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Resumo
O presente estudo ocupa-se do estresse profissional, especificamente dos estressores na rotina
do trabalho dos funcionários de micro e pequenas empresas. A pesquisa, tipo survey, foi feita
utilizando um questionário aberto que solicitou ao respondente que colocasse por ordem de
importância (posto) o que mais o estressava, no seu trabalho, na rotina do dia-a-dia. A
amostra constituiu-se de 900 funcionários de micro e pequenas empresas dos municípios de
Sorocaba, Mairinque e São Roque, selecionados aleatoriamente. As respostas foram tabuladas
atribuindo-se pesos em decorrência do posto ocupado. A estratificação dos estressores
apontados pelos respondentes considerou a origem baseada em pessoas e em processos.
Considerando-se a pontuação obtida, por meio do Índice de Nihans foi possível estratificar as
fontes de estresse em classes A e Não-A, isto é, mais e menos relevantes para os trabalhadores
de micros e pequenas empresas.
Palavras-chave: Estresse; estresse profissional; estressores na rotina de trabalho; qualidade
de vida no trabalho; micro e pequenas e empresas.

1-Introdução
O objetivo geral da pesquisa está associado ao estudo dos principais estressores
organizacionais reconhecidos por funcionários no seu ambiente de trabalho. A pesquisa partiu
da hipótese substantiva de que se poderia elencar um conjunto de estressores organizacionais
que influenciam a rotina do dia-a-dia do trabalhador e estratificá-los em torno de pessoas e
processos.
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A simples leitura dos objetivos da pesquisa mostra claramente a sua potencial
aplicabilidade e a sua utilidade prática. O conhecimento de um rol de estressores dos
funcionários pode estabelecer um caminho mais fácil para a organização lidar com o assunto,
uniformizar a linguagem e buscar elementos para superar tais fatores em busca de uma melhor
qualidade de vida no trabalho.
Desta forma, pode-se perceber que o tema é atual e significativo, não só para os que se
ocupam na teoria ou na prática, com os estressores organizacionais, mas para os responsáveis
pelas organizações que buscam maior competitividade por meio de um ambiente de trabalho
com maior qualidade gerenciando o estresse. Dentre as vantagens da adoção de estratégias de
gerenciamento do estresse destacam-se: maior produtividade e criatividade; maior
concentração; maior nível de otimismo, confiança, motivação e senso de controle; menor
incidência de doenças associadas ao estresse e, conseqüentemente, menor absenteísmo;
melhores relações interpessoais no trabalho; diminuição do risco de acidentes no trabalho, de
conflitos e de violência; e melhor capacidade de implementar mudanças.
De acordo com Cooper & Williams (1997) há uma crescente tendência para que, cada
vez mais, organizações esclarecidas reconheçam que lidar com os sintomas de estresse não é
suficiente. As empresas precisam se responsabilizar pelo gerenciamento da pressão no local
de trabalho e usar instrumentos de diagnósticos para investigar as fontes de pressão. Algumas
empresas já melhoraram as condições de trabalho e praticam a melhoria da saúde mental de
sua mão de obra e, assim, reduzem o estresse.
Outros estudiosos do estresse organizacional (Albert & Ururahy, 1997; Albrecht,
1990; Rees, 1997; Santos, 1988) enfatizam os comportamentos diferenciados como
agressividade, pressa, isolamento, clima relativamente deprimido de interação geral, poucas
brincadeiras, poucos cumprimentos e muitos conflitos entre o pessoal, como os principais
sintomas o que mostra a importância do estudo.
Além destes aspectos, os resultados da pesquisa são úteis por mais três aspectos
significativos de cunho científico: a)ampliam a base empírica dos estudos relacionados com o
estresse ocupacional em especial os trabalhos de Covolan (1996),Romano (1996), Couto
(1987; Moraes et al. (1992) e Ayres (1995); b)chamam a atenção para novos aspectos dos
estressores organizacionais; e c)mostram a conveniência de se estudar mais profundamente o
estresse ocupacional.
1.1-Conceito de estresse ocupacional
Paschoal & Tamayo (2006) afirmam que o termo estresse ocupacional tem sido
utilizado de modo pouco consistente, havendo desentendimentos sobre seu significado e
formas de medição. Segundo Jex (1998), as definições de estresse ocupacional dividem-se de
acordo com três aspectos: (1) estímulos estressores: estresse ocupacional refere-se aos
estímulos do ambiente de trabalho que exigem respostas adaptativas por parte do empregado e
que excedem a sua habilidade de enfrentamento (coping); estes estímulos são comumente
chamados de estressores organizacionais; (2) respostas aos eventos estressores: estresse
ocupacional refere-se às respostas (psicológicas, fisiológicas e comportamentais) que os
indivíduos emitem quando expostos a fatores do trabalho que excedem sua habilidade de
enfrentamento; e (3) estímulos estressores-respostas: estresse ocupacional refere-se ao
processo geral em que demandas do trabalho têm impacto nos empregados.
Os estressores, de acordo com Lipp (1996:20), constituem-se naquilo que ocasiona
quebra da homeostase e, portanto, exige adaptação. Essa quebra constitui-se em "... alterações
psicofisiológicas que ocorrem quando uma pessoa se confronta com uma situação que, de um
modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente
feliz..." Lipp faz uma distinção entre estressores externos e internos. Os primeiros dizem
respeito às condições externas que afetam o organismo - mudanças de chefia, acidentes,
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casamento, morte de parentes, mudança de endereço e de emprego, ou outras situações que
ocorrem independente da pessoa. E os estressores internos são determinados pela própria
pessoa, a partir de sua ansiedade, timidez, insegurança, perfeccionismo, etc.
Lipp et al. (1998) afirmam que o estresse pode se originar de fontes externas ou
internas. As externas são aquelas representadas pelo que nos acontece na vida ou pelas
pessoas com as quais lidamos, isto é, trabalho em excesso ou desagradável, família em
desarmonia, acidentes, etc. As causas internas são aquelas que se referem a como pensamos,
às crenças e valores que temos e como interpretamos o mundo ao nosso redor.
Para Beehr (1998) o estresse ocupacional consiste em um fenômeno tão complexo que
não deveria ser tratado como uma variável, mas sim como uma área de estudo e prática que se
preocupa com diversas variáveis interligadas como, por exemplo, estímulos do ambiente de
trabalho e respostas não saudáveis de pessoas expostas a eles.
1.2-Tipologias de estressores organizacionais
É possível classificar os estressores organizacionais de diversas formas. Tamayo
(2001) afirma que a identificação das fontes de estresse no trabalho é uma tarefa bastante
complexa porque, em última análise, o que decide se um fator laboral é um estressor depende
da interpretação que o empregado dá ao mesmo, da sua própria vulnerabilidade e das
estratégias de enfrentamento disponíveis no seu repertório. Apesar disto, vários conjuntos de
estressores têm sido identificados. De uma forma geral eles têm sido agrupados em três
grandes categorias: fatores específicos ao trabalho, fatores organizacionais e fatores
individuais. Entretanto, vale ressaltar que vários autores desconsideram a última categoria e
enfatizam os determinantes laborais e organizacionais.
Embora não se possa distinguir facilmente as causas e os efeitos do estresse na
organização, seus sintomas podem ser identificados em três níveis: 1) na pessoa
(comportamentos incomuns ou fora de hora; tópicos levantados ou escolha de palavras
durante as conversas); 2) no grupo (pouca contribuição nas discussões; membros do grupo
trabalhando isoladamente; problemas comuns não compartilhados; e alto nível de
insegurança); e 3) na própria organização (greves, sabotagens, ociosidade, ofensas, ausências,
atrasos, alta rotatividade de pessoal, altas taxas de doenças, relacionamentos pobres, baixo
nível de esforço e baixo nível de contato interpessoal) (ARROBA & JAMES, 1988;
BATTISON, 1998).
Segundo Kahn & Byosiere (1992) os antecedentes do estresse podem ser classificados
em 1) organizacionais, como por exemplo, tamanho da organização (Katz & Kahn, 1978),
características do papel (Bartunek & Reynolds, 1983; Iwata & Suzuki, 1997) e da tarefa
(Alfredsson & Theorell, 1983), bem como o próprio deslocamento quotidiano da residência
até à organização (Koslowsky, 1997); 2) estressores na vida organizacional, isto é, estímulos
gerados na vida organizacional que provocam conseqüências negativas, de natureza física
(barulho, iluminação) ou psicossocial (ambigüidade do papel, conflito entre papéis, conflito
interpessoal no trabalho e sobrecarga de trabalho, clima organizacional) nas pessoas a eles
expostos (Frone, 1990; Spector & Jex, 1995) e 3) características da pessoa que Kahn &
Byosiere (1992) consideram como mediadores do estresse.
Cartwright & Cooper (1997) consideram a interface trabalho-família e Beehr &
Newman (1978) insistem também em fontes extra-organizacionais. Estes últimos apresentam
quatro categorias: 1) exigências e expectativas do papel (ambigüidade, conflito, sobrecarga,
etc.); 2) exigências do trabalho e características das tarefas (responsabilidade, concentração,
viagens, etc.); 3) fatores organizacionais (clima, liderança gerencial, estrutura, sistema de
comunicação, etc.) e 4) fatores extra-organizacionais (condições de deslocamento para o
trabalho, exigências do consumidor, desenvolvimento tecnológico e científico, etc.).
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Para Riley & Zaccaro (1987), embora as causas do estresse repousem no nível
individual (diferenças individuais), e nas demandas da tarefa, relações do grupo de trabalho, e
características organizacionais, e aumentem as evidências de que as características do local de
trabalho são as maiores causas do estresse, os programas de assistência aos empregados,
geralmente, enfocavam somente os indivíduos. As causas organizacionais eram largamente
deixadas de lado ou desconhecidas pelos empregadores.
Para Delboni (1997), os fatores organizacionais geradores de estresse são: metas
impossíveis, chefias mal-preparadas, comunicação deficiente, falta de treinamento adequado,
deficiência de material de trabalho, indefinição quanto ao futuro da empresa, objetivos não
claros por parte da empresa, condições ambientais de trabalho inadequadas, e órgão de
recursos humano ausente ou controlador.
Estressores ocupacionais estão ligados à organização do trabalho, como pressão para
produtividade, retaliação, condições desfavoráveis à segurança no trabalho, indisponibilidade
de treinamento e orientação, relação abusiva entre supervisores e subordinados, falta de
controle sobre a tarefa e ciclos trabalho-descanso incoerentes com limites biológicos
(CARAYON, SMITH & HAIMS, 1999).
Cartwright & Cooper (1997), por exemplo, consideram que existem seis fontes
principais de estressores organizacionais: 1) Os fatores intrínsecos ao trabalho, tais como
barulho, iluminação, temperatura, número de horas de trabalho, exposição a riscos e novas
tecnologias; 2) os roles organizacionais que podem apresentar disfunções, tais como
ambigüidade, conflito, sobrecarga e excesso de responsabilidade; 3) as relações de trabalho
que abrangem as relações com colegas, com gerentes e com subordinados; 4) o
desenvolvimento da carreira, com aspectos tão sensíveis como insegurança no trabalho,
precariedade do contrato, risco de desemprego, promoções e reconhecimento de mérito; 5)
fatores organizacionais, tais como clima organizacional, estilo de liderança, estrutura
organizacional e nível de participação dos empregados na tomada de decisões; 6) a interação
trabalho-família, acentuada pela diminuição progressiva da fronteira entre o trabalho e a
família.
Fernandes (1996) entende que, apesar das novas tecnologias, as queixam da rotina de
trabalho, da subutilização de suas potencialidades e das condições de trabalho inadequados
são problemas ligados a insatisfação no trabalho que geram o absenteísmo, a diminuição do
rendimento e a rotatividade da mão-de-obra mais elevada.
Do ponto de vista da freqüência e intensidade, os estressores podem ser agudos ou
crônicos (Pratt & Barling, 1988). Os primeiros são: de curta duração, ocorrem com pouca
freqüência e, apresentam alta intensidade. Dick (2000), analisando a natureza dos estressores
agudos, identificou três tipos de situações nas quais eles geralmente se apresentam: nos casos
de violência, na mudança de papel ou de trabalho e nos conflitos com colegas e superiores. Os
estressores crônicos são de natureza diferente, eles têm duração relativamente longa, podendo
a sua intensidade ser alta ou baixa. Um exemplo deste tipo de estressor pode ser o clima
organizacional, cujas características são relativamente duradouras.
Os múltiplos estudos teóricos e empíricos relativos ao impacto do clima sobre a
satisfação dos empregados são relevantes para a compreensão da relação entre o clima e o
estresse no trabalho, já que esta parece ser oposta à reação de estresse. A relação climasatisfação tem sido tão acentuada pelos autores que alguns deles consideram que são dois
construtos redundantes. LaFollete & Sims (1975) e Pritchard & Karasick (1973) têm
mostrado, porém, que são dois construtos independentes e que o clima parece ser um fator
causal da satisfação.
Para Steers (1977), a liderança gerencial representa uma importante dimensão do
clima organizacional. Do ponto de vista teórico, o estilo de liderança gerencial tem sido
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considerado como fonte potencial de estresse no trabalho. Por exemplo, Karasek (1979;
1990), em seu modelo do estresse no trabalho, deixa claro que o estilo de gerenciamento
autoritário que invade o espaço de controle do empregado sobre o seu próprio trabalho é uma
fonte importante de estresse. O modelo de Karasek considera, exclusivamente, dois aspectos
do trabalho, as exigências do mesmo e o nível de controle ou poder de decisão que o
empregado tem em relação ao seu trabalho. O modelo postula que há alto nível de estresse no
trabalho quando aparece associado elevado nível de exigências do trabalho com baixo nível
de controle.
A aceitação dos colegas e superiores, a sua percepção, o seu julgamento e a sua
simpatia constituem uma força estruturante inestimável, visto que eles, e somente eles, podem
oferecer estima, reconhecimento, informações e feedback relevantes para a execução do
trabalho. A relação causal entre o suporte organizacional e o bem-estar do empregado parece
ser consistente. Esta relação tem sido amplamente estudada não somente no contexto do
trabalho, mas, também, em outros contextos sociais (COHEN & WILLS, 1985; COHEN &
SYME, 1985; HOUSE, 1981; PEIRÓ & SALVADOR, 1993; UCHINO et al. 1996).
Tamayo et al. (2001) afirmam que a cultura e o clima organizacional são
insistentemente mencionados pelos autores como sendo uma fonte importante de estresse.
O’Driscoll & Schubert (1988) verificaram que a participação no processo decisório
está relacionada com níveis baixos de estresse e de burnout. Resultados de outros estudos
confirmam que a falta de participação na tomada de decisões é um estressor importante.
Quando as oportunidades de participação aumentam tem se observado maior satisfação no
trabalho, maiores níveis de comprometimento com a organização e um aumento na percepção
de bem-estar no trabalho (Leana & Florkowski, 1992; Sagie & Koslowsky, 1994; Wagner,
1994). Karasek (1979) mostrou que a falta de “latitude de decisão” e de liberdade para
administrar a seqüência e o tempo na execução do trabalho são preditores de risco de doença
cardíaca.
Várias outras pesquisas, realizadas em outros contextos teóricos, têm mostrado que o
estilo de gerenciamento autoritário e autocrático gera estresse nos subordinados (Ashour,
1982; Seltzer & Numerof, 1988). Outros pesquisadores têm observado que a falta de
consideração pelo gerente das necessidades, motivações e expectativas dos subordinados
também é um fator determinante do estresse no trabalho (O’Driscoll & Beehr, 1994). As
evidências empíricas relacionam-se, exclusivamente, com o estilo de gerenciamento
autoritário que limita a liberdade de decisão do trabalhador. Neste sentido, pode-se concluir
que esta é uma área na qual ainda falta muita pesquisa empírica, na medida em que o clima
organizacional é permeado por vários outros estilos de liderança.
Um dos modelos de análise que tem bastante repercussão e aceitação, dentro da
perspectiva do estresse ocupacional, é o construído por Cooper e seus diversos colaboradores
(Cooper, Cooper & Eaker, 1988; Cooper, Sloan & Willians, 1988; Arnold, Robertson &
Cooper, 1991). O modelo de Cooper é amplamente aplicado na Inglaterra e é utilizado como
referência para diversos pesquisadores no mundo todo. Esses autores construíram um modelo
dinâmico que mescla características do trabalho e individuais para compreender o processo de
estresse, integrando uma visão da organização que pode ser descrita como funcionalista. Ou
seja, o modelo procura achar as incoerências e disfunções organizacionais (fontes de pressão)
que geram problemas de estresse nos indivíduos. Busca mostrar em que pontos a organização
não está corretamente definida e, com isso, propor soluções para os problemas que vão
diminuir os níveis de estresse na organização. Isso implica que o foco de análise das fontes de
pressão fica exclusivamente dentro da estrutura da organização e das falhas advindas do
planejamento mal executado.
Ladeira (1996) conceitua o estresse ocupacional como um distúrbio cuja gênese está
na excessiva mobilização de energia psíquica e física do indivíduo, reunida com o intuito de
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promover sua adaptação às demandas do meio onde está inserido, demandas estas percebidas
pelo indivíduo como pressões. As respostas de stress podem ser, portanto, de natureza
cognitiva, comportamental, afetiva ou fisiológica, englobando estados de apatia, insatisfação,
fadiga e ansiedade, bem como distúrbios psicossomáticos de maior gravidade.
Cooper, Sloan e Williams (1988:7), indicam como agentes ocupacionais,
potencialmente estressantes os fatores intrínsecos ao trabalho (condições de salubridade
jornada de trabalho, ritmo, riscos potenciais à saúde, sobrecarga de trabalho, introdução de
novas tecnologias, natureza e conteúdo do trabalho); papel organizacional (ambigüidade e
conflitos de papéis); interrelacionamento (para com os superiores, colegas e subordinados);
carreira (congruência de status e segurança no emprego e perspectivas de promoções); clima
da organização (ameaças potenciais à integridade do indivíduo, sua autonomia e identidade
pessoal); interface casa/trabalho (aspectos relacionais de eventos pessoais fora do trabalho e
dinâmica psicossocial do stress).
Paschoal & Tamayo (2006) fizeram uma lista dos principais estressores
organizacionais apontados na literatura, respostas dos indivíduos a estes estressores e
variáveis que influenciam o estresse ocupacional. Em relação aos estressores organizacionais,
estes podem ser de natureza física (por exemplo, barulho, ventilação e iluminação do local de
trabalho) ou psicossocial, sendo que os últimos têm despertado maiores interesses nos
psicólogos organizacionais. Entre os estressores psicossociais, destacam-se os estressores
baseados nos papéis, os fatores intrínsecos ao trabalho, os aspectos do relacionamento
interpessoal no trabalho, a autonomia/controle no trabalho e os fatores relacionados ao
desenvolvimento da carreira.
Grande parte dos estudos que enfoca estressores organizacionais tem se apoiado nas
teorias de papéis. Dois fatores principais constituem esta categoria de estressores. O primeiro
refere-se ao conflito entre papéis, o qual ocorre quando informações advindas de um membro
ou contexto do trabalho entra em conflito com as informações de outro membro ou contexto
(Jex, 1998). O outro estressor associado aos papéis refere-se à ambigüidade do papel. Neste
caso, as informações associadas ao papel que o empregado deve desempenhar são pouco
claras e inconsistentes (Jex, 1998). De acordo com Glowinkowski & Cooper (1987), os
estressores podem ser fatores intrínsecos ao trabalho, os quais se referem os aspectos como
repetição de tarefas, pressões de tempo e sobrecarga. Dentre eles, a sobrecarga de trabalho
tem recebido considerável atenção dos pesquisadores. Este estressor pode ser dividido em
dois níveis: quantitativo e qualitativo. A sobrecarga quantitativa diz respeito ao número
excessivo de tarefas a serem realizadas; isto é, a quantidade de tarefas encontra-se além da
disponibilidade do trabalhador. A sobrecarga qualitativa refere-se à dificuldade do trabalho,
ou seja, o indivíduo depara-se com demandas que estão além de suas habilidades ou aptidões
(Glowinkowski & Cooper, 1987; Jex, 1998).
Outra categoria de estressores refere-se ao relacionamento interpessoal no trabalho. A
grande maioria das ocupações envolve interações entre pessoas, seja entre colegas de mesmo
nível hierárquico, superiores e subordinados, seja entre empregados e clientes. Quando essas
interações resultam em conflitos tem-se uma outra fonte de estresse (Glowinkowski &
Cooper, 1987; Jex, 1998). Na categoria dos fatores relacionados ao desenvolvimento da
carreira, Glowinkowski & Cooper (1987) destacam os aspectos relacionados à falta de
estabilidade no trabalho, ao medo de obsolescência frente às mudanças tecnológicas e às
poucas perspectivas de promoções e crescimento na carreira. Finalmente, outro tipo de
estressor, comumente relatado na literatura, refere-se ao controle/autonomia no trabalho.
Segundo Kahn &e Byosiere (1992), o controle tem sido tratado em termos da autonomia do
trabalhador em relação às decisões e aos métodos de trabalho. Dependendo de suas
percepções, o indivíduo pode reagir aos estressores organizacionais de forma positiva ou
negativa. Neste último caso, tem-se o fenômeno de strain, termo que abrange a diversidade de
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respostas negativas que são emitidas como conseqüência da exposição aos estressores. As
categorias de resposta aos estressores podem ser divididas em: psicológicas, fisiológicas e
comportamentais.
2-Método
A presente pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de campo, realizado por
meio da técnica de survey. É também uma pesquisa de natureza descritiva, na medida em que
atende à caracterização de levantamentos descritivos que é determinar a incidência e
distribuição das características e opiniões de populações de pessoas, obtendo e estudando
características presumivelmente representativas de tais populações (Kerlinger, 1980).
2.1- Sujeitos. O estudo foi realizado com 900 funcionários de empresas pequenas e
médias selecionados aleatoriamente de 30 empresas escolhidas ao acaso na região dos
municípios de Sorocaba, Mairinque e São Roque.
Id e n tific a ç ã o d e e le m e n to s s tre s s o re s n a ro tin a d o tra b a lh o d o d ia -a -d ia
R es p o n d e n te(o p c io n a l):
S e xo : M
F
Id ad e (an o s co m p le to s)
C ó d ig o :
C arg o atu al:
In tera g e co m c lien tes d a em p re sa u s u a lm e n te? sim
não
n o atu al carg o
A n o e m q u e in g re ss o u
n a a tu al em p re sa
n o m erc ad o d e trab a lh o
Q u a n tid ad e d e
s u b o rd in ad o s
d ireto s

N ível h ie rárq u ic o
A lta A d m in istraçã o

N ível g eren cial

N íve l o p e rac io n al

P re sid en te
D ire to r
G e ren te
S u b -g e ren te
C h efe d e se to r
E n ca rreg ad o
O p e rad o r

s im

Q ua nt

n ão os?

A tu a em co m itê s/co m iss õ es d en tro d a em p re sa ?
P artic ip a d e p ro jeto s e sp e cífico s d en tro d a em p re sa ?

C o lo q u e e m
o rd e m d e
im p o rtâ n cia

A o la d o , ca s o
d e se je , e x p re ss e
s u a o p in iã o so b re
o stre ss e n o s e u
tra b a lh o

O q u e m a is o s tre s s a , n o s e u tra b a lh o , n a ro tin a d o d ia -a -d ia ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S e u s c o m e n tá rio s a d ic io n a is s o b re s tre s s e n o s e u tra b a lh o

Figura 1: Instrumento de coleta
2.2-Coleta de dados. A pesquisa tipo survey foi feita utilizando um questionário
parcialmente aberto que solicitou ao respondente que colocasse por ordem de importância o
que mais o estressava, no seu trabalho, na rotina do dia-a-dia. O questionário pode ser visto na
figura 1.
O questionário solicitava opcionalmente a identificação do respondente, gênero e a
idade completa. Com relação ao trabalho inquiria o cargo e se interagia normalmente com
clientes externos ou não. Também solicitava o ano de ingresso no cargo, na empresa e no
mercado de trabalho. O respondente também era instado a declarar o nível hierárquico
(presidente, diretor, gerente, subgerente, chefe de setor, encarregado e operador) e a
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quantidade de subordinados diretos. O respondente também informava se participava de
comitês ou comissões ou de projetos específicos. Por fim, o respondente informava fatores
estressantes por ordem de importância.
2.3-Tabulação das respostas. As respostas foram tabuladas atribuindo-se pesos em
decorrência do posto ocupado na indicação do respondente atendendo à Técnica Nominal de
Grupo: 1 ponto para estressor indicado em quinto lugar; 2 pontos para estressor apontado em
quarto lugar; 3 pontos para estressor apontado em terceiro lugar; 5 pontos para estressor
apontado em segundo lugar e 8 pontos para estressor apontado em primeiro lugar. Pela
Técnica Nominal de Grupo a pontuação do elemento imediatamente superior corresponde á
soma dos pontos dos dois elementos que lhe estão imediatamente abaixo, formando uma
seqüência crescente: 1; 2; 3; 5; 8; 13; etc. A estratificação dos estressores apontados pelos
respondentes considerou a origem baseada em pessoas (Subordinados; Colegas; Superiores;
Clientes; Próprio sujeito; Outras partes interessadas internas e externas) e em processos:
Matéria prima; Métodos; Medidas e indicadores; Meio ambiente; Máquinas e equipamentos e
Resultados. A estratificação é a seguinte:
1-Pessoas (Subordinados; Colegas; Superiores; Clientes; Próprio sujeito; e
Outras partes interessadas (Internas / Externas)
2-Processos (Matéria prima; Métodos; Medidas e indicadores; Meio ambiente;
Máquinas e equipamentos; Resultados e Mão de obra)
2.4-Procedimentos. Os passos referentes à operacionalização da pesquisa, foram os
seguintes:
(1) obteve-se a lista de pequenas e médias empresas dos municípios de Sorocaba,
Mairinque, São Roque e procedeu-se a uma seleção aleatória de 300 delas,
pesquisando-se o responsável pela produção e dois funcionários, também
aleatoriamente escolhidos, de qualquer função;
(2)imprimiram-se os questionários para coleta de informações como mostra a figura 1;
(3)aplicaram-se os questionários aos funcionários selecionados. (Caso o indivíduo
selecionado não fosse encontrado em três tentativas se procedeu à sua substituição por um
outro também selecionado aleatoriamente). Os questionários foram respondidos pelos
selecionados e recolhidos pelos pesquisadores.
(4) procedeu-se à tabulação dos dados recebidos:
(4A) por meio da análise do discurso foi feita a atribuição do estressor
referenciado a uma tipologia específica pré-definida (considerando-se apenas os cinco
primeiros estressores apontados).
(4B) atribuiu-se uma pontuação a cada estressor indicado pelo respondente em
função do posto: ao estressor no topo da lista (linha 1 do questionário) atribuiu-se 8 pontos; 5
ao segundo e 3; 2 e 1 aos próximos. Estressores indicados após a quinta colocação não eram
considerados.
2.5-Técnicas utilizadas na análise dos resultados. Foram basicamente duas as
técnicas utilizadas na pesquisa: (1) análise do discurso, para interpretar as respostas obtidas e
catalogá-las dentro de uma prévia tipologia de estressores e Índice de Nihans para determinar
as mais importantes no que tange à quantidade de referências pelos respondentes.
2.5.(1) Análise do discurso. A técnica de análise primária empregada neste estudo foi
a “análise de discurso”, com o intuito de catalogar as respostas obtidas. No dizer de Cabral
(1999) o foco de interesse desta técnica é a construção de procedimentos capazes de
transportar o olhar-leitor a compreensões menos óbvias, mais profundas por intermédio da
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construção do literal, do imediato. Isto é, a forma como a língua é produzida e interpretada em
um dado contexto.
Assim, pela análise do discurso das respostas foi possível captar as representações dos
elementos estressores. A análise dos dados priorizou o entendimento qualitativo da realidade
social, por meio de categorias de cunho coletivo, seguindo orientações de Thompson (1995)
que propõe uma análise em três fases incluindo a análise de interpretação/re-interpretação.
De acordo com este autor o processo de interpretação é necessariamente um processo
arriscado, muitas vezes aberto à discussão, mas, sempre que possível buscou-se incluir a
resposta do respondente dentro do tipo de estressor mais condizente com a expressão escrita.
Possíveis erros são passíveis de ocorrer nesta metodologia essencialmente qualitativa, mas
tais erros são admissíveis: Deleuze (1987:90), quanto a isto, afirma: “Erramos quando
acreditamos na verdade: só há interpretações”. Nesse sentido, ao fazer uma interpretação,
supõe-se que ela possa ser defendida e sustentada de algum modo. “Isso, de algum modo
depende de uma variedade de fatores, tais como o campo geral de investigação e as
circunstâncias específicas da afirmativa” (THOMPSON, 1995:411).
2.5.(2) Índice de Nihans. O índice de Nihans é um classificador de elementos, capaz
de dividir um conjunto de elementos numéricos em diversos subconjuntos. Uma forma
simples de se dividir uma população em classes ABC, ou outra quantidade qualquer de classes
como ABCDEF. O Índice de Nihans é calculado pela seguinte fórmula:
2

NA



X
X

Por exemplo, o Índice de Nihans dos números 2, 4, 6, 8 e 9 é assim calculado:
x2 = 2² + 4² + 6² + 8² + 9² = 4 + 16 + 36 + 64 + 81 = 201
x = 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 29
NA



X
X

2



201
 6,93
29

Seriam classificados como elementos pertencentes à classe A, segundo Nihans, todos
os valores do conjunto iguais ou acima de 6,93. No exemplo, em que o conjunto de dados foi:
9, 8, 6, 4, 2 são elementos classe A, os valores 9 e 8.
Entendido como se obtém o Índice de Nihans de uma série de valores, pode-se aplicar tal item
para dividir uma série de elementos em grupos homogêneos.
3-Resultados
Os resultados são apresentados abaixo, ainda que de forma sintética.
3.1-Estatísticas descritivas. Um breve resumo das estatísticas descritivas pode ser
apresentado. 63,2% dos respondentes são do sexo masculino com idade média de 26,4 anos
(mínima 17 e máxima 66).
A maior parte dos respondentes exerce o cargo de atendente ou assistente (53,4%) e
23,6 % deles interagem diretamente com clientes externos. A grande maioria dos
respondentes (85,4 %) encontra-se no nível hierárquico operacional. Apenas 2,6% deles
participam de comitês ou comissões e 9,6% declararam participar de projetos específicos. Por
fim o respondente informava fatores estressantes por ordem de importância.
3.2-Estressores. Considerando-se a pontuação ponderada, por meio do Índice de
Nihans foi possível estratificar as fontes de estresse classe A, isto é, mais relevantes para os
trabalhadores de pequenas e médias empresas:
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1) volume de trabalho muito elevado proveniente de mão de obra reduzida, o que
está de acordo com Cooper, Sloan & Williams (1988:7) e Glowinkowski & Cooper (1987
2) falta de educação, falta de respeito e fofoca (colegas de trabalho), também
estressores relevantes segundo Arroba & Jones (1988) e Batison (1988);
3) pressão para atingir metas ─ outro estressor importante de acordo com
Delboni (1997) ; Carayon, Smith & Haims (1999) e Glowinkowski & Cooper (1987).
4) rotina do trabalho, também um estressor importante de acordo com Fernandes
(1996:38);
5) desorganização - falta de foco (ausência de método de trabalho), um estressor
já apontado por Riley & Zaccaro (1987);
6) não ser reconhecido ou não ser valorizado ─ estressor apontado por Cartwright
& Cooper (1997);
7) problemas nos equipamentos ─ elemento estressor relevante, de acordo com
Alfredson & Theorell (1983), Riley & Zaccaro (1987) e Delboni (1997);
8) ambiente de trabalho inadequado (iluminação, temperatura, ruído) ─ uma fonte
estressora, de acordo com Spector & Jex (1995), Frone (1990), Fernandes (1996) e Paschoal
& Tamayo (2006)
9) jornada de trabalho extensa ─ um estressor já reconhecido por ; Spector & Jex,
(1995), Frone (1990), Cooper, Sloan & Williams (1988:7) e (Carayon, Smith & Haims
(1999).
10) falta de planejamento dos superiores ─ (DELBONI 1997)
11) excesso de cobranças dos superiores ─ (CARTWRIGHT & COOPER 1997)
12) métodos muito burocráticos ─ (RILEY & ZACCARO 1987)
13) problemas de comunicação ─ (DELBONI 1997)
14) urgência das coisas ─ (COOPER, COOPER & EAKER, 1988; COOPER,
SLOAN & WILLIANS, 1988; ARNOLD, ROBERTSON & COOPER, 1991).
Para alguns estressores observados na pesquisa e considerados relevantes não foi
possível encontrar na literatura um reconhecimento anterior. São eles:
1) falta de colaboração dos colegas;
2) interrupção intensa pelo telefone que não pára;
3) falta de comprometimento dos (subordinados) envolvidos; e
4) falta de educação e respeito dos clientes;
Abaixo são mostradas as medianas dos postos dos fatores considerando a
estratificação adotada. Quanto menor a mediana mais o fator é considerado como estressante.
Mão de obra
4
Máquinas e equipamentos 26
Pressão por Resultados
31
Subordinados
31
Meio ambiente
35
Superiores
38
Matéria prima
39
Medidas e indicadores
47
Outras partes interessadas 54
Métodos
55
Colegas
56
Clientes
62
Próprio sujeito
73
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Os resultados mostram que a falta de mão de obra destaca-se como origem do estresse
da rotina do dia-a-dia: a mão de obra reduzida ocupa o primeiro posto como fator estressante.
O estresse decorrente do telefone que não pára de tocar, no sexto posto, faz com que o fator
mão de obra seja um dos mais estressantes.
Problemas com máquinas e equipamentos é a segunda causa estressante, com mediana
de 26 pontos. A cobrança por resultados e os subordinados ficam empatados com mediana 31;
aspectos relacionados ao meio ambiente (falta de segurança e ambiente tumultuado) vêm a
seguir com mediana 35;
Os superiores praticamente causam tanto estresse (mediana 38) quanto a matéria prima
(mediana 39). Seguem-se medidas e indicadores (47); outras partes interessadas (54)
e
métodos (55). Os colegas
(56) e os clientes (mediana 62) são os fatores estressores menos
relevantes desconsiderando, é claro, o próprio sujeito (mediana 73)
No presente caso os estressores com origem nos subordinados são principalmente: 1)
falta de respeito à hierarquia; 2)falta de comprometimento dos envolvidos; 3) dificuldade de
gerar comprometimento; 4)dificuldade de acesso; 5)falta de qualificação e 6)
Relacionamentos com atritos
4-Conclusão
Os resultados sugerem que a mão de obra reduzida está na origem do estresse da rotina
do dia-a-dia dos funcionários de micro e pequenas empresas localizadas na região dos
municípios Sorocaba, Mairinque, São Roque. Problemas com máquinas e equipamentos é a
segunda causa estressante seguida pela cobrança por resultados problemas com subordinados.
É sabido que as organizações podem sofrer conseqüências adversas quando os
empregados experimentam estresse e, de acordo com Ayres (2001) tais conseqüências podem
ser expressas por uma menor produtividade.
Para Heizer & Render (2001:14) a produtividade da mão de obra é influenciada
basicamente por três variáveis: a) o trabalho, constituída de uma força de trabalho bem
instruída e motivada; b) o capital constituído dos investimentos de capital e; c) a
administração ou gerenciamento constituído da responsabilidade para garantir que o trabalho
e o capital sejam utilizados com eficácia. Esta última variável inclui também as melhorias
obtidas por meio da aplicação da tecnologia e da utilização do conhecimento. Embora não
tenha sido objeto da pesquisa obter uma explicação para o fato de as empresas reduzirem a
força de trabalho, explicações prováveis seria a redução de custos e a elevação de
produtividade. Ocorre que a redução de força de trabalho, com intuito de obter maior
produtividade é, por sua vez, a maior causadora de estresse e, conseqüentemente, redutora de
produtividade. Este é um ciclo vicioso para o qual seria interessante obter resposta.
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