoa como para a empresa Isto
deve ser uma discussão aberta. w

