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“Não é o mais forte que sobrevive,
nem o mais inteligente,
mas o que melhor se adapta às mudanças”.

(Charles Darwin)
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RESUMO

As organizações na atualidade, vem enfrentando problemas onde são
ocasionados por absenteísmos, rotatividade e dificuldades na interação entre os
colaboradores em que em muitas vezes ocasionadas pelo stress ao qual se exposto
por um longo período pode acabar desenvolvendo a Síndrome de Burnout, ou seja, a
síndrome do esgotamento, onde o colaborador que desenvolve essa síndrome não
conseguirá executar suas funções corretamente, prejudicando seus colegas,
produção e qualidade no atendimento aos clientes. O estudo foi realizado com 50
colaboradores de uma rede de supermercados tendo como cargos abordados
gerentes, motoristas e operadores de caixas visto que esses são os que tem um maior
contanto com fatores estressantes, onde o estudo teve como objetivo avaliar a
presença de Stress e se houve um possível desenvolvimento da Síndrome de
Burnout, em que através dos questionários aplicados que se constam através de
questionário sociodemográfico, ISSL e MBI, obteve-se um resultado ao qual
determinou que dos 50 colaboradores, 62% não tem Stress, 26% estão em fase de
resistência, 10% em quase-exaustão e 2% em fase de alerta, e com relação a fase de
exaustão, não possui nenhum dos colaboradores participantes do estudo e quanto a
Síndrome de Burnout deu-se à nível moderado.
Palavras-chaves: Supermercado; Stress; Síndrome de Burnout.
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ABSTRACT

Organizations nowadays face problems where they are caused by absenteeism,
turnover and difficulties in the interaction between employees in which often caused
by the stress to which they are exposed for a long period can end up developing the
Burnout Syndrome, that is, the Syndrome of exhaustion, where the collaborator who
develops this syndrome will not be able to perform its functions correctly, harming its
colleagues, production and quality in customer service. The study was carried out with
50 employees of a supermarket chain, with managers, drivers and cashier operators
as managers, since they are the ones with the greatest stress factors, where the
objective of the study was to evaluate the presence of Stress and There was a possible
development of Burnout Syndrome, in which, through the questionnaires applied
through a sociodemographic questionnaire, ISSL and MBI, a result was obtained which
determined that of the 50 employees, 62% do not have Stress, 26% are in 10% in nearexhaustion and 2% in alert phase, and in relation to the phase of exhaustion, did not
have any of the collaborators participating in the study and how much Burnout
Syndrome occurred at the moderate level.
Key-words: Supermarket; Stress; Burnout Syndrome.

9

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1: Comparação entre o método quantitativo e o método qualitativo..........43
Quadro 2: Variáveis por fator de Burnout MBI-GS..................................................46
Quadro 3: Stress por faixa etária.............................................................................66
Gráfico 1: Cargo profissional dos colaboradores participantes...............................49
Gráfico 2 – Sexo dos Participantes.........................................................................50
Gráfico 3: Classificação de faixa etária...................................................................50
Gráfico 4: Escolaridade...........................................................................................51
Gráfico 5: Estado Civil.............................................................................................52
Gráfico 6: Filhos......................................................................................................53
Gráfico 7: Moradia...................................................................................................54
Gráfico 8: Situação Profissional...............................................................................55
Gráfico 9: Renda Familiar........................................................................................56
Gráfico 10: Jornada ausente de casa......................................................................57
Gráfico 11: Meio de Transporte...............................................................................58
Gráfico 12: Intervalos entre turnos (almoço)............................................................59
Gráfico 13: Intervalo da tarde (Lanche)...................................................................60
Gráfico 14: Moradia/Local de trabalho.....................................................................61
Gráfico 15: Predominância de Sintomas.................................................................65
Gráfico16: Presença ou não de Stress por profissão..............................................68

10

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Valores de Burnout....................................................................................47
Tabela 2: Resultados da presença de Stress............................................................64
Tabela 3: Presença ou não de Stress por gêneros...................................................66
Tabela 4: Média geral, Desvio Padrão, Alfa de Cronbach.........................................70
Tabela 5: Média e Desvio Padrão por Dimensões e variáveis..................................72

11

ABREVIATURAS E SIGLAS

UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
POT – Psicologia Organizacional e do Trabalho
CFP – Conselho Federal de Psicologia
QVT – Qualidade de vida no Trabalho
CID 10– Classificação Internacional de Doenças – versão 10
DSM – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
ISSL - Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp
MBI (GS) – Maslach Burnout Inventory – General Survey (Inventário de Burnout de
Maslach – pesquisa geral)
CNS – Conselho Nacional de Saúde
TST – Tribunal Superior do Trabalho
Vi – Variante Individual
Vt – Variante total

12

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 14

2.

DESENVOLVIMENTO ............................................................................................................... 17

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO.................................................................................................... 17

2.1.1
2.1.1.1
2.1.2

Origem do Comércio e Mercado ...................................................................................... 17
História da empresa ....................................................................................................... 19
Psicologia Organizacional e do Trabalho ....................................................................... 19

2.1.2.1

O trabalho do psicólogo organizacional ...................................................................... 20

2.1.2.2

O que o psicólogo organizacional pode trabalhar com os colaboradores? .......... 22

2.1.2.2.1

Motivação ......................................................................................................................... 22

2.1.2.2.2

Comunicação .................................................................................................................. 23

2.1.2.2.3

Relações interpessoais.................................................................................................. 24

2.1.2.2.4

Qualidade de vida no trabalho...................................................................................... 25

2.1.2.2.5

Conflitos organizacionais .............................................................................................. 26

2.1.2.2.6

Absenteísmo.................................................................................................................... 26

2.1.2.2.7

Rotatividade ..................................................................................................................... 27

2.1.3

Síndrome de Burnout ......................................................................................................... 27

2.1.3.1

Aspectos da síndrome de Burnout .............................................................................. 29

2.1.3.1.1

Exaustão emocional ....................................................................................................... 29

2.1.3.1.2

Cinismo ou despersonalização .................................................................................... 30

2.1.3.1.3

Eficácia no trabalho ou redução da realização profissional..................................... 30

2.1.3.2

Sintomas de Burnout...................................................................................................... 31

2.1.3.2.1

Físicos .............................................................................................................................. 31

2.1.3.2.2

Psíquicos.......................................................................................................................... 31

2.1.3.2.3

Comportamentais ........................................................................................................... 32

2.1.3.2.4

Defensivos ....................................................................................................................... 32

2.1.4

Stress ................................................................................................................................... 32

2.1.4.1

Fases do stress............................................................................................................... 33

2.1.4.1.1

Fase de alerta ................................................................................................................. 34

2.1.4.1.2

Fase de resistência ........................................................................................................ 35

2.1.4.1.3

Fase de quase exaustão ............................................................................................... 35

2.1.4.1.4

Fase de exaustão ........................................................................................................... 36

2.1.4.2

Dimensões ....................................................................................................................... 36

2.1.5

Síndrome de Burnout e Stress ......................................................................................... 37

13

2.1.5.1

Síndrome de Burnout e Stress ocupacional ............................................................... 38

2.1.6

Síndrome de Burnout e Depressão ................................................................................. 38

2.1.7

Prevenção ............................................................................................................................ 39

2.2

METODOLOGIA ..................................................................................................................... 40

2.2.1 Tipo de Pesquisa ...................................................................................................................... 42
2.2.2 População Amostra .................................................................................................................. 43
2.2.3

Procedimentos .................................................................................................................... 44

2.2.3.1

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) .............................. 45

2.2.3.2

Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) ......................................... 45

2.2.3.3

Questionário sociodemográfico .................................................................................... 48

2.3

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ...................................... 48

2.3.1 Dados Sociodemográficos ...................................................................................................... 48
2.3.1.1 Observação sociodemográfica............................................................................................ 62
2.3.2 Dados Obtidos Através do ISSL ............................................................................................ 63
2.3.2.1 Observações do ISSL........................................................................................................... 69
2.3.3
2.3.3.1
2.3.4
3.

Dados Obtidos no MBI ....................................................................................................... 70
Observações do MBI...................................................................................................... 73
Análise Comparativa do Estudo ....................................................................................... 74

CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 75

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 76
APÊNDICES ....................................................................................................................................... 83
Apêndice I – Questionário sociodemográfico .......................................................................... 84
ANEXOS .............................................................................................................................................. 86
Anexo I: MBI – Maslach Burnout Inventory – General Survey ............................................. 87
Anexo 2: Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) ........................ 89
Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ....................................................... 94
Anexo 4: Termo de consentimento livre e esclarecido para menores .............................. 97
Anexo 5: Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos .............................. 101
Anexo 6: Declaração de ciência e concordância das instituições envolvidas .............. 103
Anexo 7: Folha de aprovação do comitê de ética ................................................................. 105

14

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o nível de estresse no âmbito de supermercados vem aumentando
cada vez mais, devido a vários fatores tais como, pressões dos contratantes e/ou dos
clientes, cobranças de rendimento no trabalho, problemas familiares, conflitos entre
colaboradores e outros fatores que poderão estar surgindo no decorrer da carreira
profissional, estes, por sua vez quando expostos a um nível de stress crônico, podem
causar esgotamento tanto mental quanto físico.
Seguindo esses preceitos, a psicologia organizacional como ciência que está
em constante desenvolvimento, vem auxiliar as empresas na identificação de
problemas que gerem uma baixa qualidade de vida do colaborador tanto dentro da
empresa, quanto em sua vida pessoal, reduzindo assim sua satisfação e produtividade
em seu ambiente de trabalho, fazendo com que possam ocorrer dentro das empresas,
absenteísmos, baixa qualidade na produção, baixa realização profissional e conflitos
nos relacionamentos interpessoais.
Pode-se observar que os supermercados na atualidade estão mudando a
ênfase relacionada a sua produção de produtos e de serviços, pois há algum tempo
esta, era relacionada somente a quantidade de produtos que eram produzidos ou
vendidos, esquecendo-se assim da qualidade destes porém, pode-se observar que
pode haver uma maior quantidade e melhor qualidade nos serviços e produtos
ofertados, e que para isso, deve ser abordado questões relacionadas a qualidade de
vida do colaborador, pois, satisfeitos com suas tarefas, produzem em maior
quantidade e qualidade. Assim como aponta Pereira et al. (2002, p. 140), “Estudos
demonstram que o desequilíbrio na saúde do profissional traz consequências na
qualidade dos serviços prestados e no nível de produção”.
Através destes, gerou um maior interesse nas questões relacionadas entre a
relação dos colaboradores com seu trabalho, abordando várias questões como sobre
as causas de absenteísmos e como diminuí-los, redução de conflitos dentro do
ambiente de trabalho, aumento da produtividade e qualidade de produtos e serviços,
insatisfação de clientes ou colaboradores entre vários outros assuntos.
Dentre estes, visualiza-se o stress como um sendo um dos fatores causador
destes problemas organizacionais que por sua vez exposta por um longo período
poderá se tornar crônico e por sua vez assim, desencadear o desenvolvimento da
Síndrome de Burnout.
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O Burnout [sic] é a resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela
cornificação deste, quando os métodos de enfrentamento falharam ou foram
insuficientes. Enquanto o estresse pode apresentar aspectos positivos ou
negativos, O Burnout [sic] tem sempre um caráter negativo (distresse). Por
outro lado, o Burnout [sic] está relacionado com o mundo do trabalho, com o
tipo de atividades laborais do indivíduo. Além disso, comporta uma dimensão,
social, inter-relacional, através da despersonalização, o que não
necessariamente ocorre no estresse ocupacional. (GIL-MONTE et al apud
PEREIRA et al., 2002, p. 45).

A síndrome de Burnout se origina do desgaste devido à grande quantidade de
stress a que os colaboradores estão submetidos, principalmente quando o trabalho
está relacionado, ao convívio social destes, tanto no atendimento a clientes, quanto
no relacionamento interpessoal entre os próprios colaboradores.
Observa-se o estabelecimento comercial supermercadista como um local onde
há um grande fluxo de pessoas, tanto os que fornecem serviços, como empregadores,
quanto os que solicitam esses serviços, como os clientes, onde os colaboradores
fazem a ligação entre eles e que estão sujeitos a cobranças e pressões de ambas as
partes.
Visando essas questões, o trabalho apresentado, foi realizado com
colaboradores de uma rede de supermercados da cidade de Caçador/SC, propondo
uma obtenção de dados através do Manual do Inventário de Sintomas de Stress para
Adultos de Lipp (ISSL), do Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI) e de
um questionário sociodemográfico, para analisar e avaliar sobre qual o nível de stress
sofrido pelos colaboradores e se há um possível desenvolvimento da síndrome de
Burnout
Seguindo as informações citadas perguntou-se no estudo realizado qual foi o
nível de stress em que se encontram os colaboradores da empresa citada e se houve
um possível desenvolvimento da síndrome de Burnout?
Através das análises do trabalho apresentado, o objetivo foi demonstrar através
de pesquisas se há o desenvolvimento da síndrome de Burnout assim, avaliando qual
o nível de desgaste e de stress em que os colaboradores se encontram mostrando
como esse pode prejudicar na realização de suas funções ou na qualidade da venda
de seus produtos e satisfação de seus clientes e também igualmente estar explanando
sobre stress e Síndrome de Burnout.
Observa-se que de acordo com os dados obtidos do estudo proposto, 62% dos
colaboradores não apresentaram Stress, em contrapartida, 38% dos colaboradores
apresentaram Stress, visto que 2% está na fase de alerta, 26% na fase de resistência
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e 10% na fase de quase-exaustão, assim como, para a Síndrome de Burnout, obtevese uma média geral de 2,28 se enquadrando a nível moderado. Tendo em vista os
dados analisados, considera-se um nível alto, pois a maioria está em uma faixa etária
de 15 a 34 anos, se caracterizando um público jovem e de 0 a 2 anos de empresa, ao
qual se refere ao tempo de trabalho, demonstrando assim um tempo relativamente
curto com relação ao desenvolvimento do Stress e da Síndrome de Burnout.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Os capítulos a seguir explanam sobre o conceito de comércio e um breve
histórico, também vai abordar questões relacionadas ao stress e síndrome de Burnout
para um maior conhecimento do trabalho que foi realizado assim como o papel do
psicólogo perante as organizações

2.1.1 Origem do Comércio e Mercado

O comércio vem se desenvolvendo através dos tempos, ao qual teve seu
surgimento em que passaram a existir excedentes de produção, que por sua vez levou
a um sistema de trocas, fazendo assim com que iniciasse um desenvolvimento das
forças produtivas, fazendo com que houvesse um aprimoramento dos meios de
produção através de novas técnicas, aumentando a produção e consequentemente
intensificando a atividade comercial. (CLEPS, 2004).
A troca está associada à ideia de cidade e o mercado se liga, de forma
indissociável, ao centro urbano, pelo menos desde o Neolítico, uma vez que,
desde então, já existiam cidades. Nestas, era possível encontrar produtos
raros à disposição para as trocas. Por isso, grupos de caçadores e
cultivadores de aldeias e tribos dirigiam-se a esses centros, a fim de trocar
produtos de seus territórios de caça, tais como animais, peles, alimentos
silvestres, etc., por outras coisas, principalmente cobre, conchas, pigmentos,
talismãs, etc. (JACOBS apud FREIRE, 2010, p. 17).

Bryto et al (2012) cita que o modo primitivo do comércio era realizado através
do escambo e que com o tempo houve uma evolução no período colonial
intensificando assim as relações comerciais de tal forma que houve a necessidade de
se ter uma matéria prima de troca universal surgindo assim uma comercialização mais
intensa através do dinheiro.
“Essas práticas comerciais, devido aos fluxos de troca, tornaram-se mercados
fixos que passaram a buscar lugares estratégicos e centrais para sua efetivação”
(CLEPS, 2004, p. 120).
Com essa evolução, surgiram vários tipos de comércio as mais variadas
regiões como nos aponta Cleps (2004, p. 120):
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Na cidade de Roma, para atender as necessidades da vida social, comercial
religiosa e política, os imperadores construíram edifícios específicos – os
denominados fóruns. Como verdadeiros templos, constituíam-se como
espaço público que continha o prédio do senado e da justiça e, em situação
oposta o lugar do mercado. [...] nos bazaares [sic] islâmicos incluíam nos
pátios e mercados várias lojas, fontes, casas de banho e de oração.

Já na Grécia, compostos com um formato em forma de “U”, rodeada por
colunatas e lojas, as ágoras como eram chamados esses espaços comerciais, além
de ser um espaço de compras, eram também um espaço de conversas, e de encontro
público. (CLEPS, 2004).
Durante o decorrer da evolução do comércio, foram surgindo outras
necessidades por parte dos consumidores ao qual foram aparecendo o desejo pela
diversificação dos produtos como estilos mais sofisticados de roupas, objetos para
casa, sapatos, intensificando assim o comércio (BRYTO et al., 2012).
A origem do mercado está, portanto, no ponto de fluxos de indivíduos que
traziam seus excedentes de produção para troca, normalmente localizados
em pontos equidistantes dos diversos centros de produção. O fato de serem
espaços abertos e públicos imprimia-lhes uma condição de neutralidade
territorial e de segurança no ato da troca que aconteciam no momento em
que as mercadorias eram entregues. (VARGAS apud CLEPS, 2004, p. 120).

Com o tempo sentiu-se a necessidade de estar ampliando ou diversificando os
produtos oferecidos como objetos para casa, roupas, entre outros fazendo assim com
que a atividade comercial se intensificasse (NOVAES apud BRYTO, 2012).
De acordo com Freitas apud Bryto et. al. (2012, p. 830):
O avanço da motorização acentuada da população e o uso crescente de
geladeiras no ambiente doméstico propiciou o surgimento dos
supermercados. Ligados ao conceito de autosserviço, onde o cliente faz
compra sozinho, assim procurou-se modernizar o comércio com outros tipos
de mercadorias, como utensílios domésticos, roupas, sapatos e até mesmo
eletrônicos com o intuito de reduzir o preço dos produtos de primeira
necessidade em épocas difíceis. Os supermercados foram os primeiros a
abrir lojas nas áreas suburbanas e coimo crescimento de congestionamentos
nas vias de acesso ao centro e as dificuldades de estacionamentos, outros
tipos de grandes varejos, passaram a se instalar nos bairros e subúrbios.

Com o rápido crescimento do comércio e com a inserção cada vez mais de
colaboradores nas funções relacionadas ao trabalho diretamente com as pessoas,
foram surgindo abordagens dentro da psicologia ao enfatizam o trabalho dentro das
organizações
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2.1.1.1

História da empresa

A rede de supermercados Santa Catarina, iniciou suas atividades em 1988 com
um mercado ao qual tinha 2 caixas, em que trabalhavam com 2 colaboradores sendo
1 açougueiro e 1 repositor e o restante da equipe era composta por outros 2 membros
da família, marido e mulher.
Após alguns anos, no ano de 1991, a empresa foi ampliada, onde construíram
em outro local uma loja de 800 metros quadrados, contando com 4 caixas, em qual a
quantidade de colaboradores aumentou para uma equipe de 9 pessoas.
Como a quantidade de clientes aumentou, sentiu-se a necessidade de uma
ampliação da loja, ao qual em 1996 foi ampliada, contando assim com um espaço de
área de venda de mais de 1200 metros quadrados, onde o número de check outs
passaram para 5, e a quantidade de colaboradores aumentaram para 14.
No ano 2000, os proprietários decidiram criar uma rede, alugando uma sala
com mais de 1200 metros no centro da cidade, ao qual ampliaram o número de
colaboradores da rede para um total de 28, sendo 14 em cada loja.
Com o passar dos anos houve uma grande procura dos serviços oferecidos
pela rede de supermercados ao qual segundo os clientes, necessitavam de
supermercados mais perto de suas residências, em que após análises, no ano de
2004 decidiram abrir mais uma filial. A partir deste, a rede só aumentou onde no ano
de 2005 foi inaugurada mais uma filial e assim sucessivamente até os dias atuais.
Atualmente a rede de Supermercados contam com 6 lojas distribuídas na
cidade de Caçador, contando com carros próprios e também, serviços de terceiros
para fretes e com um total de mais de 5 mil metros de área construída em todas as
lojas.

2.1.2 Psicologia Organizacional e do Trabalho

A prática da Psicologia dentro das organizações se desenvolveu a partir do
início do século XIX, sob o nome de Psicologia Industrial, fazendo com que o
comportamento humano nos aspectos da vida relacionados com a produção, a
distribuição e o uso dos bens e serviços de nossa civilização fossem definidos como
estudos (TIFFIN; MCCORMICK apud CAMPOS et al., 2011).
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De acordo com Bastos apud Tonetto et al. (2008, p. 165):
O termo Psicologia Organizacional e do Trabalho, empregado desde a
década de 90, tem por objetivo comtemplar a atual diversidade da área, de
modo a propor a existência de dois grandes eixos de fenômenos que
envolvem aspectos sociais: as organizações, enquanto ferramenta social
formadora de coletivos humanos e o trabalho, enquanto a atividade básica do
ser humano reprodutora de sua própria existência e da sociedade.

Goulart e Sampaio apud Campos et al. (2011, p. 704), vão definir a Psicologia
Organizacional como “campo de aplicação dos conhecimentos oriundos da ciência
psicológica às questões relacionadas ao trabalho humano, com vistas a promover a
saúde do trabalhador e sua satisfação em relação ao trabalho”.
O’Brien apud Zanelli, (1992), determinam que a psicologia organizacional é um
estudo cientifico nas organizações de trabalho em função do comportamento humano.
A psicologia organizacional pode ser reconhecida como um campo de
atuação interdisciplinar que procura compreender os fenômenos
organizacionais que se desenvolvem em torno de um conjunto de questões
referentes ao bem-estar do indivíduo [...] (SCHEIN apud CAMPOS et al.,
2011, p. 704).

A psicologia vai buscar compreender os fenômenos organizacionais acerca das
questões envolvendo o bem-estar do indivíduo, pois os sistemas sociais são
complexos, sendo reconhecida como campo de atuação interdisciplinar (CAMPOS et
al., 2011).

2.1.2.1

O trabalho do psicólogo organizacional

O psicólogo dentro das organizações segundo Orlandini apud Campos et al.
(2011, p. 705), “é atuar como facilitador e conscientizador do papel dos vários grupos
que compõem a instituição, considerando a saúde e a subjetividade dos indivíduos e
a dinâmica da empresa [..]”.
Segundo a resolução Conselho Federal de Psicologia – CFP, Nº 02/01 (2001,
p. 9) a Psicologia Organizacional e do Trabalho:
Atua em atividades relacionadas a análise e desenvolvimento organizacional,
ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria
organizacional, seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal,
estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e intervenção
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dirigidos à saúde do trabalhador. Desenvolve, analisa, diagnostica e orienta
casos na área da saúde do trabalhador, observando níveis de prevenção,
reabilitação e promoção da saúde. Participa de programas e/ou atividades na
área da saúde e segurança do trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos
psicossociais para proporcionar melhores condições ao trabalhador. Atua
como consultor interno/externo, participando do desenvolvimento das
organizações sociais, para facilitar processos de grupo e de intervenção
psicossocial nos diferentes níveis hierárquicos de organizações. Planeja e
desenvolve ações destinadas a equacionar as relações de trabalho, o sentido
de maior produtividade e da realização pessoal dos indivíduos e grupos
inseridos nas organizações, estimulando a criatividade, para buscar melhor
qualidade de vida no trabalho. Participa do processo de desligamento de
funcionários de organizações, em processos de demissões e na preparação
para aposentadorias, a fim de colaborar com os indivíduos na elaboração de
novos projetos de vida. Elabora, executa e avalia, em equipe
multiprofissional, programas de desenvolvimento e recursos humanos.
Participa dos serviços técnicos da empresa, colaborando em projetos de
construção e adaptação dos instrumentos e equipamentos de trabalho ao
homem, bem como de outras iniciativas relacionadas a ergonomia. Realiza
pesquisas e ações relacionadas à saúde do trabalhador e suas condições de
trabalho. Participa da elaboração, implementação e acompanhamento das
políticas de recursos humanos. Elaborar programas de melhoria de
desempenho, aproveitando o potencial e considerando os aspectos
motivacionais relacionados ao trabalho. Atua na relação capital/trabalho no
sentido de equacionar e dar encaminhamento a conflitos organizacionais.
Desempenha atividades relacionadas ao recrutamento, seleção, orientação e
treinamento, análise de ocupações e profissiográficas e no acompanhamento
de avaliação de desempenho de pessoal, atuando em equipes
multiprofissionais. Utiliza métodos e técnicas da psicologia aplicada ao
trabalho, como entrevistas, testes, provas, dinâmicas de grupo, etc. para
subsidiar as decisões na área de recursos humanos como: promoção,
movimentação de pessoal, incentivo, remuneração de carreira, capacitação
e integração funcional e promover, em consequência, a auto-realização no
trabalho.

As funções exercidas pela Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT), está
definida através de quatro objetivos que visam realizar estudos e pesquisas que
possibilitem à produção de conhecimento e tecnologias, planejamento ambiental e
políticas de recursos humanos nas organizações, também desenvolver ações
referentes a avaliação, o aperfeiçoamento, a reciclagem, formação dos empregados,
alocação e ao controle de vida funcional dos trabalhadores. Em igualmente estar
definindo e implantando programas que valorizem à saúde, proteção, valorização e a
satisfação do trabalhador. (BASTOS; MARTINS apud BORGES; OLIVEIRA; MORAIS,
2005).
Através dessas questões, pode-se observar a grande importância de um
psicólogo estar inserido dentro das organizações, pois o mesmo auxiliará tanto nas
questões motivacionais e interacionais dos trabalhadores, promovendo desta forma
uma melhora na qualidade de vida do trabalhador assim como na resolução de
conflitos pessoais dos trabalhadores, sendo assim dessa maneira, um método
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eficiente para promover uma melhoria dentro da empresa, tendo como ênfase a
redução dos conflitos organizacionais e a melhoria dentro da empresa tanto em
qualidade na produção, quanto como no atendimento ao cliente.

2.1.2.2

O que o psicólogo organizacional pode trabalhar com os colaboradores?

O psicólogo poderá estar trabalhando com os colaboradores assim como a
empresa, sobre diversos temas tais como a motivação, comunicação, relações
interpessoais, qualidade de vida no trabalho, entre outros, afim de identificar os
conflitos organizacionais existentes dentro da empresa, como absenteísmo, e a
rotatividade entre outros.

2.1.2.2.1 Motivação

“A palavra motivação vem do Latin “motivus”, relativo a movimento, coisa
móvel. Vemos que a palavra motivação, dada a origem, significa movimento”
(NAKAMURA et al., 2005, p. 21).
Colaboradores mais satisfeitos com seus trabalhos se tornam mais motivados
a realizá-lo diminuindo assim o absenteísmo e a rotatividade dentro da empresa. De
acordo com Gil apud Calheiros e Rodrigues (2010), a motivação vai estar ligada ao
reconhecimento pela dedicação dada pelo colaborador que por que realizou
determinada tarefa se tornando assim um fator primordial dentro da organização,
tendo em vista sua existência, vai ocorrer uma melhora nos resultados do trabalho,
pois o colaborador motivado trabalha muito melhor.
Souza e Ramos (2003), vão citar que os fatores motivacionais vão ser
agrupados em seis itens aos quais se contam com: salários em espiral, vantagens
adicionais, preparo nas relações humanas, desenvolvimento da sensibilidade, boas
comunicações e orientação individual do colaborador.
Segundo Bergamini (2003, p. 54):
É importante ressaltar que estar motivado não é o mesmo que experimentar
momentos de alegria, entusiasmo, bem-estar ou euforia. Esses estados,
podem, até certo ponto, ser considerados efeitos posteriores do processo
motivacional, mas nada explicam sobre sua origem nem sobre o caminho
percorrido até que sejam alcançados. Sabe-se que a motivação é muito mais
ampla do que os comportamentos ou estados que porventura tenha a
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capacidade de provocar. A simples e imediata observação do comportamento
motivado não responde à pergunta de como conhecer o verdadeiro porquê
de sua existência.

Pode-se observar assim uma grande ligação entre a motivação e o
absenteísmo, pois esta vai exercer forte influência na produtividade, no entanto para
que realmente ocorram resultados significativos no trabalho ao combate ao
absenteísmo, os gerentes precisam ser capazes de estar relacionando as
necessidades dos colaboradores envolvidos e não apenas as suas próprias
necessidades ou suposições (CALHEIROS; RODRIGUES, 2010).
Fiorelli apud Nakamura et al. (2005, p. 23), “mostra que a teoria da expectativa
sustenta que o indivíduo motiva-se mais facilmente quando acredita na recompensa
decorrente do esforço”.
Muitos executivos ainda acreditam que é possível gerar motivação
condicionando os comportamentos por meio de prêmios e punições. Mas a
verdadeira motivação nasce das necessidades interiores e não de fatores
externos. Não a fórmulas que ofereçam soluções fáceis para motivar quem
quer que seja. O líder não pode motivar seus liderados. Sua eficácia depende
de sua competência em liberar a motivação que os liderados já trazem dentro
de si (BERGAMINI, 2003, p. 53).

A motivação vai determinar a conduta de um colaborador no seu ambiente de
trabalho devido a alguns fatores onde para as organizações será para se obter um
maior rendimento no exercício de suas funções (NAKAMURA et al., 2005).

2.1.2.2.2 Comunicação

A comunicação dentro das empresas é um fator ao qual se deve dar ênfase,
devido ao fato de que esta, proporciona um melhor entendimento entre colaboradores
e empresa. “Comunicação é muito mais do que simplesmente palavras que fluem
entre pessoas. Todo comportamento transmite alguma mensagem – é uma forma de
comunicação” (KOLB; RUBIN; MCINTYRE, 1984, p. 149).
No trabalho os homens entram inevitavelmente em relação, em comunicação
uns com os outros. Na origem, suas ações, propriamente o trabalho, e sua
comunicação formam um processo único. Agindo sobre a natureza, os
movimentos de trabalho dos homens agem igualmente sobre os outros
participantes na produção. Isso significa que nas ações do home têm nessas
condições uma dupla função; uma função imediatamente produtiva e uma

24

função de ação sobre outros homens uma função de comunicação (FIGARO,
2010, p. 99).

Segundo Calheiros e Rodrigues (2010, p. 435):
A comunicação dentro de um ambiente organizacional é um recurso para
facilitar o relacionamento entre o colaborador e a empresa. Toda
comunicação é um comportamento e deve culminar em uma ação. Dessa
forma, poderá ser avaliada de acordo com as metas que a empresa almeja
alcançar, com os novos investimentos, e também mediar a relação do
colaborador com seus líderes, chefes e gerentes.

A comunicação é muito importante ser trabalhada, pois é através dela que os
colaboradores irão passar para os clientes, contratantes e para os próprios colegas
de trabalho, as questões relacionadas ao trabalho afim de evitar mal-entendidos
diminuindo assim a geração de conflitos. Para Figaro (2010, p. 104), “A comunicação
no mundo do trabalho dá-se pelas interações necessárias à atividade de trabalho e às
necessidades de gestão de si por si mesmo e de si pelos outros”.

2.1.2.2.3 Relações interpessoais

Segundo Chiavenato apud Souza e Ramos (2003, p. 2), fala que “a integração
entre indivíduos na organização é importante porque viabiliza um clima de
cooperação, fazendo com que atinjam determinados objetivos juntos”.
De acordo com Zanelli e Bastos apud Tonetto et al. (2008, p. 166):
Um dos principais desafios na área de POT é compreender como interagem
os múltiplos aspectos que integram a vida das pessoas, grupos e
organizações em um mundo em constante transformação, de modo a propor
formas de promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bemestar.

As organizações estão cada vez mais preocupadas em estar melhorando o
trabalho em equipe pois percebem que há uma maior rapidez, lucratividade e
qualidade quando se há essa cooperação entre os colaboradores (SOUZA; RAMOS,
2003).
O comportamento entre as pessoas se devem pelas suas características de
personalidade e as regras e os costumes que o grupo adquiriu. A pessoa é
condicionada, educada e ensinada para se adaptar às normas e aos costumes
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predominantes de seus pais, irmãos, avós, amigos, professores, chefe, líderes, onde
esse processo de aprendizado vai decorrer durante toda a vida, onde irá utilizar essas
experiências nas suas relações sociais (FRANÇA; RODRIGUES, 1999).

2.1.2.2.4 Qualidade de vida no trabalho

A

qualidade

de

vida

no

trabalho

segundo

Conte

(2003,

p.

33),

“Visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas
atividades na organização, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são
mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio
trabalho”.
O ambiente de trabalho tem de estar atraente e capaz de proporcionar ao
colaborador a satisfação da maioria de suas necessidades individuais, pois assim, irá
ajudar no alcance da excelência organizacional por minimizar os problemas gerais,
como também o do absenteísmo (GIL apud CALHEIROS; RODRIGUES, 2010).
França apud Vasconcelos (2001, p. 25), vai definir Qualidade de vida no
trabalho (QVT) como:
[...] o conjunto das ações de uma empresa que envolvem a implantação de
melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A
construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em
que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de
enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o fator
diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços
e implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento
das pessoas, durante o trabalho na empresa.

Conforme Consoni (2006, p. 42): “A qualidade de vida é um conceito amplo e
sendo assim, deve englobar aspectos subjetivos (sentimentos, percepção, bem-estar
e satisfação) e objetivos (recursos materiais disponíveis, salário e carreira)”.
Para Búrigo (1997, p. 92):
A QVT busca humanizar as relações de trabalho na organização mantendo
uma relação estreita com a produtividade e, principalmente, com a satisfação
do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Constitui-se, ainda, em condição
de vida no trabalho as questões associadas ao bem-estar, saúde e a
segurança do trabalhador.
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As empresas ao estipularem um programa de qualidade, deveram enfatizar
sobre a importância do envolvimento e participação dos colaboradores, para que
assim possam realizar suas funções com satisfação e moticação (CONTE, 2003).

2.1.2.2.5 Conflitos organizacionais

Através das relações entre colaboradores ou entre colaboradores e
empregadores, podem existir conflitos que podem prejudicar essas relações, fazendo
com que a produção seja diminuída, a qualidade dos serviços oferecidos seja
prejudicada, ou um aumento na rotatividade não tendo assim uma estabilidade de
colaboradores dentro da empresa, esses conflitos podem gerar absenteísmos,
rotatividades

constantes,

dificuldade

no

relacionamento

entre

os

próprios

colaboradores.

2.1.2.2.6 Absenteísmo

Esse termo “originou-se da palavra “absentismo” aplicado aos proprietários
rurais que abandonavam o campo para viver na cidade. No período industrial, esse
termo foi aplicado aos trabalhadores que faltavam ao serviço”. (QUICK; APERLOSA
apud PENATTI; ZAGO; QUELHAS, 2012, p. 1).
Segundo Águiar e Oliveira (2009, p. 96):
O Absenteísmo tem sido um problema crítico para a organizações e para os
administradores. É complexo e pode ter como causas e consequências
diversos fatores. Preocupa as organizações, pois gera atrasos no andamento
dos trabalhos, sobrecarrega os trabalhadores que estão presentes, afeta
significativamente a produtividade e consequentemente, diminui a qualidade
dos serviços prestados aos seus clientes.

Absenteísmo significa indivíduo que é faltante no trabalho sem motivo aparente,
que vem da palavra francesa, absentéisme. (SOUZA apud AGUIAR; OLIVEIRA,
2009).
O absenteísmo nem está sempre ligado ao trabalhador. Pode estar presente
na empresa a partir do momento que esta apresenta diferença na
organização e também na supervisão do trabalho, o que acarreta uma
demonstração de falta de estímulo por parte dos trabalhadores, decorrente
das precárias condições do ambiente de trabalho, condições psicológicas,
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relacionamentos interpessoais, entre outros fatores (CHIAVENATO apud
CALHEIROS; RODRIGUES, 2010, p. 434).

As principais causas relacionadas do absenteísmo estão relacionadas com
enfermidades, doenças ocupacionais, horas de trabalho, as más condições de
trabalho, assuntos pessoais, como o mau tempo, falta de transportes entre outros, e
a atitude mental do indivíduo que podem ser econômicos, sociais ou opiniões das
outras pessoas (AGUIAR, OLIVEIRA, 2009).

2.1.2.2.7 Rotatividade

“O conceito de rotatividade encontra-se intimamente relacionada com a ideia
de reposição, substituição ou rodízio, expressando o total de movimentos de entradas
e saídas que ocorrem em um fábrica” [...] (DIESSE apud BEZERRA, 1997, p. 108).
Para Chiavenato apud Pinheiro e Souza (2013, p. 4):
A rotatividade de pessoal (ou turnover) é o resultado da saída de alguns
colaboradores e a entrada de outros para substituí-los no trabalho[...], a
rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma
organização, ou seja, as entradas para compensar as saídas de pessoas das
organizações.

De acordo com Bezerra (1997, p. 108) rotatividade significa “o desligamento de
um determinado número de indivíduos e a admissão de novos para preencher as
vagas deixadas no quadro de pessoal da instituição”.
A rotatividade para as organizações, geram um alto custo financeiro, devido a
vários fatores tais como, a saída dos colaboradores e a contratação de um novo
colaborador para completar as funções deixadas pelos que saem, o treinamento dos
novos colaboradores entre outros (ECKERT apud PINHEIRO; SOUZA, 2013).

2.1.3 Síndrome de Burnout

De acordo com Millan (2016, p. 5):
Criado na década de 70 por Maslach, o conceito de Burnout, apesar de
algumas críticas iniciais, foi rapidamente aceito e tem sido tema de inúmeros
artigos científicos, livros e de apresentações em congressos de psicologia,
psiquiatria e educação médica. Tornou-se, assim, um conceito praticamente
inquestionável.
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Burnout, palavra inglesa que tem como significado “[...] queimar-se” ou
“consumir-se pelo fogo”, foi utilizada pela fácil semelhança metafórica como o estado
de exaustão emocional, o “estar consumido” [...]” (MASLACH; SCHAUFELI apud
GRANJEIRO; ALENCAR; BARRETO, 2008, p. 3).
De acordo com Pereira et al. (2002, p. 21), se atribui Burnout como “uma
metáfora para significar aquilo, ou aquele, que chegou ao seu limite e, por falta de
energia, não tem mais condições de desempenho físico ou mental”.
“A exaustão emocional se caracteriza por sentimentos de fadiga e falta de
energia para manter-se em sua atividade laboral” (MASLACH apud GRANJEIRO;
ALENCAR; BARRETO, 2008, p. 3).
Segundo Pereira et al. (2002), o primeiro conceito Burnout foi dado por
Freudenberger ao qual utilizou-se de Staff Burn-out em 1974. No entanto atualmente
utilizam-se outros termos tais como Estresse Laboral, Estresse Laboral Assistencial,
Estresse Profissional, Estresse Ocupacional entre outros.
A Síndrome de Burnout inicialmente surge como um problema social sendo por
sua vez descrito como uma síndrome psicológica que se resulta de uma tensão
emocional que é frequentemente vivenciada por profissionais que com frequência se
relacionam com pessoas que necessitam de algum tipo de assistência. (SCHAUELI;
ENZMANN apud GRANJEIRO; ALENCAR; BARRETO, 2008).
Segundo França e Rodrigues (1999, p. 48):
O Burnout seria a reposta emocional a situações de stress crônico em função
de relações intensas – em situações de trabalho – com outras pessoas ou de
profissionais que apresentam grandes expectativas em relação a seus
desenvolvimentos profissionais e dedicação à profissão.

Freudenberger apud Pereira et al. (2002, p. 33), “admite que também outros
profissionais, além dos que trabalham diretamente na assistência aos demais, estão
susceptíveis ao Burnout”.
Segundo Trigo (2010, p. 2):
Na Classificação Internacional das Doenças, décima revisão (CID-10), os
critérios de neurastenia, se relacionados ao trabalho, são os que mais se
aproximariam da definição do burnout. Entretanto, um grupo de psiquiatras
canadenses defende a ideia de que seria um tipo de transtorno de
ajustamento. Segundo editorial na revista The Lancet, ela pode vir a se tornar
um diagnóstico formal em futuras versões do DSM, integrando-se aos demais
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transtornos psiquiátricos. Ainda na CID-10, p “esgotamento profissional ou
sensação de estar acabado” (Burnout syndrome) é codificado como Z73.0.
No Brasil, o decreto de nº 3.048, de 6 de maio de 1999, aprovou o
regulamento da Previdência Social e, em seu Anexo II, trata dos Agentes
Patogênicos causadores de doenças profissionais. O item XII da tabela dos
Transtornos Mentais e dos Comportamentos Relacionados ao Trabalho cita
a “Sensação de Estar Acabado” e “Síndrome do Esgotamento Profissional”
como sinônimos da síndrome de Burnout.

“Conhecer a síndrome e pôr em prática estratégias de prevenção e intervenção
faz-se imprescindível, sobretudo no mundo atual onde as exigências por
produtividade, qualidade, lucratividade [...], gerando problemas psicossociais”
(PEREIRA et al., 2002, p. 16).

2.1.3.1

Aspectos da síndrome de Burnout

A Síndrome de Burnout foi definida de acordo com Maslach e Jakson apud
Jacques (2003, p. 103), “[...] como uma reação à tensão emocional crônica e que
envolve três componentes: a exaustão emocional, a despersonalização e a diminuição
do envolvimento pessoal no trabalho”.

2.1.3.1.1 Exaustão emocional

“Se refere à sensação de esgotamento tanto físico como mental, ao sentimento
de não dispor mais de energia para absolutamente nada. De haver chegado ao limite
das possibilidades” (PEREIRA et al., 2002, p. 35).
Conforme nos aponta França e Rodrigues (1999, p. 49):
Diante da intensa carga emocional que o contato frequente e intenso com
pessoas impõe, principalmente com aquelas que vivem situações de
sofrimento, o indivíduo pode desenvolver uma exaustão emocional. O
profissional sente-se esgotado, com pouca energia para fazer frente ao dia
seguinte de trabalho, e a impressão que ele tem é de que não terá como
recuperar (reabastecer) essas energias.

Assim como para Maslach apud Granjeiro, Alencar e Barreto (2008, p. 3) vão
abordar que “a exaustão emocional se caracteriza por sentimentos de fadiga e falta
de energia para manter-se em sua atividade laboral”.
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2.1.3.1.2 Cinismo ou despersonalização

“É o desenvolvimento do distanciamento emocional que se exacerba, como
frieza, indiferença diante das necessidades dos outros, insensibilidade e postura
desumanizada” (FRANÇA; RODRIGUES, 1999, p. 49).
Com a despersonalização não vai significar que o indivíduo deixou de ter a sua
personalidade, mas que sofreu ou que vem sofrendo alterações, que por sua vez vai
levar o profissional a um contato frio e impessoal com os usuários de seus serviços,
passando a ter atitudes de cinismo e ironia com relação às pessoas e também
indiferença que pode vir a acontecer com os demais. (PEREIRA et al., 2002).
De acordo com Maslach apud Granjeiro, Alencar e Barreto (2008, p. 3), “ [...] a
despersonalização diz respeito a atitudes negativas de aspereza e de distanciamento
em relação às pessoas do ambiente de trabalho, normalmente aquelas a quem se
pretende beneficiar”.

2.1.3.1.3 Eficácia no trabalho ou redução da realização profissional

“Caracterizada por uma auto-avaliação negativa do indivíduo, normalmente
relacionada com sentimentos de incompetência e desempenho insatisfatório no
trabalho” (MASLACH apud GRANJEIRO; ALENCAR; BARRETO, 2008, p. 3).
Vai evidenciar um sentimento de insatisfação no trabalho que vem realizando,
com um sentimento de insuficiência, baixa-autoestima, desmotivação, fracasso
profissional, revelando uma baixa eficiência no trabalho, onde as vezes o profissional
apresenta ímpetos de abandonar o trabalho. (PEREIRA et al., 2002).
Segundo Freudenberger apud França e Rodrigues (1999, p. 50):
[...] o Burnout surge principalmente nas áreas em que as pessoas acreditam
ser as mais promissoras para suas realizações, nos profissionais que
procuram a competência, uma posição de destaque na comunidade, ser
reconhecidos e alcançar boa situação econômica. No entanto, a sensação
que muitos têm é de que “estão batendo a cabeça” [sic], dando “murro em
ponta de faca” [sic], dia após dia, semana após semana, ano após ano, o que
desenvolve intensos sentimentos de decepção e frustração. Com o
incremento da exaustão emocional e da despersonalização e todas as suas
consequências, não é raro um senso de inadequação, e o sentimento de que
se tem cometido falhas, com seus ideais, normas, conceitos.
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2.1.3.2

Sintomas de Burnout

Segundo Maslach, Schaufeli e Leiter apud Granjeiro, Alencar e Barreto (2008,
p. 4):
[...] as várias definições deste construto, com algumas especificidades,
encontram-se ao menos cinco elementos comuns: (1) existe a predominância
de sintomas relacionados com a exaustão mental e emocional, fadiga e
depressão; (2) a ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos
sintomas físicos; (3) os sintomas do Burnout são relacionados com o trabalho;
(4) os sintomas se manifestam em pessoas “normais” que não sofriam de
distúrbios psicopatológicos antes do surgimento da síndrome; e (5) a
diminuição da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa de
atitudes e comportamentos negativos.

Os sintomas gerados pelo Burnout, variam desde sintomas físicos até
comportamentais.

2.1.3.2.1 Físicos

Podem ocorrer fadiga constante e progressiva, dores musculares ou
osteomusculares,

distúrbios

do

sono,

cefaleias,

enxaquecas,

perturbações

gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios do
sistema respiratório, disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres.
(PEREIRA et al., 2002).
De acordo com Freudenberger apud Granjeiro, Alencar e Barreto (2008, p. 5),
“essa dimensão vai abarcar os sintomas psicossomáticos”.

2.1.3.2.2 Psíquicos

Como aborda Pereira et al. (2002), nos sintomas psíquicos vai haver falta de
atenção, de concentração, alterações de memória, lentificação do pensamento,
sentimento de alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de
impotência, labilidade emocional, dificuldade de auto aceitação, baixa autoestima,
astenia, desamino, disforia, depressão, desconfiança, paranoia.
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2.1.3.2.3 Comportamentais

Negligência, irritabilidade, incremento da agressividade, incapacidade para
relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento do
consumo de substâncias, comportamento de alto risco, suicídio, são alguns dos
sintomas a nível comportamental. (PEREIRA et al., 2002).

2.1.3.2.4 Defensivos

“São relatados nessa dimensão, a desumanização, a insensibilidade, a
indiferença e o cinismo no trato com os clientes” (MASLACH; JACKSON apud
GRANJEIRO; ALENCAR; BARRETO, 2008, p. 5).
Assim como tendência ao isolamento, sentimento de onipotência, perda do
interesse pelo trabalho ou pelo lazer, absenteísmo, ímpetos de abandonar o trabalho,
ironia. (PEREIRA et al., 2002).

2.1.4 Stress

Para se ter uma melhor compreensão sobre Burnout se faz necessário ter uma
compreensão sobre o stress e como diferenciá-lo do Burnout, já que muitas vezes é
stress é confundido como principal causador do Burnout, sendo que esse por usa vez
é desenvolvido quando o indivíduo sofre de stress agudo, onde é constante (PEREIRA
et al, 2002).
“Derivada do latim, a palavra estresse foi empregada popularmente no século
XVII significando fadiga, cansaço. A partir dos séculos XVII e XIX, o termo estresse
aparece relacionado com o conceito de força, esforço e tensão” (FARIAS apud
PEREIRA et al., 2002, p. 24).
O termo foi utilizado no sentido em que é conhecido atualmente pela primeira
vez, após o endocrinologista canadense Hans Selye, publicar para a revista britânica
Nature um artigo com o nome de Síndrome produzida por vários agentes nocivos, ao
qual foi utilizado para descrever sobre uma síndrome que tinha forte ligações com o
estado de saúde e de doença dos seres vivos em geral (MARRAS; VELOSO, 2012).
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Selye apud Consoni (2006, p. 18) vai definir o stress como “um grau de
desgaste total causado pela vida, é um conjunto de reações que um organismo
desenvolve ao se submetido a uma situação que exige um esforço para adaptação”.
De acordo com França e Rodrigues (1999, p. 24), estar estressado é quando o
“estado do organismo, após o esforço de adaptação, que pode produzir deformações
na capacidade de resposta atingindo o comportamento mental e afetivo, o estado
físico e o relacionamento com as pessoas”.
O estresse [sic] não é uma doença, mas uma tentativa de adaptação e não
está relacionado apenas ao trabalho, mas ao cotidiano de vida experimentado
pelo sujeito. Ressaltam, no entanto, que a importância conferida ao trabalho
se deve a sua relevância neste cotidiano, transformando-o em um dos
principais fatores desencadeantes do estresse (sic) (JACQUES, 2003, p.
102).

Selye e Sandin apud Pereira et al. (2002, p. 26) vão abordar que “quando se
afirma que um indivíduo sofre de estresse, significa que este é excessivo, quer dizer,
que implica em um sobreesforço do organismo ao sobrepor-se ao nível de resistência
deste”.
O estresse quando excessivo produz consequências psicológicas e
emocionais que resultam em cansaço mental, dificuldade de concentração e
perda de memória imediata, bem como crises de ansiedade e de humor. Do
ponto de vista físico, possíveis doenças podem surgir pela baixa do sistema
imunológico. Essas respostas psicofisiológicas do organismo ocorrem uma
vez que, existe uma ligação dos sistemas neurológico, imunológico e
endócrino para a realização das funções regulatórias do organismo e controle
perante estímulos internos e externos (BLALOCK; BOST; SMITH apud
ROSSETTI et al., 2008, p. 110).

Também precisa-se entender que o stress não é uma doença, pois necessitase entender que este, faz parte da natureza biológica do ser humano e é essencial
para sua sobrevivência diante as adversidades do meio no qual está inserido
(MARRAS; VELOSO, 2012).

2.1.4.1

Fases do stress

O Stress é caracterizado atualmente por 4 fases, aos quais são: alerta,
resistência, quase-exaustão e exaustão.
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O stress emocional é uma reação complexa e global do organismo,
envolvendo componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais, que se
desenvolve em etapas, ou fases. A manifestação do stress pode ocorrer em
qualquer pessoa, pois todo ser humano está sujeito a um excesso de fatores
estressantes que ultrapassam sua capacidade de resistir física e
emocionalmente (LIPP, 2005, p. 11).

O stress para França e Rodrigues (1999, p. 28) é o “estado positivo (eustress)
ou negativo (distress) do esforço gerado pela tensão mobilizada pela pessoa”.
A fase positiva do stress é a fase de alerta, onde o ser humano se energiza
pelo meio da produção da adrenalina, em que a sobrevivência é preservada e uma
sensação de plenitude é frequentemente alcançada. Já na segunda fase, em que é
chamada de resistência, a pessoa tenta automaticamente lidar com os estressores de
modo a manter sua homeostase interna. Se esses fatores estressantes persistirem
em frequência ou intensidade, vai haver uma quebra na resistência da pessoa e ela
vai passar para à fase de exaustão, onde nesta fase, poderão ocorrer doenças graves
nos órgãos mais vulneráveis, como enfarte, psoríase, úlcera, depressão entre outros.
(LIPP apud ROSSETTI et al., 2008).
Através da aplicação do ISSL, Selye identificou que além das três fases do
stress (alerta, resistência e exaustão), há uma quarta fase que se situa entre a fase
de resistência e exaustão ao qual se denomina fase de quase-exaustão, onde
caracteriza-se por um enfraquecimento da pessoa que não está mais conseguindo
adaptar-se ou resistir ao estressor. As doenças começam a surgir, mas ainda não são
tão graves como na fase de exaustão, por mais que se apresente desgaste e outros
sintomas, a pessoa ainda consegue trabalhar e socializar até certo ponto, não
conseguindo na maioria das vezes trabalhar ou concentrar-se (LIPP, 2005).

2.1.4.1.1 Fase de alerta

Para Lipp (2005, p. 81), essa fase é uma fase positiva em que se dá “quando o
ser humano automaticamente se prepara para a ação. É caracterizada pela produção
e ação da adrenalina que a torna a pessoa mais atenta, mais forte e mais motivada”.
De acordo com França e Rodrigues (1999, p. 34), na fase de alerta, as reações
orgânicas são:
Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da
concentração de glóbulos vermelhos, aumento da concentração de açúcar no
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sangue, redistribuição do sangue, aumento da frequência respiratória,
dilatação dos brônquios, dilatação da pupila, aumentos da concentração de
glóbulos brancos, ansiedade.

Na fase de alerta segundo Camelo e Angerami (2004, p. 16), “O organismo
tem uma excitação de agressão ou de fuga ao estressor, que pode ser entendida como
um comportamento de adaptação”.

2.1.4.1.2 Fase de resistência

Caso a fase de alerta for mantida por um período de tempo muito prolongado
ou se novos estressores forem se acumulando, o organismo entra em ação para evitar
um desgaste total de energia, entrando assim na fase de resistência, quando se
resiste aos estressores e inconscientemente tenta reestabelecer o equilíbrio interior,
ao qual é chamado de homeostase, que foi quebrado na fase de alerta. A
produtividade cai, caracterizado pela produção do cortisol e a pessoal também se
torna mais vulnerável a vírus e bactérias (LIPP, 2005).
Para Camelo e Angerami (2004, p. 16):
Havendo persistência da fase de alerta, o organismo altera seus paramêtros
de normalidade e concentra a reação interna em um determinando órgãoalvo [...], nessa fase ocorre a manifestação de sintomas da esfera
psicossocial, como ansiedade, medo, isolamento social, roer unhas,
oscilação do apetite, impotência sexual e outro.

Nessa fase há o aumento do córtex da supra-renal, ulcerações no aparelho
digestivo, irritabilidade, insônia, mudanças no humor, diminuição do desejo sexual,
atrofia de estruturas relacionadas à produção de células sanguíneas (FRANÇA;
RODRIGUES, 1999).

2.1.4.1.3 Fase de quase exaustão

Através da aplicação do ISSL, Selye identificou que além das três fases do
stress (alerta, resistência e exaustão), há uma quarta fase que se situa entre a fase
de resistência e exaustão ao qual se denomina fase de quase-exaustão, onde
caracteriza-se por um enfraquecimento da pessoa que não está mais conseguindo
adaptar-se ou resistir ao estressor. As doenças começam a surgir, mas ainda não são
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tão graves como na fase de exaustão, por mais que se apresente desgaste e outros
sintomas, a pessoa ainda consegue trabalhar e socializar até certo ponto, não
conseguindo na maioria das vezes trabalhar ou concentrar-se (LIPP, 2005).
Quando a tensão excede o limite do gerenciável, a resistência física e
emocional começa a se quebrar, ainda há momentos em que a pessoa
consegue pensar lucidamente, tomar decisões, rir de piadas e trabalhar,
porém, tudo isto é feito com esforço e estes momentos de funcionamento
normal se intercalam com momentos de total desconforto. Há muita
ansiedade neta fase. A pessoa experimenta uma gangorra emocional. O
cortisol é produzido em maior quantidade e começa a ter o efeito negativo de
destruir as defesas imunológicas. Doenças começam a surgir (LIPP, 2005, p.
81).

2.1.4.1.4 Fase de exaustão

A fase de exaustão “representa muitas vezes a falha dos mecanismos de
adaptação; há, em parte, um retorno à fase de alarme e, posteriormente, se o estímulo
estressor permanecer potente, o organismo pode morrer (FRANÇA; RODRIGUES,
1999, p. 35).
É a fase patológica do stress, a mais negativa, onde ocorre um desequilíbrio
interior muito grande. A pessoa entre em depressão, ao qual não consegue
mais se concentrar ou trabalhar, suas decisões muitas são impensadas e
doenças graves podem ocorrer, como úlceras, pressão alta, psoríase e vitiligo
(LIPP, 2005, p. 81).

Para Camelo e Angerami (2004, p. 16), “o organismo encontra-se extenuado
pelo excesso de atividades e pelo alto consumo de energia. Ocorre, então a falência
do órgão [...], que se manifesta sob a forma de doenças orgânicas”.

2.1.4.2

Dimensões

De acordo com Marras e Veloso (2012, p. 23), dentro do tema, stress, é
possível identificar três tipos de dimensões que apesar de distintas entre si, são
complementares.
Conforme Filgueiras e Hippert (1999, p. 41-42):
Esta é uma visão biopsicossocial do estresse (sic), que considera os
estímulos estressores provenientes tanto do meio esterno (estímulos de
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ordem física ou social, como o trabalho), quanto do interno (pensamentos,
emoções, fantasias e sentimentos, como angústia, medo, alegria e tristeza).

A dimensão biológica para França e Rodrigues (1999, p. 16), “refere-se às
características constitucionais herdadas e congênitas, incluindo os diferentes órgãos
e sistemas que promovem o funcionamento do corpo humano [...]”.
“O corpo, diante de um agente estressor, sofre uma série de alterações
químicas que o deixa em estado de tensão. Este, por sua vez, compreende um
aumento de metabolismo do corpo para possibilitar respostas rápidas” (MARRAS;
VELOSO, 2012, p. 27).
Na dimensão psicológica, de acordo com França e Rodrigues (1999, p.16), vai
corresponder “aos processos afetivos, emocionais e intelectuais, conscientes ou
inconscientes, caracterizando a personalidade, a vida mental, o afeto e o jeito de se
relacionar com as pessoas e com o mundo que as rodeia”.
Através da dimensão psicológica nos estudos sobre o stress, houve um grande
impacto ao qual deixou o conceito com uma forma mais complexa (MARRAS;
VELOSO, 2012).
Com relação a dimensão social, segundo França e Rodrigues (1999, p. 17):
É relativa à incorporação e influências dos valores, das crenças e
expectativas das pessoas com as quais se convive, dos grupos sociais e d
diferentes comunidades com as quais entramos em contato durante a vida,
desde o nascimento. Inclui também a influência do ambiente físico e as
características ergonômicas dos objetos que utilizamos.

Para Marras e Veloso (2012, p. 52), “é preciso compreender o indivíduo e a
forma como se relaciona com seu meio social”. Pois o Stress se desenvolve a partir
das questões psicossociais do indivíduo, ao qual, não consegue interagir com essas
situações geradoras aumentando assim o nível e a intensidade.

2.1.5 Síndrome de Burnout e Stress

A Síndrome de Burnout para Pereira et al. (2002, p. 45), “é uma resposta a um
estado prolongado de estresse, ocorrer pela cornificação deste, quando os métodos
de enfrentamento falharam ou foram insuficientes”.
De acordo com Abreu et al. (2002, p. 5), vai abordar a Síndrome de Burnout
como uma “uma dessensibilização [sic] dirigida às pessoas com quem se trabalha,
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incluindo usuários, clientes, e a própria organização e o estresse é, um esgotamento
diverso que [...] interfere na vida pessoal do indivíduo, além de seu trabalho”.
“O estresse pode apresentar aspectos positivos ou negativos, o Burnout tem
sempre um caráter negativo (distresse) ” (PEREIRA et al., 2002, p. 46).

2.1.5.1

Síndrome de Burnout e Stress ocupacional

Para Guaresemim (2015, p. 3):
Os especialistas lembram também que existe o chamado estresse
ocupacional, mas esse não impede que a pessoa se organize e continue
atuando com eficiência. É o que acontece em uma promoção, mudança de
empresa ou quando se ganha novas responsabilidades. Já na síndrome de
burnout, a pessoa excede seus limites e simplesmente para de funcionar
como deveria. Entre os problemas de saúde que mais acometem os
trabalhadores, a síndrome de burnout é uma das principais

Segundo Araújo apud Pereira et al. (2002, p. 47) vai delimitar que,
“[...] as relações entre o stress ocupacional e a saúde mental do trabalhador apontam
para índices de incapacidade temporária ao trabalho, absenteísmo, aposentadoria
precoce e riscos à saúde decorrentes dessa relação”.
Para Chernis apud Abreu et al. (2002, p. 4), “Burnout não é um evento, mas
sim um processo e, apesar de compartilharem duas características - esgotamento
emocional e escassa realização pessoal - burnout e estresse ocupacional diferem
pelo fator despersonalização”.
No contexto da Síndrome de Burnout, a qualidade do trabalho será afetada
decorrente de além da desatenção e negligência, também, da relação existente dentre
os colaboradores e clientes através do distanciamento, da falta de empatia e
hostilidade. (PEREIRA et al., 2002).

2.1.6 Síndrome de Burnout e Depressão

Chegou-se a cogitar sobre a semelhança entre Síndrome de Burnout e
Depressão ao qual segundo Pereira et al. (2002), aborda que vão se tratar de conceito
que diferem, onde vai apontar a semelhança dos dois como sendo a disforia, o
desânimo, porém através das manifestações clínicas, vai prevalecer na depressão,
uma maior submissão à letargia e a prevalência com relação ao sentimento de culpa
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e derrota, sendo que na Síndrome de Burnout os sentimentos relacionados são os de
tristeza e desapontamento, ao qual explica que a pessoa que o vivencia atribui ao
trabalho como desencadeante do processo.
Segundo Benevides-Pereira apud Granjeiro, Alencar e Barreto (2008, p. 5):
A pessoa que vivencia o burnout identifica o trabalho como desencadeante
do processo e apresenta uma sintomatologia com prevalência de
sentimentos de desapontamento e tristeza. Por outro lado, na depressão há
prevalência de sentimentos de derrota e letargia para a tomada de atitude

A síndrome de Burnout diferentemente da Depressão, afeta somente o campo
de trabalho, ao qual será diagnosticado devido a situação de trabalho, enquanto a
Depressão vai abordar todos os campos de vida da pessoa ao qual será considerada
como um sintoma clínico (MASLACH et al. apud MURCHO; JESUS; PACHECO,
2009).
Segundo Brenninkmeijer et al. apud Murcho, Jesus e Pacheco (2009, p. 2):
A síndrome de Burnout apresenta alguns sintomas semelhantes aos quadros
depressivos, como sejam os distúrbios do sono, a perda de energia e a fadiga,
a perda de interesse nas atividades [sic] usuais, a diminuição da autoestima
e da autoconfiança, e o desapontamento e a tristeza, embora também
existam diferenças acentuadas entre os dois quadros clínicos, apresentando
a depressão como principais sintomas, uma atitude depressiva e dificuldade
em retirar prazer das coisas, perda ou ganho de peso, insónia ou hipersonia,
agitação ou retardamento psicomotor, fadiga ou perda de energia,
sentimentos de insuficiência ou de culpa, indecisão ou dificuldade de
concentração, e pensamentos sobre a morte e ideação suicida, enquanto
o Burnout apresenta exaustão mental e emocional, despersonalização (que
se caracteriza por uma atitude cínica em relação aos outros), sucesso
pessoal reduzido (que tem relação com uma avaliação negativa das
competências individuais no trabalho)

Confundido frequentemente com a Depressão e Síndrome do Pânico, o
diagnóstico para a Síndrome de Burnout é difícil, o que por sua vez acaba atrasando
o tratamento correto (TORREZAN apud GUARESEMIM, 2015).

2.1.7 Prevenção

Pereira et al. (2002), define que técnicas e programas podem ser utilizadas
como método de prevenção que variam desde programas centrados na resposta do
indivíduo, programas no contexto ocupacional, até na interação entre estes.
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Segundo Guaresemim (2015, p. 5), “para se curar, o primeiro passo é se afastar
do trabalho. Pela legislação atual, portadores de burnout têm direito à licença médica
e, em casos considerados graves, até à aposentadoria por invalidez”.
Para França e Rodrigues apud Granjeiro, Alencar e Barreto (2008, p. 5),
abordam a questão em como estar prevenindo a Síndrome de Burnout e recomendam
para as pessoas à:
(a) aumentar a variedade de rotinas, para evitar a monotonia; (b) prevenir o
excesso de horas extras; (c) dar melhor suporte social às pessoas; (d)
melhorar as condições sociais e físicas de trabalho; e (e) investir no
aperfeiçoamento profissional e pessoal dos trabalhadores.

De acordo com Torrezan apud Guaresemim (2015, p. 5), uma forma de
prevenção a pessoa deve, “[...] alterar o estilo de vida, pois, com a síndrome, o lazer,
a prática de atividades físicas e a alimentação ficam comprometidos. É necessário
adotar novos hábitos e questionar-se sobre os próprios limites de forma realista”.
Ao que se refere Pereira et al. (2002, p. 230):
A intervenção centrada na resposta do sujeito tem como finalidade que esta
aprenda a enfrentar de maneira adaptativa as situações estressantes. Para
tal, inicialmente é fundamental conhecer o problema, exercitar-se em
reconhecê-lo, para posteriormente, aprender a utilizar formas de
enfrentamento efetiva ante as situações estressantes.

Os enfrentamentos utilizados serão baseados no contexto ao qual o indivíduo
se encontra com maiores dificuldades como com relação à exaustão emocional, no
enfrentamento quanto à solução dos problemas e na interação do contexto do trabalho
com o indivíduo (PEREIRA et al., 2002).

2.2

METODOLOGIA

A pesquisa aplicada decorre dentro dos padrões éticos aceitos pelo CFP de
acordo com o artigo 16 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, e teve aprovação
e liberação do comitê de ética da Instituição Proponente, Universidade Alto Vale do
Rio

do

Peixe

- UNIARP

através da versão

1,

do

CAAE

de

número

61340516.6.0000.5593 ao qual foi submetido na data de 24 de novembro de 2016.
Para Fonseca apud Gerhardt et al. (2009, p. 12), a palavra metodologia se
refere a:
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[...] “methodos” significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa,
investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos
a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se
fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos
instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica.

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CFP), nº010/05 – art.16 (2014, p.
14):
O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para
a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias: a) Avaliará
os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos
resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e
comunidades envolvidas; b) Garantirá o caráter voluntário da participação dos
envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações
previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código;
c) Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo
interesse manifesto destes; d) Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou
organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu
encerramento, sempre que assim o desejarem.

Para um melhor entendimento, Nosella (2008, p. 256), vai abordar sobre a
diferenciação entre ética e moral na qual nos diz:
Etimologicamente, embora tanto a antiga língua grega como a latina utilizem
os dois termos, éthos se inscreve particularmente na cultura da Grécia
clássica, enquanto o termo mos-moris inscreve-se na cultura romano-latina.
A civilização latina herdou o conceito de ética do debate filosófico da Grécia
clássica e preservou-lhe o sentido de reflexão teórica. Assim, ética significa,
em primeiro lugar, o ramo da filosofia que fundamenta científica e
teoricamente a discussão sobre valores, opções (liberdade), consciência,
responsabilidade, o bem e o mal, o bom e o ruim etc., enquanto o termo mosmoris (moral) refere-se principalmente aos hábitos, aos costumes, ao modo
ou maneira de viver. Assim, qualifica-se um certo hábito ou costume de
virtuoso ou vicioso e um certo modo de agir ou viver de moral ou imoral. Ao
contrário, o termo ética, por remeter à fundamentação filosófica da própria
moral, geralmente não se qualifica.

De acordo com o Conselho Nacional de Saúde (2016, p. 1):
A ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural [...] em
pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos
participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos;
considerando que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e
livre do participante [...] exige respeito e garantia do pleno exercício dos
direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de
modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes.

É de extrema relevância estar se trabalhando dentro das questões éticas,
demonstrando assim que além do estudo realizado, a ênfase se dá para com o bem-
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estar dos participantes, sempre respeitando suas decisões, mantendo o sigilo e acima
de tudo, realizando algo que não prejudique no seu enfoque biopsicossocial.

2.2.1 Tipo de Pesquisa

Para Gil apud Gerhardt et al. (2009, p. 12) a pesquisa é definida como:
Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por
um processo constituído de várias fases, desde a formação dos problemas
até a apresentação e discussão dos resultados.

A pesquisa qualitativa vai envolver um processo para obter dados descritivos
sobre pessoas, lugares e as interações, onde vai procurar compreender alguns
fenômenos sobre a perspectiva dos participantes do estudo. (GODOY, 1995).
Para Minayo apud Gerhardt et al. (2009, p. 32), a pesquisa qualitativa:
Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

A pesquisa qualitativa para Godoy (1995, p. 23), “não se apresenta como uma
proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem
os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques”.
De uma maneira que ocorre um processo diferenciado da pesquisa qualitativa,
na pesquisa quantitativa os resultados podem ser quantificados (FONSECA apud
GERHARDT et al. (2009).
Terence e Filho (2006, p. 3), vão explicitar que “a pesquisa quantitativa permite
a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de
uma amostra que o represente estatisticamente”.
A pesquisa realizada foi de caráter qualiquantitativo, onde os dados obtidos
tiveram como instrumentos de instrumentos de pesquisa, um questionário e dois
testes onde foram aplicados e posteriormente analisados e avaliados e discutidos. Em
que se pode observar através da tabela abaixo as características explicitadas por cada
uma.
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Quadro 1: Comparação entre o método quantitativo e o método qualitativo
Pesquisa Quantitativa
Pesquisa Qualitativa
Focaliza uma quantidade pequena de Tenta compreender a totalidade do
conceitos
fenômeno, mais do que focalizar
conceitos específicos
Inicia com ideias preconcebidas do Possui poucas ideias preconcebidas e
modo pelo qual os conceitos estão salienta a importância das interpretações
relacionados
dos eventos mais do que a interpretação
do pesquisador
Utiliza procedimentos estruturados e Coleta dados sem instrumentos formais
instrumentos formais para coleta de e estruturados
dados
Coleta os dados mediante condições de Não tenta controlar o contexto da
controle
pesquisa, e, sim, captar o contexto na
totalidade
Enfatiza a objetividade, na coleta e Enfatiza o subjetivo como meio de
análise dos dados
compreender
e
interpretar
as
experiências
Analisa os dados numéricos através de Analisa as informações narradas de uma
procedimentos estatísticos
forma organizada, mas intuitiva
FONTE: POLIT et al apud GERHARDT et al., 2009.

Observando a tabela assim pode-se perceber que existem pontos fortes e
fracos nos dois métodos tanto no quantitativo, quanto no qualitativo, porém os pontos
fortes vão complementar os pontos fracos do outro, sendo esses fundamentais para
a ciência (GERHARDT et al., 2009).

2.2.2 População Amostra

Para Marconi e Lakatos apud Fávero (2012, p. 73),
O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser
investigado, e a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente será
submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica de
amostragem específica.

A pesquisa foi realizada em uma rede de supermercados em Caçador/SC
contando com 50 colaboradores de ambos os sexos, ao qual as pesquisas foram
realizadas somente com alguns cargos sendo esses o de gerência, operadores de
caixas e motoristas, visto que esses são os que mais entram em situações de stress,
devido a situação de responsabilidade tanto para com os clientes, através de
atendimentos e o maior tempo que passam com estes durante a permanência na loja
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quanto para com superiores, ao devido fato de serem cargos aos quais exigem uma
maior responsabilidade, como no manuseio de dinheiro, organização dos produtos
comprados pelos clientes até a entrega destes em segurança em suas casas
delimitando-se assim as profissões de operadores de caixa, gerentes e motoristas,
onde entre estes, contam com 09 motoristas, 06 gerentes e 35 operadores de caixas.

2.2.3

Procedimentos

Inicialmente foi entrado em contato com os proprietários da rede de
supermercados para a realização da pesquisa, ao qual foi aceito, em que após foi
realizado observações acerca de quais profissões estabeleciam um maior contato
tanto com os clientes quanto com superiores, sendo esses um dos fatores
estressores, onde foi delimitado as profissões de operadores de caixas e motoristas,
que tem um maior contato, ao qual ficam mais tempo com o cliente que está em
compra, e ao qual exigem uma maior responsabilidade para com relação a empresa
em que trabalha.
Após definido os cargos que seriam pesquisados, houve um diálogo com os
colaboradores explicando-lhes sobre o trabalho a ser realizado, qual propósito e
finalidade. Ao qual após liberado pelo comitê de ética iniciaram-se as aplicações do
questionário e testes propostos.
Para Santos apud Fávero (2012, p. 74), os procedimentos são:
[...] atividades práticas necessárias para a aquisição dos dados com os quais
se desenvolverão os raciocínios que resultarão em cada parte do trabalho
final, ou seja, planeja-se aqui de forma concreta, a coleta de dados, que se
iniciará ao final do projeto.

Os procedimentos adotados para a pesquisa consistem na aplicação do ISLL
afim de definir em qual o nível de stress aos quais se encontram os colaboradores, no
MBI, tendo como objetivo obter dados se há um possível desenvolvimento da
Síndrome de Burnout e no questionário sociodemográfico, afim de obter uma
amostragem acerca de alguns dados pessoais dos colaboradores participantes da
pesquisa.
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2.2.3.1

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL)

“O inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL), padronizado por Lipp
e Guevara (1994) baseou-se num modelo trifásico desenvolvido por Selye”
(ROSSETTI et al., 2008, p. 110).
O ISSL substitui o ISS (inventário de sintoma de stress), e dele difere, onde o
ISSL divide o processo de stress em quatro fases, diferentemente do ISS que é em
três. (LIPP, 2005, p. 13).
O ISSL é de fácil aplicação e visa identificar de modo objetivo a sintomatologia
que o paciente apresenta, avaliando se este possui sintomas de stress, o tipo
de sintoma existente (se somático ou psicológico) e a fase em que se
encontra. Apresenta um modelo quadrifásico de stress baseado inicialmente
no modelo trifásico de Selye (1984) com relação aos efeitos do stress
poderem manifestar-se tanto na área somática como na cognitiva e aparecem
em sequência e gradação de seriedade à medida que suas fases do stress
se agravam (LIPP, 2005, p. 13).

“O ISSL leva cerca de dez minutos para ser administrado. Ele é composto de
três quadros que se referem às quatro fases do stress, sendo o quadro 2 utilizado para
avaliar as fases 2 e 3 (resistência e quase-exaustão) ” (LIPP, 2005, p. 14).

2.2.3.2

Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS)

Pode ser respondido através de uma escala do tipo Likert de 7 pontos, indo de
“0” (zero) como “nunca” até “6” para “todos os dias”. Possui 3 versões, a HSS - Human
Services Survey, para se avaliar os profissionais que trabalham em serviços humanos
como médicos, enfermeiros, psicólogos entre outros, a ED – Educators Survey
destinado à avaliação de educadores e a GS – General Survey, indicado para todos
os trabalhadores em geral. O que vai deferir nas versões é a terminologia empregada
para a pessoa ao qual será aplicada o questionário, como no caso HSS – cliente, ED
– aluno, GS – pessoa, onde neste último o questionário possuir apenas 16 itens
(PEREIRA et al., 2002).
O MBI-GS é composto de três dimensões: exaustão emocional (EE) que se
refere ao esgotamento de energia emocional e fadiga, mas sem referência direta às
pessoas como a origem desses sentimentos. Essa dimensão apresenta 6(seis)
variáveis. Outra dimensão é o Cinismo (CI), refere-se a indiferença ou uma atitude
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distante para com o trabalho e possui 4(quatro) variáveis e pôr fim, a dimensão
Eficácia no Trabalho (ET) enfatiza mais diretamente as expectativas no trabalho,
incluindo as expectativas de um indivíduo de eficácia continuada no trabalho, esta
dimensão possui 6(seis) variáveis. (SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015).
De acordo com Schaufeli e Greenglass apud Schuster et al. (2013, p. 3)
A MBI-GS define burnout como uma crise em sua relação com o trabalho,
não necessariamente como uma crise em seu relacionamento com as
pessoas-pacientes ou clientes, no trabalho. Mensurando as relações dos
entrevistados com seu trabalho em um continuum [sic] de envolvimento com
Burnout”.

“As 16 variáveis da escala, [...] foi adaptada e validada para o português por
Tamayo (2002)” (FERREIRA apud SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015, p. 3).

Quadro 2: Variáveis por fator de Burnout MBI-GS
CÓD.

VARIÁVEIS

EE1

Sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho

EE2

Sinto-me esgotado no final de um dia de trabalho

EE3
EE4

Sinto-me cansado quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro
dia de trabalho
Trabalhar o dia todo é realmente motivo de tensão para mim

EE5

Sinto-me acabado por causa do meu trabalho

EE6

Só desejo fazer meu trabalho e não ser incomodado

CI1

Sou menos interessado no meu trabalho desde que assumi essa função

CI2

Sou menos entusiasmado com o meu trabalho

CI3

Sou mais descrente sobre a contribuição de meu trabalho para algo

CI4

Duvido da importância do meu trabalho

ET1

Sinto-me entusiasmado quando realizo algo no meu trabalho

ET2

Realizo muitas coisas valiosas no meu trabalho

ET3

Posso efetivamente solucionar os problemas que surgem no meu trabalho

ET4

Sinto que estou dando uma contribuição efetiva para essa organização

ET5

Na minha opinião, sou bom no que faço

ET6

No meu trabalho, me sinto confiante de que sou eficiente e capaz de fazer
com que as coisas aconteçam

Fonte: Ferreira apud Schuster et al., 2013
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O MBI-GS é composto de três dimensões: exaustão emocional (EE) que se
refere ao esgotamento de energia emocional e fadiga, mas sem referência direta às
pessoas como a origem desses sentimentos. Essa dimensão apresenta 6(seis)
variáveis. Outra dimensão é o Cinismo (CI), refere-se a indiferença ou uma atitude
distante para com o trabalho e possui 4(quatro) variáveis e pôr fim, a dimensão
Eficácia no Trabalho (ET) enfatiza mais diretamente as expectativas no trabalho,
incluindo as expectativas de um indivíduo de eficácia continuada no trabalho, esta
dimensão possui 6(seis) variáveis. (SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015).
As nomenclaturas das dimensões para alguns autores vão diferir, entre Cinismo
e Despersonalização, e Eficácia no Trabalho e reduzida Realização Profissional, ao
passo que os significados serão os mesmos.
De acordo com Pereira et al. (2002, p. 75):
No brasil encontramos estudos de tradução, adaptação e validação
desenvolvidos por Lautert (1995) em 341 enfermeiros do Rio Grande do Sul,
por Tamayo (1996), descrito em Codo, Sampaio & Hitomi (1997) realizado
em profissionais de Brasília, pelo do NEPASB (1997) em 595 diferentes
profissionais residentes em Maringá, pelo de Moura (1997, 200) em
professores da rede particular de Pelotas, por Kurowski (1999) em agentes
penitenciários de Curitiba, além do de Roazzi, Carvalho & Guimarães (2000)
em uma população de 684 professores de Teresina e a de Carvalho (1995)
com 465 professores de rede pública pertencentes à Delegacia em Ensino de
Mogi-Mirin.

“Para a análise dos resultados obtidos neste estudo [...]. Na mensuração dos
índices de Burnout com a escala MBI-GS, são definidos que valores de 1,33 são
considerados baixos, entre 1,34 e 2,43 intermediários a acima de 2,43 altos”
(MCLAURINE apud SCHUSTER et al., 2013, p. 4).

Tabela 1: Valores de Burnout
Baixo

Moderado

Alto

Burnout

<1,33

1,34-2,43

>2,43

Exaustão Emocional

<2,0

2,1-3,19

>3,20

Cinismo

<1,0

1,01-2,10

>2,20

Eficácia no trabalho

>4,0

4,01-4,99

>5,0

Fonte: Mclaurine apud Schuster et al., 2013
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2.2.3.3

Questionário sociodemográfico

O questionário sociodemográfico será realizado para obtenção de dados
pessoais acerca do sexo, profissão realizada, jornada de trabalho, qual horários entre
outras questões, afim de complementar outros dados obtidos através dos testes.
Também para realizar a análise da situação pessoal dos participantes da
pesquisa, fazendo com que através dos dados, se em situação de Stress ou no
desenvolvimento da Síndrome de Burnout, possa se identificar em qual a faixa etária,
jornada de trabalho, escolaridade, entre outros dados estão o maior nível de
desenvolvimento destes.

2.3

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Aqui, são explanados os resultados e análises do estudo proposto durante esse
estudo ao qual foi realizado com 50 colaboradores de uma rede de supermercado,
sendo esses de ambos os sexos e com uma amostragem de profissões entre
gerentes, motoristas e operadores de caixas.
Nos gráficos, quadros e tabelas, será abordado em um primeiro momento, a
apresentação da identificação dos participantes dos estudos e em seguida, os
resultados dos possíveis desenvolvimentos de Stress e Síndrome de Burnout, ao qual
será realizado a análise comparativa.
O gráfico a seguir vai abordar sobre a porcentagem por cargo dos
colaboradores que participaram do estudo.

2.3.1 Dados Sociodemográficos
As questões sociais do indivíduo são muitos importantes para o processo de
pesquisa ou estudo, visto que são essas informações é que irão ser o diferencial
durante o processo, pois é a partir dessas que será realizado um comparativo acerca
das questões relacionadas ao Stress e Síndrome de Burnout, podendo ser algumas
dessas desencadeantes ou influenciar no desenvolvimento.
Para Amaro, Póvoa e Macedo (2005, p. 3), “Um questionário é extremamente
útil quando um investigador pretende recolher informação sobre um determinado
tema”.
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Seguindo esses preceitos o questionário sociodemográfico, vai auxiliar como
um método complementar na identificação dos problemas apresentados para o estudo
proposto. De acordo com Gunther apud Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 258),
[...] aquele que busca a construção do conhecimento, através da pesquisa,
utilize formas complementares, e não isoladas, de utilização da pesquisa
quantitativa e qualitativa, sem se prender a um ou outro método, adequandoos para solução do seu problema de pesquisa.

Gráfico 1: Cargo profissional dos colaboradores participantes
12%

18%

Gerente

Operador de
Caixa
Motorista

70%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

No gráfico 1 foi realizado um levantamento sobre as profissões referenciadas
para o estudo ao qual conta com 70% dos colaboradores que exercem a função de
operadores de caixas, 18% na profissão de motorista e 12% gerentes.
Observa-se assim, uma maior porcentagem dos colaboradores que exercem a
função de operadores de caixa ao qual contam em número de 35, demonstrando
assim um menor número de colaboradores que exercem a profissão de motorista ao
qual a rede conta com um total de 9 e com relação a profissão de gerência com um
total de 6 contando 1 gerente para cada loja, totalizando assim um total de 50
participantes, distribuidora em 6 lojas da rede de supermercados.
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Gráfico 2 – Sexo dos Participantes

Masculino
Masculino
38%

Feminino
Feminino
62%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

No gráfico 2 está explicitada as informações referentes ao sexo dos
participantes do estudo ao qual correspondem 31 pessoas do sexo feminino contando
com 62% e 19 pessoas do sexo masculino sendo esses 38%, observando assim, uma
maior porcentagem de participantes do sexo feminino.
Ao analisar as questões sobre o gênero dos participantes, obter-se-á uma
maior compreensão acerca das questões do estudo proposto para uma posterior
análise e comparativos, acerca qual dos gêneros tem uma maior proporção de estar
desenvolvendo a Síndrome de Burnout ou Stress.
A seguir será apresentada a faixa etária dos participantes.

Gráfico 3: Classificação de faixa etária
2%
12%

34%

15 a 24 anos e 11
meses
25 a 34 anos e 11
meses

22%

35 a 44 anos e 11
meses
45 a 54 anos e 11
meses

55 anos acima
30%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

No Gráfico 3, observa-se segundo dados obtidos uma maior incidência de
colaboradores na faixa de 15 a 24 anos e 11 meses com 34%, seguido pela faixa
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etária de 25 a 34 anos e 11 meses com 30% dos participantes, na faixa etária de 35
a 44 anos e 11 meses apresentam-se com 22 %, com 12 % os colaboradores na faixa
etária de 45 a 54 anos e com 2% colaboradores com 55 anos ou acima.
Tendo em vista as informações acima, pode-se observar que a maior
porcentagem de colaboradores que trabalham dentro da rede de supermercados é de
pessoas mais jovens, estando entre 15 até 34 anos de idade.
Aqui optou-se por iniciar com a idade de 15 anos no questionário, devido a
possibilidade de a rede de supermercados terem menores aprendizes nas funções de
operadores de caixas, conforme o Tribunal Superior do Trabalho – TST (2013, p. 1)
em que:
A Constituição Federal considera menor trabalhador aquele na faixa de 16 a
18 anos (artigo 7º, inciso XXXIII). Na CLT, a idade mínima prevista é de 14
anos, desde que o menor seja contratado na condição de aprendiz – que
exige diversos requisitos a serem observados pelo empregador, como o
contrato de aprendizagem, a jornada de trabalho, as atividades que podem
ser exercidas e a inscrição do empregador e do menor em programa de
aprendizagem e formação técnico-profissional.

No entanto foram constatados que a empresa atualmente não tem nenhum
colaborador com idade menor do que 17 anos, contando com idade mínima de 17
anos, correspondente a 2 pessoas e com idade máxima de 59 sendo essa 1 pessoa.
Abaixo será explanada a pesquisa com relação a idade dos colaboradores
participantes do estudo.

Gráfico 4: Escolaridade
Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental Completo
6%

2%

16%
12%

Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo

34%

Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo

30%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)
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A partir do gráfico 4, pode observar-se com relação a escolaridade uma maior
incidência de colaboradores que concluíram o Ensino Médio contando com 34%;
como também se aproximando deste, com 30%, os colaboradores que não concluíram
o Ensino Médio; com 16 % os colaboradores com Ensino Fundamental Incompleto;
12% os que completaram o Ensino Fundamental; e com Ensino Superior 6% que ainda
não completaram e 2% que concluíram o Ensino Superior.
A escolaridade é importante ser abordada, para assim fazer um levantamento
acerca de qual o grau de instrução dos que estão trabalhando, determinando assim
qual essa porcentagem na rede de supermercados. Com relação a educação e
desemprego, Segnini (2000, p. 2) acrescenta que:
O desemprego crescente de trabalhadores escolarizados, sobretudo nos
setores mais modernos da sociedade, é tomado como um dos argumentos
para tornar relativa essa perspectiva instrumental da educação que se
expressa como se fosse capaz de garantir o emprego ou, até mesmo, o
trabalho.

Ao levantar o grau de escolaridade, observa-se o quanto os colaboradores
buscam estar se atualizando com relação ao contexto profissional. Como aponta
Segnini (2000, p. 2), “Detalhados estudos econométricos indicam que as taxas de
investimentos e os graus iniciais de instrução constituem robustos fatores de previsão
de crescimento futuro”.
No Gráfico 5 segue-se o estado civil dos colaboradores participantes do estudo.

Gráfico 5: Estado Civil
8%
2%

Solteiro(a)

6%
44%

Casado(a)
Viúvo(a)
Separado(a)
Divorciado(a)
Outro

40%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)
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A importância de se analisar o estado civil, demonstra sobre qual é o menor
índice entre pessoas que tem algum companheiro ou não, em estar desenvolvendo
sintomas de Stress ou da Síndrome de Burnout, conforme Pereira et al. (2002, p. 53),
“geralmente se atribui ao casamento, ou ao fato de ter um companheiro(a) estável,
menor propensão ao Burnout, enquanto os maiores valores na síndrome têm sido
apontados nos solteiros, viúvos ou divorciados”. Comprovando assim, a importância
de se estar abordando o estado civil dos colaboradores.
Através

dos

dados

acima

observa-se

uma

maior

porcentagem

de

colaboradores solteiro, correspondente a 44% dos resultados obtidos, em seguida
com 40%, colaboradores que são casados, em conseguinte, com 8% com estado civil
separados, com 8% entra em outros, aos quais correspondem a união estável e por
fim 2% dos colaboradores viúvos.
As informações abaixo estão relacionadas a quantidade de filhos.

Gráfico 6: Filhos
12%
34%

Nenhum
1 Filho
2 Filhos

26%

3 Filhos
4 Filhos ou acima

28%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

O gráfico 6 vai abordar as questões relacionadas aos filhos aos quais segundo
os dados obtidos 34% dos colaboradores não tem filhos, 28% tem apenas 1 filhos,
26% com 2 filhos, 12% tem 3 filhos e nenhum dos colaboradores participantes do
estudo tem 4 filhos ou acima.
Segundo Vega e Urdaniz apud Pereira et al. (2002, p. 53), vão afirmar “que a
paternidade equilibra o profissional, possibilitando melhores estratégias de
enfrentamento das situações conflitivas e dos agentes estressores ocupacionais’.
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Gráfico 7: Moradia
10%
Casa Própria

Casa Alugada
32%
Casa Cedida

Outro

58%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

“A função primordial e simbólica da casa é abrigar e proteger, pois o homem só
pode ser verdadeiramente homem quando tem um lar, uma casa” (SILVEIRA;
JÚNIOR; MACEDO, 2011, p. 23).
A moradia é uma questão que também irá contribuir efetivamente para o estudo
proposto, assim como vai abordar Levy apud Silveira, Júnior e Macedo (2011, p. 32):
A devida compreensão do conceito de moradia é indispensável no sentido de
afirmar “qual é a moradia” que atende aos desígnios do mínimo existencial.
(...) A complexidade do conceito encetado inicia-se nas questões referentes
à disponibilidade de recursos públicos e termina nas dificuldades impostas
pela burocracia registral, passando pelos problemas decorrentes do caráter
multidisciplinar da matéria e de seu inegável cunho político, sendo
desnecessário referir que essa complexidade cresce na medida em que
cresce o déficit habitacional das cidades. A conceituação de moradia indigna
pode ser facilmente extraída dos elementos insertos nos dados do déficit
habitacional qualitativo. Contudo, seu conceito inverso é bem mais
tormentoso e exige um esforço interpretativo e consequente que leve em
consideração os elementos jurídicos, sociais, culturais e financeiros ínsitos
na ordem urbanística, vez que não basta à conflagrada realidade habitacional
do país um conceito meramente jurídico de moradia.

No gráfico acima abordam-se questões sobre a moradia dos colaboradores,
para uma melhor compreensão do estudo realizado. De acordo com as informações
obtidas, 58% dos colaboradores residem em casa própria, enquanto 32% residem em
casas alugadas, ao que se refere a casa cedida, como aqueles que moram com pais
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ou sogros, ou moram em casas que foram cedidas, contam com apenas um total de
10%.
O gráfico 8 vai abordar as questões relacionadas ao tempo de trabalho dos
colaboradores nos supermercados.

Gráfico 8: Situação Profissional
0 a 2 anos de empresa
14%
3 a 4 anos de empresa
2%

5 a 6 anos de empresa

4%

7 a 8 anos de empresa
9 anos ou acima

8%

72%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)
O trabalho é de extrema importância para a vida dos indivíduos, contribuindo
para a sua sobrevivência e adaptação ao mundo. Considerando que uma
parcela significativa da vida do indivíduo é passada no ambiente de trabalho,
torna-se essencial que ele se sinta bem em relação a este (DESSEN; PAZ,
2010, p. 549).

As informações acima vão abarcar as questões relacionadas ao tempo de
serviço na empresa, ao qual 72% dos colaboradores tem de 0 a 2 anos de empresa,
ao qual por sua vez 14% que tem mais de 9 anos de empresa, ao visto que 8% de 3
a 4 anos, 4% apresentam de 5 a 6 anos e comente 2% de 7 a 8 anos de empresa.
Através do gráfico acima observa-se que há uma alta rotatividade dentro da
rede e que a minoria fica de 3 anos ou acima trabalhando na empresa referenciada,
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observando assim, que a maioria dos que trabalham a menos de 2 anos são de uma
geração jovem, resultando uma indagação quanto ao tempo de trabalho, ao que se
refere sobre a atual geração estar entrando no mercado de trabalho, esperando rápido
reconhecimento e aumento de cargo em pouco tempo de empresa, podendo ser esse
um fator da alta rotatividade, lembrando que dessa faixa de 0 a 2 anos de empresa
70% dos entrevistados tem menos de 1 ano de empresa.
Segundo Spector apud Fávero (2012, p. 82) relacionado a rotatividade vai
esclarecer:
Em toda organização, os funcionários se demitem, de tempos em tempos. A
demissão dos funcionários é chamada de rotatividade. A porcentagem da
força de trabalho que deixa o empregado em um dado período é chamado de
taxa de rotatividade. Quando a taxa se torna inexperiente e destreinada,
resultando em ineficiência e dificuldade na consecução dos objetivos
organizacionais.

Nas informações a seguir serão explanadas sobre a renda familiar ao qual pode
contribuir para o desenvolvimento do Stress.

Gráfico 9: Renda Familiar
6%

12%

01 salário

14%
02 salários
03 salários
04 salários
05 salários ou acima

32%
36%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)
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Com relação a renda familiar, 36% ganham 03 salários, ao qual por sua vez,
32 % ganham 02 salários, 14% com 04 salários, 12% com 01 salário e 6% ganham
05 salários ou acima.
Os fatores motivacionais com relação aos colaboradores derivam de diversas
questões, que segundo Tamayo e Paschoal (2003, p. 38) a:

[...] motivação para o trabalho deve ser analisada nos níveis individual,
grupal, organizacional e mesmo cultural. Com a abordagem multinível [sic], a
motivação no trabalho pode ser definida e analisada no nível do indivíduo,
das equipes, dos grupos ou setores organizacionais e da organização como
um todo, compreendendo assim os níveis micro, meso [sic] e macro.

O salário além de outros fatores também irá servir como um fator motivacional,
pois servirá como reconhecimento da empresa acerca do trabalho desenvolvido pelo
colaborador com relação a empresa ao qual este trabalha,
No gráfico a seguir, determinará a quantidade de horas que os colaboradores
ficam fora de suas residências, visto que estes também pode ser fatores geradores
de Stress.

Gráfico 10: Jornada ausente de casa

4%

26%

7 a 8 horas

18%
9 a 10 horas

11 a 12 horas

Acima de 13 horas

52%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)
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O tempo em que um colaborador passa fora de sua casa é um fator que
igualmente aos outros, importante para ser abordado no estudo do Stress e Síndrome
de Burnout, ao passo é em suas residências que irão proporcionar muitas vezes
momentos de descanso e proteção, socialização com amigos e familiares, que
segundo Bachelard apud Silveira Júnior e Macedo (2011, p. 23), vai ressaltar que
“todo o espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa [...] e a casa é o
nosso canto do mundo, o nosso primeiro universo”.
Através deste, observa-se uma maior incidência de colaboradores que ficam
de 9 a 10 horas fora de suas residências, demonstrando assim o pouco tempo que
passam com sua família, devido a questão trabalho, 26% ficam de 7 a 8 horas, 18%
de 11 a 12 horas fora de suas residências por terem atividades que não estão
relacionadas ao trabalho, como fazer algum curso, realizar algumas atividades
relacionadas ao lazer como caminhadas, e acima de 13 horas contam com 4% dos
colaboradores aos quais são os que cursam ensino superior.
Através dos estudos, também se realizou a obtenção de informações acerca
de qual o meio de transporte que utilizam para se locomover até seu local de trabalho,
ao que segue a seguir os dados obtidos.

Gráfico 11: Meio de Transporte
Carro Próprio
40%

36%

Moto Própria

Condução da
Empresa
Transp. Coletivo

Andar a pé

Outros

6%
18%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)
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O referido tópico busca abordar sobre as dificuldades que os colaboradores
enfrentam para se chegar até seu local de trabalho, pois muitas vezes ao chegar ao
final de seu turno de trabalho, demoram algum tempo até chegar em suas residências
ou até mesmo para se deslocar dessas até seu ambiente de trabalho, fazendo com
que tenham que disponibilizar um tempo maior para essa locomoção.
Ao que se refere ao meio de locomoção do colaborador até sua empresa,
observa-se que a maioria tem carro próprio, contando com 40%, no entanto um alto
porcentagem também se deslocam até seu local de trabalho, caminhando,
apresentando um total de 36%, e com relação aos outros meios, 18% utiliza a
condução da empresa, 6% tem moto própria e com relação ao transporte coletivo e
outros, como por exemplo, bicicleta, nenhum dos participantes se utiliza desses meios
de transportes.
Seguindo essa análise, pode-se observar que a maioria dos colaboradores vai
caminhando para seu local de trabalho, demonstrando assim que residem perto
destes.
O Gráfico 12, visa obter dados acerca do intervalo entre turno, ou seja, o horário
de almoço dos colaboradores.

Gráfico 12: Intervalos entre turnos (almoço)
Vai para casa

2%
Permanece no
local de trabalho
Fica na
redondeza do
trabalho
Trabalha em
outro local
Outros

98%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

O Gráfico acima, apresenta informações acerca das questões relacionadas a
tempo de almoço dos colaboradores, ao qual a grande maioria se desloca para suas
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residências contando com 98% dos participantes em contrapartida, 2% apenas ficam
em seus locais de trabalho.
Esse tópico foi abordado para se identificar sobre o deslocamento entre os
turnos dos colaboradores, ao qual trabalham em dois turnos, onde um consiste no
período da manhã com um intervalo de 2 horas para o almoço, ao qual segundo os
dados a maioria se desloca para suas residências, onde podem gerar uma
disponibilidade de tempo maior para ir e voltar até seu local de trabalho, conforme
Peiró apud Pereira et al. (2002, p. 60): “O trabalho por turnos e o noturno chegam a
afetar cerca de 20% dos trabalhadores acarretando diversos transtornos, tanto físico
como psicológicos[...]”.

Gráfico 13: Intervalo da tarde (Lanche)
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Outros
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Fonte: (RODRIGUES, 2016)

O gráfico 13 vai abordar questões relacionadas ao intervalo da tarde ao qual,
seria um tempo para lanche e se desligar de seus afazeres da empresa por um
determinado tempo. É um momento para descontração e reunião com os demais
colegas do local de trabalho. De acordo com os dados obtidos, 84% realizam seu
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lanche no próprio local de trabalho, visto que esse disponibiliza um local para a
realização deste, 8% não fazem o horário de lanche e ambos com 4%, sai para lanchar
e outro local, ou ficam na categoria outros ao qual se deslocam para suas residências.

Gráfico 14: Moradia/Local de trabalho

Mesmo bairro do local de
trabalho

14%

Moradia fica entre 3 e 6 km

Moradia fica entre 6 e 9 km

Moradia fica entre 9 e 12 km

Moradia fica acima de 12 km

52%
34%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Nas informações acima, vão abordar as questões relacionadas a distância da
residência dos colaboradores até seus locais de trabalho, visto que esse também pode
ser um fator que influenciará no desenvolvimento de um esgotamento ou Stress, pois
vai abordar várias questões como o tempo e a facilidade para esse deslocamento.
Através do gráfico observa-se uma grande proporção de colaboradores
residentes no mesmo local de trabalho contando com 52% destes, 34% ficam entre 3
e 6 km de distância, 14% entre 6 e 9 km, e nas distâncias de 9 a 12 km e acima de 12
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km, nenhum colaborador reside, identificando através desse uma maior facilidade
para o deslocamento desses até suas residências.

2.3.1.1 Observação sociodemográfica

Através dos dados levantados observa-se que a grande maioria dos
colaboradores são do sexo feminino contando com um total de 62%, sendo que essas
se dividem entre os cargos de gerência e operadoras de caixa, contando com um total
de 2 gerentes e 29 operadoras, já com relação aos colaboradores do sexo masculino,
contam com um total de 32% ao qual se dividem em 4 gerentes, 6 operadores de caixa
e 9 motoristas, a faixa etária dos participantes ficou entre 15 a 34 contando com 64%
entre as duas faixas, demonstrando assim uma inserção maior de colaboradores mais
jovens na rede de supermercados. Observa-se também um alto índice de
colaboradores que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio onde alguns
desistiram pelo fato de estar trabalhando ou por compromissos familiares, como no
cuidado com os filhos.
Dos dados levantados, observa-se que há uma proporção média entre o estado
civil dos colaboradores ao passo que 44% ou 22 pessoas são solteiras e 40% ou 20
pessoas são casadas, e os outros 16% se encontram os viúvos, separados e em união
estável, já na questão sobre a quantidade de filhos observa-se que 34% não tem
filhos, em contrapartida, 66% dos colaboradores tem 1 filho ou mais, onde 28% tem
apenas 1 filhos, 26% com 2 filhos e com 12% 3 filhos, não apresentando
colaboradores que tenham 4 filhos ou mais, ficando assim um pouco acima da média
com 54% os colaboradores que tenham 1 ou 2 filhos.
Com relação a questão sobre a situação profissional, apresenta que dos 50
colaboradores participantes do estudo, 72% tem de 0 a 2 anos de empresa,
demonstrando assim uma alta rotatividade dentro da rede de supermercados, em
contrapartida, 14% apresentam de 7 a 8 anos e 14% acima de 9 anos, totalizando um
total de 28% dos colaboradores que tem acima de 7 anos de trabalho, ainda 8%
apresentam de 3 a 4 anos e 4% de 5 a 6 anos.
Na questão rende familiar apresentam os dados que 36% dos 50 colaboradores
tem uma renda de 03 salários, 32% com 02 salários, totalizando um pouco acima da
média colaboradores que tem entre 02 e 03 salários, ainda a questão apresenta os
dados de 14% com 04 salários, 12% com 01 salário e acima de 05 salários, 6%. Na
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questão que se refere à moradia, 58% tem casa própria, visto que 32% residem em
casas alugadas e 10% em casas cedidas por familiares, demonstrando através deste,
que a maioria dos colaboradores participantes da pesquisa reside em casa própria.
Apresentando através dos dados coletados, 52% dos colaboradores, ficam fora de
suas residências de 9 a 10 horas, 26% de 7 a 8 horas, 18% de 11 a 12 horas e acima
de 13 horas, 4% destes, ao que corresponde que um pouco mais da metade dos
colaboradores passam dentre as 24 horas do dia, entre 37 e 42% do seu tempo fora
de casa. Com relação ao meio de transporte, 40% vai com o próprio carro para o seu
local de trabalho, enquanto 36% vão caminhando, 18% vão com a condução da
empresa e 6% vão com moto, enquanto a ir com transporte coletivo e na categoria
outros, não se apresentou nenhuma resposta, já no intervalo entre turnos que seria
do horário de almoço ao qual é padronizado o horário das 12 até as 14 horas, 98%
dos colaboradores vão para suas casas, e 2% ficam almoçando em seu local de
trabalho, demonstrando assim juntamente com a questão do meio de transporte que
os colaboradores residem próximos ao seu local de trabalho como confirma a questão
que se refere a distância, ao passo que 26 colaboradores, ou seja, 52% residem no
mesmo bairro, enquanto 34%, de 3 a 6 quilômetros e 14% de 6 a 9 quilômetros, já
relacionado a distância maiores do que 9 quilômetros, não obtiveram-se respostas.
No lanche da tarde a maioria prefere ficar no local de trabalho contando com
um total de 84%, 8% não fazem horário de lanche, 6% fazem em outro local, e 4%
vão para suas casas, contando que o horário do intervalo da tarde tem o tempo de 15
min.

2.3.2 Dados Obtidos Através do ISSL

Os dados que serão analisados abaixo, vão indicar a presença ou não de
Stress, e caso possuam, em qual nível do Stress que os colaboradores se encontram,
ou seja, em fase de alerta, resistência, quase-exaustão ou exaustão, e quais a
predominância dos sintomas sendo esses físicos ou psicológicos.
Com

relação

ao

Stress

Lipp

et

al.

(2004,

p.

22),

vai

abordar

que: “No momento em que o ser humano utiliza todas as suas reservas de energia
para fazer face ao estressor ou estressores que o ameaçam em um momento
específico, ele fica destituído de defesas para momentos futuros”.
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Tabela 2: Resultados da presença de Stress
Fase do Stress

Colaboradores

Porcentagem

Não tem Stress

31

62%

Alerta

1

2%

Resistência

13

26%

Quase-exaustão

5

10%

Exaustão

0

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Aqui se observa que a maioria dos colaboradores não possuem Stress,
observados através dos resultados obtidos através do Teste Psicológico ISSL, com
os colaboradores participantes onde se apresentou que dentre os 50 participantes, 31
não possuem Stress obtendo um total de 62% em contrapartida, 19 possuem Stress
ficando com um total de 38%.
Desses 38% dos colaboradores que possuem Stress, 26% estão na fase de
resistência aos qual corresponde a 13 pessoas, 10% na fase de quase-exaustão
correspondendo a 5 pessoas, 2% na fase de alerta sendo essa 1 pessoa, enquanto
na fase de exaustão nenhum dos colaboradores se apresenta nessa fase,
apresentando assim um alto nível de Stress visto que os colaboradores sem
encontram a pouco tempo na empresa, ou seja, um tempo menor do que 2 anos, e
uma faixa etária predominante, dos 15 até os 24 anos.
Para Lipp (2005, p. 11), seguindo o modelo quadrifásico:
O stress emocional é uma reação complexa e global do organismo,
envolvendo componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais, que se
desenvolve em etapas, ou fases [...] onde na fase de alerta – considerada a
fase positiva do stress – o ser humano se energiza através da produção da
adrenalina, a sobrevivência é preservada e uma sensação de plenitude é
frequentemente alcançada. Na segunda fase – a da resistência – a pessoa
automaticamente tenta lidar com os seus estressores de modo a manter sua
homeostase interna. Se os fatores estressantes persistirem em frequência ou
intensidade, há uma quebra na resistência da pessoa e ela passa à fase de
quase-exaustão. Nesta fase o processo do adoecimento se inicia e os órgãos
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que possuírem uma maior vulnerabilidade genética ou adquirida passam a
mostrar sinais de deterioração. Se não há alívio [...] o stress atinge a sua fase
final - a da exaustão – quando doenças graves podem ocorrer nos órgãos
mais vulneráveis, como enfarte, úlceras, psoríase, depressão e outros.

O gráfico que se segue apresenta qual as fases de stress, ao qual os
colaboradores se encontram.

Gráfico 15: Predominância de Sintomas

Título do Gráfico
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Físicos

42%
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45%
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Físicos
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Psicológicos
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Fonte: (RODRIGUES, 2016)

No gráfico 15 identifica-se que dos 38% dos colaboradores que possuem Stress
e que estão em algumas das fases descritas acima, a média geral relacionada aos
sintomas são de 51% se constituem de ordem psicológica enquanto 45% físicos,
constando aqui que todos os colaboradores têm os dois sintomas, porém com uma
porcentagem que difere entre físico e psicológico, ao qual alguns tem maior
predominância ao psicológicos dos que físicos e vice e versa, ressaltando que 1
pessoa tem os 2 sintomas em igual porcentagem, resultando este que o Stress
relacionado se constitui tanto de sintomas psicológicos, quanto de sintomas físicos.
Através dos dados que se revelam sobre os sintomas predominantes, Lipp
(2005, p. 24), vai ressaltar que “sabendo qual a vulnerabilidade do respondente, ajudar
a formular tratamentos ou ações preventivas que levem em consideração a maior
predisposição de ter sintomas de uma natureza ou outra”.
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Tabela 3: Presença ou não de Stress por gênero
Colaboradores
Fases do Stress
Feminino

Porcentagem

Masculino

Porcentagem

Não tem stress

20

40%

11

22%

Alerta

1

2%

Resistência

6

12%

7

14%

Quase-exaustão

4

8%

1

2%

Exaustão
Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Na tabela acima são indicados os valores percentuais de cada fase do stress e
o gênero dos colaboradores ao qual se observa que daqueles 62% dos colaboradores
constantes na tabela 4, 40% das mulheres não possuem stress enquanto 22% dos
homens possuem stress, e com relação a fase de resistência dos 50 colaboradores
participantes do estudo, 12% são mulheres enquanto 14% são homens demonstrando
uma maior propensão ao stress na fase de resistência para o sexo masculino.

Quadro 3: Stress por faixa etária
(continua)
Faixa etária

Feminino

Masculino

17

X

X

18

X

19

X

20

X

21

X

25

X

27

X

29

X
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Quadro 3: Stress por faixa etária
(conclusão)
30

X

41

X

42

X

43

X

X

49

XX

53

X

54

X

59

X

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Para se ter uma melhor compreensão acerca do desenvolvimento do Stress
por faixa etária analisou qual o gênero predominante de acordo com a mediana dos
dados acima ao qual se encontra em 30. Através dos dados observou que o gênero
que mais apresentou desenvolvimento de Stress foi o feminino contando com 80% na
faixa dos 17 aos 30 anos e 20% do sexo masculino. Já na faixa dos 30 aos 59 anos
teve uma predominância de desenvolvimento do sexo masculino contanto com 60%
contra 40% do sexo feminino.
Sendo assim, dos 19 colaboradores participantes, há uma maior predominância
na primeira faixa, ou seja, a dos mais jovens, no sexo feminino, em contrapartida na
segunda faixa, a maior predominância é do sexo masculino. Demonstrando assim que
as pessoas do sexo feminino, mais jovens, tem uma maior pré-disposição a estar
desenvolvendo Stress com relação aos homens, ao que se segue, as pessoas do sexo
masculino, mais velhas, tem uma maior propensão com relação as do sexo feminino.
O gráfico 16 vai apresentar os dados relacionados aos 50 colaboradores
indicando assim qual das profissões que tem uma maior porcentagem com relação a
presença de Stress.
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Gráfico 16: Presença ou não de Stress por profissão

Título do Gráfico
23
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12

4
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5

4
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2
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33,33%

30,00%
40,00%
Motorista
44,44%
55,55%

50,00%
60,00%
70,00%
Operadores de Caixa
65,71%
34,28%

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Acima observa-se uma maior predominância da presença de Stress no cargo
de motorista, em que 55,55% ou 5 dos motoristas estão em alguma das fases do
Stress, enquanto 44,44% ou 4 motoristas não possuem Stress, em contrapartida com
relação aos cargos de gerência e operadores de caixas, se equivalem demonstrando
assim pouca diferença comparativa entre eles. Dos 35 operadores de caixa, 65,71%
não possuem Stress, enquanto 34,28% estão em alguma das fases do Stress, já com
relação ao cargo de gerência, dos 6 gerentes, 66,66% não apresentam Stress em
contrapartida 33,33% apresentam.
Os cálculos foram abordados seguindo a média de cada profissão para se
poder ter um comparativo individual de cada uma, ficando com uma margem de erro
de 0,01%.
Através dos dados relatados acima, observa-se um maior desenvolvimento de
Stress no cargo de motorista já que esse demonstrou que de todos os motoristas, um
maior percentual apresentou Stress, enquanto na gerência e operadores de caixa se
equivaleram apresentando percentuais próximos.
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2.3.2.1 Observações do ISSL

Aos referidos dados obtidos acima, observa-se um número significativo de
pessoas que contém Stress contando com 19 pessoas, sendo esses 38% estando a
maioria na fase de resistência contando com 26%, seguido da fase de quase-exaustão
com 10% e fase de alerta com 2%, não estando nenhum na fase de exaustão,
enquanto 62% dos colaboradores, não contém Stress.
Com relação aos colaboradores que contém Stress, observa-se, que a
predominância dos sintomas, são de ordem psicológica, onde contam com 51%
destes, e com relação a ordem fisiológica, 45%, tendo em vista que a diferença na
porcentagem geral é devido ao fato de existir 1 colaborador que tem os sintomas
físicos e psicológicos em igual proporção, e que todos os colaboradores têm os dois
sintomas em diferentes proporções como mais porcentagem psicológica do que física
ou vice-versa.
Através dos dados obtidos, demonstra uma diferença de stress por gênero ao
qual, 22% são do sexo feminino, 16% do sexo masculino, porém se levarmos em conta
a quantidade de mulheres para a quantidade de homens nesse estudo, observa-se
um maior desenvolvimento no sexo masculino, já que o estudo conta com 31 mulheres
totalizando 62% e 19 homens com um total de 38%. Se observar os dados das 31
mulheres, 64,51% ou 20 mulheres não possuem Stress enquanto 35,48% ou 11 estão
em alguma fase e com relação aos homens, dos 19, 57,89% equivalente a 11 homens
não possuem Stress, enquanto 42,10% ou 8 estão em alguma das fases. Ainda de
acordo com os dados obtidos de acordo com a média de colaboradores que tem
Stress, aos quais ficam na faixa de 17 até 30 anos, 80% são do sexo feminino e 20%
do sexo masculino, ao passo que dos 30 aos 59 anos 60% são do sexo masculino
enquanto 40% do sexo feminino, concluindo que dos dados obtidos as mulheres mais
jovens têm uma maior propensão ao Stress do que os homens, em contrapartida, os
homens mais velhos têm uma maior porcentagem do que as mulheres.
Já relacionado com as profissões, dos 9 motoristas, 5 estão em alguma fase
do Stress totalizando, 55,55% enquanto 4 ou 44,44% dos motoristas não possuem
Stress, relacionando assim que a maior porcentagem por profissão de pessoas que
estão em alguma fase do Stress está entre os motoristas, enquanto na gerencia dos
6 gerentes, 4 ou 66,66% não possuem Stress enquanto 33,33% ou 2 possuem e com

70

relação aos operadores de caixa, dos 35, 65,71% ou 23 não possuem Stress,
enquanto 34,28% ou 12 possuem.

2.3.3 Dados Obtidos no MBI

O estudo referenciado tem como objetivo além de estar investigando sobre os
níveis de Stress dos colaboradores, também de estar abordando sobre um possível
desenvolvimento da Síndrome de Burnout, ao qual dentre vários instrumentos
utilizados para a averiguação utilizou-se o Inventário de Burnout de Maslach de
pesquisa geral, pois o mesmo foi desenvolvido sobre 3 versões, ou seja, uma para
pessoal de saúde, outra para educadores e uma para trabalhadores em geral, onde
no Brasil existem estudo de validação e adaptação desenvolvidos, por Lautert em
1995, Tamayo em 1996, NEPASB em 1997, entre outros (PEREIRA et al. 2002).
Através da tabela abaixo, apresentar-se-á a média geral e o desvio padrão do
estudo realizado.

Tabela 4: Média geral e desvio padrão e Alfa de Cronbach
Média

Desvio Padrão

Alfa de
Cronbach

Burnout

2,28

0,15

0,75

EE

1,47

0,46

0,73

CI

0,42

0,36

0,62

ET

4,94

0,16

0,76

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Na tabela acima foram calculados segundo as respostas obtidas através do
MBI a média geral e o desvio padrão para cada dimensão, obtendo-se as
porcentagens para com relação à exaustão emocional (EE), despersonalização ou
Cinismo (CI) e Eficácia no Trabalho ou reduzida realização no trabalho (ET).
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Os dados apresentados foram calculados e conferidos de acordo o coeficiente
alfa de Cronbach ao qual apresentou para EE o valor de 0,73 com variantes individual
(Vi) de 19,74 e variante total (Vt) de 50,10, em CI o valor de 0,62 com Vi de 19,74 e
Vt de 50,10 e de ET o de 0,76 com Vi de 16,38 e Vt de 44,88 ao que se segue o valor
geral de 0,75 com Vi no valor de 41,17 e Vt com 139,93 sendo conferido o valor
absoluto entre as variantes com valor de 0,71, estando o alfa de Cronbach no nível
geral acima de 0,70, se demonstra um nível de confiança aceitável nas questões
analisadas do MBI. Relacionando ao coeficiente, Hora, Monteiro e Arica (2010, p.5):
O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach, em
1951, como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário
aplicado em uma pesquisa. o alfa mede a correlação entre respostas em um
questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos
respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas. Dado que
todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o
coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da
variância da soma dos itens de cada avaliador.

Os avaliadores de testes psicométricos, tem procurado medidas validadas com
relação a uma consistência de um teste ao qual encontraram através do alfa de
Cronbach em que tem satisfeitos estes, nos últimos 50 anos (MAROCO; MARQUESGARCIA, 2006).
Hora, Monteiro e Arica (2010, p. 6), vão ressaltar que, “ainda não há um
formalismo matemático para se dizer se uma escala é válida ou não, por esse motivo
muitos pesquisadores avaliam a validade da escala pelo nível de confiabilidade desta”.
De acordo com Tabela 7, os colaboradores participantes do estudo apresentam
uma média geral de 2,28 com um desvio padrão de 0,15, estando entre 1,34 e 2,43,
portanto ficando em um nível moderado de desenvolvimento da Síndrome de Burnout.
Com relação as dimensões individuais, em EE, apresenta uma média geral de 1,47 e
um desvio padrão de 0,46, apresentando-se no nível baixo para a dimensão, em
relação ao Cinismo, tem um média de 0,46 e desvio padrão de 0,36, ficando a nível
baixo, e com média geral de 4,94 e desvio padrão de 0,16, se encaixa no nível
moderado para Eficácia no Trabalho. Para determinar os níveis acima, foram
utilizados como base a fonte de Mclaurine, constante na tabela 3 deste estudo.
Na tabela a seguir, irá abordar sobre as dimensões individuais juntamente com
a média e desvio padrão.
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Tabela 5: Média e Desvio Padrão por Dimensões e Variáveis
(continua)
Variáveis
das
Dimensões

Média

Desvio Padrão

EE1

Sinto-me emocionalmente
esgotado a) com o meu
trabalho

1,40

1,59

EE2

Sinto-me esgotado (a) no
final de um dia de trabalho

2,62

1,90

1,66

1,97

0,50

0,99

EE3

EE4

Sinto-me cansado (a)
quando me levanto pela
manhã e preciso encarar
outro dia de trabalho
Trabalhar o dia todo é
realmente motivo de tensão
para mim

EE5

Sinto-me acabado (a) por
causa do meu trabalho

0,68

1,77

EE6

Só desejo fazer meu
trabalho e não ser
incomodado (a)

1,98

2,37

CI1

Sou menos interessado (a)
no meu trabalho desde que
assumi essa função

0,28

1,07

CI2

Sou menos entusiasmado
(a) com o meu trabalho

0,52

1,20

CI3

Sou mais descrente sobre a
contribuição de meu trabalho
para algo

0,62

1,46

CI4

Duvido da importância do
meu trabalho

0,24

0,59

ET1

Sinto-me entusiasmado (a)
quando realizo algo no meu
trabalho

5,04

1,46

ET2

Realizo (a) muitas coisas
valiosas no meu trabalho

4,46

1,72
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Tabela 5: Média e Desvio Padrão por Dimensões e Variáveis
(conclusão)
ET3

Posso efetivamente
solucionar os problemas que
surgem no meu trabalho

4,8

1,82

ET4

Sinto que estou dando uma
contribuição efetiva para
essa organização

4,86

1,83

ET5

Na minha opinião, sou bom
no que faço

5,32

1,52

ET6

No meu trabalho, me sinto
confiante de que sou
eficiente e capaz de fazer
com que as coisas
aconteçam

5,18

1,53

Fonte: (RODRIGUES, 2016)

Observar-se através dos dados coletados que com relação a dimensão de
Exaustão Emocional, a variável EE2 (sinto-me esgotado(a) no final de um dia de
trabalho), apresenta uma maior porcentagem com relação as outras ficando a nível
moderado, demonstrando assim que a um cansaço moderado com relação ao
trabalho exercido durante o dia, enquanto as outras variáveis se encontram a nível
baixo, enquanto na dimensão Cinismo, todas as variáveis se apresentam a nível
baixo, tendo uma pequena diferença da variável CI 3, porém não significativa, e por
fim relacionada a dimensão e eficácia no trabalho, que segundo Schuster et al. (2013,
p. 3), “[...] enfatiza mais diretamente as expectativas no trabalho, incluindo as
expectativas de um indivíduo de eficácia continuada no trabalho”, as variáveis ET1,
ET5 e ET6 vão apresentar maiores porcentagem com 5,04, 5,32 e 5,18,
caracterizando um nível alto com relação a eficácia no trabalho ou sua realização
profissional, e com relação as variáveis ET2, ET3, ET4

apresentam

níveis

moderados.

2.3.3.1

Observações do MBI

Segundo os dados resultantes da aplicação do MBI-GS, obtém-se que os
colaboradores participantes da pesquisa se encontram em um nível moderado de
desenvolvimento da Síndrome de Burnout conforme os dados descritos acima, ao qual
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a rede de supermercados participante do estudo poderá estar desenvolvendo
métodos acerca da prevenção para que futuramente diminua os riscos de os
colaboradores estarem desenvolvendo a síndrome.

2.3.4 Análise Comparativa do Estudo

Através dos resultados do estudo, observa-se que dentro da rede de
supermercados, existe pouco desenvolvimento de Stress já que este, conta com 62%
que não possuem Stress, no entanto se levar em conta o tempo de empresa, como
tendo a grande maioria dos colaboradores em até 2 anos de trabalho, ao qual o nível
que se encontram, podem futuramente estar desenvolvendo níveis maiores de Stress,
assim como para o desenvolvimento para Síndrome de Burnout que se demonstrou
moderado, segundo a média realizada através dos cálculos de desvio padrão, média
e conferencia através do coeficiente alfa de Cronbach, ao qual demonstrou resultados
aceitáveis, onde poderá com o decorrer estar desenvolvendo um maior indício de
desenvolvimento desta. Segundo as informações pessoais revelaram que a maioria
dos colaboradores participantes do estudo, moram próximos ao seu local de trabalho,
tem a renda familiar entre 2 e 3 salários ao qual tem uma média entre 1 de 2 filhos,
casa própria, carro próprio.
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3. CONCLUSÃO

Através do estudo realizado, possibilitou este, estar investigando sobre a
incidência de Stress e desenvolvimento da Síndrome de Burnout dentro da rede de
supermercados visto que, a maioria dos estudos realizados são com profissionais de
saúde e de educação, possibilitando estar identificando no ramo supermercadista, o
nível a que os colaboradores estão submetidos para desenvolver essa síndrome, ao
passo que determinar também, sobre os agentes estressores ao qual podem estar
favorecendo para que os colaboradores desenvolvam Stress diminuindo assim tanto
a qualidade de vida no trabalho, quanto também a qualidade de atendimento aos
clientes, assim como estar avaliando o nível de desgastes que esses se encontram,
também possibilitou estar realizando um maior contato com os colaboradores da rede,
identificando assim as dificuldades que apresentam com relação ao trabalho, como
locomoção, a carga horária, o tempo em que passam com a família ou com os colegas
de trabalho, o tempo de locomoção até seu local de trabalho.
O estudo realizado respondeu as questões propostas para este, ao qual são
sobre saber se existe dentro da rede de supermercado colaboradores com Stress e
se existe o desenvolvimento da Síndrome de Burnout, onde alguns colaboradores
apresentaram Stress e o nível de desenvolvimento da síndrome apresentou-se
moderado, observando assim que as questões apresentadas são de 50 colaboradores
onde a maioria tem menos de 2 anos de empresa, ressaltando aqui a importância de
se estar realizando um trabalho preventivo com estes, para evitar um
desenvolvimento.
Enfim, observa-se durante este estudo, a grande importância de se ter um
profissional dentro dos estabelecimentos que possa estar trabalhando essas questões
geradoras de Stress e desgastes tanto psicológico, emocional ou físico, afim de evitar
que essas se desenvolvam, gerando assim maiores prejuízos tanto para o colaborador
em questão, quanto para o supermercado; ao qual poderá estar acarretando diversos
fatores como: aumento no absenteísmo, o aumento no nível de rotatividade, onde
poderá ser um fator gerador de gastos financeiros, desgastes entre outros, um
aumento nos conflitos entre colaboradores, o aumento de pessoas com Stress, e
também no desenvolvimento da Síndrome de Burnout, enfim trabalhar-se-á de uma
forma preventiva.
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Apêndice I – Questionário sociodemográfico
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP
82.798.828/0001-00
Rua Victor Baptista Adami, 800 - Centro - Cx. Postal 232
CEP 89500-000 - Caçador - SC
Fone/Fax: (49)3561-6200/3561-6202

Questionário sóciodemográfico
Pesquisador: Alex Sandro Rodrigues
Orientadora: Débora Cunha de Almeida

Iniciais do Nome: __________________________

Data: ____/____/_____

1. Idade:
• 15 a 24 anos e 11 meses
• 25 a 34 anos e 11 meses
• 35 a 44 anos e 11 meses
• 45 a 54 anos e 11 meses
• 55 anos acima

2. Escolaridade:
• Ensino Fundamental Incompleto
• Ensino Fundamental Completo
• Ensino Médio Incompleto
• Ensino Médio Completo
• Ensino Superior Incompleto
• Ensino Superior Completo

3. Estado Civil:
• Solteiro(a) • Casado(a)
• Separado(a)
• Divorciado(a)
• Outro:
____________________

4. Filhos:
• Nenhum
• 3 filhos

5. Moradia:
• Casa Própria
• Casa Alugada
• Casa cedida
• Outro (especificar):
______________

•Viúvo(a)

• 1 filho • 2 filhos
• 4 filhos ou acima

6. Situação Profissional:
• 0 a 2 anos de empresa
• 3 a 4 anos de empresa
• 5 a 6 anos de empresa
• 7 a 8 anos de empresa
• 9 anos ou acima
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7. Renda familiar
• 01 salário
• 02 salários
• 03 salários
• 04 salários
• 05 salários ou acima

8. Jornada ausente de casa
• 7 a 8 horas
• 9 a 10 horas
• 11 a 12 horas
• Acima de 13 horas

. Meio de transporte
• Carro próprio
• Moto própria
• Condução da empresa
• Transp. Coletivo
• Andar a pé
• Outros:_______________

10. Intervalos entre turnos (almoço)
• Vai para casa
• Permanece no local de trabalho
• Fica na redondeza do trabalho
• Trabalha em entro local
• Outros:_____________

11. Intervalo da tarde (lanche)
• Fica no local de trabalho
• Sai para lanchar em outro local
• Não faz horário de lanche
• Outros:_______________

12. Moradia/Local de trabalho
• Mesmo bairro do local de trabalho
• Moradia fica entre 3 e 6 km
• Moradia fica entre 6 a 9 km
• Moradia fica entre 9 a 12 km
• Moradia fica acima de 12 km
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Anexo I: MBI – Maslach Burnout Inventory – General Survey
MBI – MASLACH BURNOUT INVENTORY – GENERAL SURVEY
Questionário adaptado por Alex Sandro Rodrigues baseando-se nas escalas apresentadas pela
ANPAD de acordo com as traduções adaptadas e validadas por Tamayo disponível no site:
http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnGPR/engpr_2013/2013_EnGPR83.pdf.

Nas questões que seguem abaixo, assinale com valores de “0” a“6” para
como você se sente em relação ao seu ambiente de trabalho

FREQUÊNCIA 0
Nunca

1

2

3

4

Algumas
vezes,
ao ano
ou
menos

Uma
vez por
mês ou
menos

Algumas
vezes
durante
o mês

Uma
Algumas
vez por vezes
semana durante
a
semana

5

6
Todo
dia
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FAIXA DE
BURNOUT

PONTUAÇÕES

DECLARAÇÕES
0

1

2

3

4

5

6

1- Sinto-me
emocionalmente
esgotado com o meu trabalho
2- Sinto-me esgotado no final de
um dia de trabalho

EE

3- Sinto-me cansado quando me
levanto pela manhã e preciso
encarar outro dia de trabalho
4- Trabalhar o dia todo é realmente
motivo de tensão para mim
5- Sinto-me acabado por causa do
meu trabalho
6- Só desejo fazer meu trabalho e
não ser incomodado
7- Sou menos interessado no meu
trabalho desde que assumi essa
função
8- Sou menos entusiasmado com o
meu trabalho

CI

9- Sou mais descrente sobre a
contribuição de meu trabalho
para algo
10- Duvido da importância do meu
trabalho
11- Sinto-me entusiasmado quando
realizo algo no meu trabalho
12- Realizo muitas coisas valiosas
no meu trabalho

16- No meu trabalho, me sinto
confiante de que sou eficiente e
capaz de fazer com que as
coisas aconteçam
Fonte: Ferreira apud Schuster et al. (2013)

ET

13- Posso efetivamente solucionar
os problemas que surgem no
meu trabalho
14- Sinto que estou dando uma
contribuição efetiva para essa
organização
15- Na minha opinião, sou bom no
que faço
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Anexo 2: Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL)
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP
82.798.828/0001-00
Rua Victor Baptista Adami, 800 - Centro - Cx. Postal 232
CEP 89500-000 - Caçador - SC
Fone/Fax: (49)3561-6200/3561-6202

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: STRESS E SÍNDROME DE BURNOUT: UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO DO STRESS
E O POSSÍVEL DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME EM COLABORADORES DE UMA REDE DE
SUPERMERCADOS DE CAÇADOR/SC

Área do Conhecimento: Psicologia
Curso: Psicologia
Número de sujeitos no centro: 50
Número total de sujeitos: 50
Patrocinador da pesquisa:
Instituição onde será realizado: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Acadêmico: Alex Sandro Rodrigues
Orientadora: Professora Especialista Débora Cunha de Almeida
Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo contém todas
as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita
importância para nós, mas se desistir, a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.
2. Identificação do Sujeito da Pesquisa
Nome:

Data de Nascimento:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome:

Débora Cunha de Almeida

Alex Sandro Rodrigues

Profissão:

Psicóloga especialista CRP 12ª /0007154

Acadêmico de Psicologia

Eu, sujeito da pesquisa, abaixo assinada, concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntária do
projeto de pesquisa acima identificado. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em participar
e estou ciente que:

1. O objetivo desta pesquisa é investigar em qual o nível de stress que os participantes se encontram e
se há um possível desenvolvimento da síndrome de Burnout;
2. O risco que o participante terá será o de revelar para o pesquisador seus dados pessoais, como
endereço, seu número de CPF para correção do teste ISSL entre outros dados pessoais
solicitados nos testes e questionários proposto, e com relação ao desconforto, o participante
poderá sentir-se desconfortável em responder algumas questões que poderão influenciar no
seu emocional;
3. O procedimento para coleta de dados será um questionário sociodemográfico contando com 12
questões objetivas, um inventário referente à Síndrome de Burnout (MBI), composto de 16 questões
objetivas e o inventário de Stress (ISSL) contando com 53 questões objetivas.
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4. O benefício esperado é analisar e avaliar o nível de stress ao qual os colaboradores estão submetidos,
assim como estar analisando se há um possível desenvolvimento da Síndrome de Burnout.
5. A minha participação neste projeto tem como objetivo colaborar para o entendimento do perfil da
relação entre o stress e a Síndrome de Burnout;
6. A minha participação é isenta de despesas e tenho direito a não ter meus dados pessoais
revelados;
7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesta pesquisa no momento em que
desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
8. A minha desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem-estar físico. Não virá interferir
no andamento da pesquisa e não trará prejuízos ao participante;
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam
mencionados;
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou a Universidade Alto Vale do Rio
do Peixe – UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 – Centro, telefone (049) 35616200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de
pesquisa e minha participação no mesmo.
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, dos resultados parciais e finais desta
pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo)
e forma, ficando uma em minha posse.
_________________________________

Caçador/SC, _____ de junho de 2016.

Assinatura
_________________________________
Debora Cunha de Almeida
CRP 12/0007154
Testemunhas:
_______________________________________
Nome:
Telefone

_________________________________
Alex Sandro Rodrigues
Acadêmico
_________________________________________
Nome:
Telefone:
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Anexo 4: Termo de consentimento livre e esclarecido para menores
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Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP
82.798.828/0001-00
Rua Victor Baptista Adami, 800 - Centro - Cx. Postal 232
CEP 89500-000 - Caçador - SC
Fone/Fax: (49)3561-6200/3561-6202

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MENORES DE IDADE
1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: Stress e Síndrome de Burnout: um estudo sobre a relação do Stress e o
possível desenvolvimento da Síndrome em colaboradores de uma rede de supermercados de
Caçador/SC.
Área do Conhecimento: Psicologia
Curso: Psicologia
Número de sujeitos no centro:50

Número total de sujeitos: 50

Patrocinador da pesquisa:
Instituição onde será realizado: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Acadêmico: Alex Sandro Rodrigues
Orientadora: Professora Especialista Débora Cunha de Almeida

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo
contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste
estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum
prejuízo a você.

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa e do Responsável
Nome do menor:

Data de nascimento:

Nome do responsável:

Data de Nascimento:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Débora Cunha de Almeida / Alex Sandro Rodrigues
Profissão:
Acadêmico

Psicóloga

espec./ N. do Registro no Conselho: CRP 12ª /0007154

Endereço:
Telefone:

E-mail:
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Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) no presente projeto
de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em autorizar a sua participação e estou
ciente que:

12. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):
- OBJETIVO GERAL: Identificar o nível de Stress e o possível desenvolvimento da Síndrome de
Burnout.
- Objetivos Específicos: Levantamento acerca da história da empresa; explanar
questões sobre o Stress e Síndrome de Burnout, aplicações dos questionários e
testes propostos; avaliação e discussão dos resultados.
13. O procedimento para coleta de dados: sUm questionário sociodemográfico contando com 12 questões

objetivas, um inventário referente à Síndrome de Burnout (MBI), composto de 16 questões objetivas e
o inventário de Stress (ISSL) contando com 53 questões objetivas.
14. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Conhecer o nível de Stress que o participantes se encontra e se
existe um possível desenvolvimento da Síndrome de Burnout.
15. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): O risco que o participante terá será o de

revelar para o pesquisador seus dados pessoais, como endereço, seu número de CPF
para correção do teste ISSL entre outros dados pessoais solicitados nos testes e
questionários proposto, e com relação ao desconforto, o participante poderá sentir-se
desconfortável em responder algumas questões que poderão influenciar no seu
emocional.
16. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como objetivo
avaliar o nível de Stress e um possível desenvolvimento da Síndrome de Burnout.
17. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele tem direito
à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e reações adversas)
decorrentes de minha participação na presente pesquisa.
18. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor sob minha
guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
19. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou do menor
sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.
20. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados;
21. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre
que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha
participação no mesmo.
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22. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) desta
pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e
forma, ficando uma em minha posse.
Caçador (SC), _____ de ____________ de ______.

_________________________________
Acadêmico: Alex Sandro Roddrigues

________________________________________
Psicóloga especialista: Débora Cunha de Almeida

____________________________________
Nome do responsável pelo menor

CRP 12ª /0007154

Testemunha:

______________________________
Nome:

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR
todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura
na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma
forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido
termo.
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Anexo 5: Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos
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Anexo 6: Declaração de ciência e concordância das instituições envolvidas
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Anexo 7: Folha de aprovação do comitê de ética
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