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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo evidenciar as principais causas do aparecimento 
de estresse relacionadas ao trabalho, como forma de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores 
de uma empresa, e, consequentemente evitar perdas geradas quando houver aparecimento destes 
fatores estressores. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tema proposto, procedendo a uma 
revisão da literatura sobre os fatores que influenciam o estresse no trabalho. Inicialmente foi 
apresentada a conceituação do estresse ocupacional, como sendo aquele ocorrido no ambiente de 
trabalho do indivíduo, causado por situações de desequilíbrio entre a atividade laboral e a resposta 
dada pelo indivíduo a este estímulo, demonstrando os impactos negativos destas ocorrências. Na 
forma extremada da ocorrência de estresse, conceituou-se a “Síndrome de Burnout”, que faz com 
que o indivíduo apresente sintomas de esgotamento físico e emocional profundo, tendo que se 
afastar de suas atividades profissionais, com a demonstração da previsão legal que se enquadram os 
casos de afastamento. Por conseguinte, foram detalhados os principais fatores causadores do 
estresse no trabalho, como a demora no deslocamento ao trabalho, pressões referentes a cobranças 
excessivas de resultados, mudanças organizacionais mal sucedidas, baixos salários oferecidos, além 
da falta de perspectiva em ascensão profissional, falta de organização das empresas e chefias 
autoritárias. Tais fatores estressores causas prejuízos as empresas, uma vez que os colaboradores 
perdem seu rendimento, diminuindo a produção, eventos que devem ser combatidos pelas empresas. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to highlight the main causes of work-related stress, as a way to improve the quality 
of life of a company's employees and, consequently, to avoid losses generated when these stressors 
appear. A qualitative research of the proposed theme was carried out, with the explanation of the 
subjects related to the subject and bibliographical research, proceeding a review of the literature 
presented on the factors that influence the stress in the work. Initially, the conceptualization of 
occupational stress was presented, such as that occurring in the work environment of the individual, 
caused by situations of imbalance between the work activity and the response given by the individual 
to this stimulus demonstrating the negative impacts of these occurrences. Therefore, the extreme form 
of the stress event, called "Burnout Syndrome", was presented, which causes the individual to present 
symptoms of deep physical and emotional exhaustion, having to move away from their professional 
activities, with the demonstration of the prediction the cases of removal. Finally, the main causes of 
stress at work were presented, such as the delay in moving to work, pressures related to excessive 
collection of results, unsuccessful organizational changes, low salaries offered, lack of professional 
perspective, lack of business organization and authoritarian leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A celeridade em que vive o mercado atual tem feito com que as empresas 

tenham que permanecer em constantes processos de mudança, exigência do 

mundo moderno e globalizado. 

A velha estabilidade abriu espaço para a fluidez, sendo que o fluxo dos 

produtos tem variado entre poucos meses ou anos, mas fadados a serem 

temporários ou sujeitos as mudanças. 

Diante desta situação atual, as empresas, cada vez mais, têm exigido 

resultados de seus colaboradores, como forma de acompanhar esta mudança 

frenética, tornando parte da rotina empresarial. 

Esta pressão repassada aos colaboradores tem ocasionado o aparecimento 

de doenças ocupacionais ligadas ao estresse, devendo os colaboradores lidar com 

questões como instabilidade no emprego, comprovação de eficiência profissional, 

impressão continuada de estar cometendo erros profissionais, percepção de falta de 

relevância do seu trabalho, falta de reconhecimento de seus esforços, etc. 

O aparecimento de sintomas de estresse profissional gera consequências 

negativas para a empresa, causando perdas em seu processo produtivo, 

necessitando uma rápida e correta identificação dos fatores que tem causado o 

aparecimento cada vez maior do estresse no trabalho, como busca de uma melhora 

na saúde ocupacional, que desencadeia um ganho no processo produtivo. 

Uma vez não realizada ações de combate ao estresse, gera consequências 

negativas, dentre as quais, o aparecimento da Síndrome de Burnout, que caracteriza 

pelo estresse excessivo do indivíduo, levando a quadros de sobrecarga emocional 

constante e esgotamento físico e mental, o que pode acarretar perda na sua 

capacidade de planejar, desinteresse pelo trabalho e outras atividades. 

Para manter a boa saúde do trabalhador, há a necessidade da análise dos 

fatores que influenciam o aparecimento de quadros de estresse, para que sejam 

combatidos nas empresas, gerando reflexos positivos na produção individual de 

cada envolvido. 

Daí advindo à importância do estudo das principais causas de aparecimento 

de estresse no trabalho, como forma de aumentar a produtividade dos 

colaboradores, gerando, por conseguinte, um aumento na produção da empresa, 

diminuindo as perdas geradas no processo produtivo por funcionários estressados 
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e/ou afastados de suas atividades laborais em razão de estresse em sua forma 

extremada. 

Como meio de evitar tais fatores, irá se apresentar quais os fatores de maior 

influência do aparecimento de sintomas de estresse no ambiente de trabalho, 

desenvolvendo o conceito de estresse ocupacional e as possíveis doenças 

associadas, além de expor a forma extremada, denominada Síndrome de Burnout. 

Igualmente, conceituar os principais fatores de aparecimento de sintomas de 

estresse no trabalho, demonstrando os prejuízos arcados pelas empresas com 

quadros de estresse em seus colaboradores, realizando uma pesquisa bibliográfica, 

analisando e revisando as principais contribuições teóricas sobre o tema proposto. 

 

2 CONCEITUAÇÃO DE ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

As conceituações de estresse provem do inglês stress e significa uma tensão, 

seja física ou psicológica, fora do normal, causando um estado de ansiedade no 

organismo. 

São as mudanças que ocorrem em nosso organismo para se adaptar a 

situações novas ou a mudanças de uma forma geral, sendo algo normal e 

necessário para que o ser humano se mantenha ativo e suscetível às diversas 

ocorrências em seu dia a dia, dando as respostas necessárias em situações, por 

exemplo, de perigo e dificuldade. (BACCARO, 1990). 

As bases para o desenvolvimento do conceito vieram de um estudo publicado 

em 1950, por um médico especialista de Viena, Hans Selye (1907-1982), com o 

nome de “Stress: um estudo sobre ansiedade”, o qual construiu o alicerce de todos 

os estudos sobre o caso. (SELYE apud JUNQUEIRA, 2015). 

Com a atual globalização, as mudanças têm sido cada vez mais rápidas e 

constantes, fazendo com que as pessoas se adaptem às diversas situações e 

exigências atuais. 

Em virtude destes fatores, as empresas têm, cada vez mais, procurado 

situações para minimizar o aparecimento de situações de estresse no ambiente de 

trabalho. 

 

A observação em qualquer ambiente de trabalho leva à identificação de 
uma gama relativamente grande de informações relacionadas à qualidade 
de vida no trabalho. Há inquietudes, individuais e coletivas, quanto a 
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pressões, conciliação entre expectativa de trabalho, família e consumo, 
sinais de stress, hábitos alimentares e cuidados físicos, estilo de vida, 
impactos tecnológicos. Tudo desperta para a vontade de bem-estar no 
trabalho. Esses fatos provocam novas atitudes nas empresas e mudança no 
modo de vida das pessoas, abrindo espaços continuamente para a 
discussão e a busca de qualidade de vida dentro e fora do trabalho. 
(FRANÇA, 2010, p. 21). 

 

As preocupações de hoje, em nada se assemelham com as da antiguidade, 

mas não deixam de ser, igualmente, suscetíveis a alterações, ao passo que os 

antepassados estavam muito mais preocupados com a sobrevivência do que com 

questões de status social ou consumismo exagerado, fatores que acometem todos 

na atualidade, ocasionados, principalmente, pelo mau uso das ferramentas de 

comunicação em massa, que gerou uma mudança de valores. (DEJOURS, 1992). 

No que concerne ao estresse ocupacional, estamos tratando daquele gerado 

no ambiente de trabalho, emprego ou que envolva alguma ocupação, causado pelo 

desequilíbrio entre trabalhador e função, o que gera uma resposta inadequada às 

estimulações decorrentes do ambiente de trabalho, das condições do trabalhador e 

de sua capacidade em realizá-lo. 

 
Diferentemente de outros riscos ocupacionais, em geral relacionados a 
trabalhos específicos, o stress associa-se de formas variadas a todos os 
tipos de trabalho, prejudicando não só a saúde, mas também o 
desempenho dos trabalhadores. (LIMONGI, 2002, p. 54). 

 

Em sua forma estremada, o estresse no trabalho pode gerar um esgotamento 

físico e psíquico em decorrência do trabalho, doença conhecida como Síndrome de 

“Burnout”. 

Para Ferrari (s/d), os autores costumam dividir os estressores em três 

categorias: exigência de trabalho, incompatibilidade de papéis e condições materiais 

da ocupação. 

A autora continua, dizendo: 

 

A exigência de trabalho pode ser um estressor ocupacional quando 
ultrapassa os níveis adequados para a manutenção da saúde do 
trabalhador, como longas jornadas, ritmo demasiadamente acelerado, 
turnos variáveis, horas extras etc. No caso da incompatibilidade de papéis, 
estamos tratando de questões organizacionais como a dificuldade de muitas 
empresas em ter boas descrições das atribuições e direitos de cada cargo, 
o que acaba impossibilitando o trabalhador de ter pleno domínio de suas 
funções e direitos. Por último, as condições materiais dizem respeito ao 
ambiente de trabalho: condições climáticas, de organização, iluminação, 
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higiene e aspectos como a poluição visual e auditiva do local de trabalho. 
(FERRARI, s/d, p. 01). 

 

Como se observa, a busca pela qualidade da saúde ocupacional dos 

colaboradores deve ser uma meta a ser estabelecida pelas empresas, não somente 

como forma de minimizar as perdas no aparecimento de causas estressoras, como, 

também, como forma de se preservar a dignidade da pessoa humana no ambiente 

de trabalho. 

 

3 IMPACTOS DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Os impactos causados pelo estresse no ambiente de trabalho ainda não são 

objetivamente explicados pelos diversos estudos apresentados, entretanto, tem sido 

unânime em se afirmar os impactos negativos, tais como insatisfação dos 

colaboradores, queda de produtividade e, em casos mais extremados, afastamento 

médico. 

Tamanha importância, que em 28 de abril de 2016, marco do Dia Mundial da 

Saúde e Segurança no Trabalho, foi realizado, na cidade de Washington, uma 

webconferência promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde/Organização 

Mundial de Saúde (OPAS/OMS), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

Organização dos Estados Americanos (OEA), onde foi dito que ninguém está livre 

do estresse no trabalho. (BECERRA, 2016). 

Nas discussões, chegou-se à conclusão de que as maiores causas do 

estresse são os riscos psicossociais relacionados à organização do trabalho, 

projetos de trabalho, trabalho e suas condições, bem como as condições externas 

que podem influenciar o desempenho do trabalhador, satisfação na ocupação e 

saúde. 

Uma das participantes do evento, da área de saúde do trabalho da 

OPAS/OMS, informou o seguinte: 

 

Todos esses problemas são associados à falta de motivação, satisfação, 
comprometimento e desempenho no trabalho, também às faltas e 
rotatividade de funcionários e aposentadoria antecipada – tudo isso pode 
levar à diminuição da produtividade, competitividade e arranhar a reputação 
das organizações. (RODRIGUES, 2016, p. 01). 

 



6 
 

Ao final do evento a Organização Internacional do Trabalho e a Organização 

Mundial da Saúde emitiram diretrizes e recomendações para sanar os problemas 

relacionados ao estresse no trabalho, entre os quais a promoção do empoderamento 

do trabalhador, participação e satisfação, assim como a adoção do conceito da OIT 

de “trabalho decente”, cujos elementos incluem emprego justo, respeito pelos 

direitos humanos, regras laborais, proteção ao meio ambiente, transparência e 

diálogo social. 

A OIT recomendou, ainda, que os países incluíssem em suas listas de 

doenças ocupacionais o estresse e os transtornos mentais, garantindo, assim, que 

esses possam ser identificados, quantificados e posteriormente tratados. 

Finalizando, a chefe do Programa de Desenvolvimento Sustentável e 

Igualdade na Saúde, da OPAS/OMS, afirmou: 

 
A carga de estresse no trabalho e os transtornos mentais dentro desse 
ambiente sinalizam para a necessidade urgente que criar e promover locais 
de trabalho saudáveis em que a saúde física, segurança e bem estar são 
protegidos, não prejudicados. (FORTUNE, 2016, p. 01). 
 

 
Ratificando a problemática, a Organização Mundial de Saúde admite o 

estresse como uma epidemia global, que atinge 90% da população mundial e vem, 

cada vez mais, causando transtornos de comportamento e o aparecimento de 

doenças psicossomáticas. (VENTURA, 2016). 

Poucos são os estudos e levantamentos realizados no Brasil sobre o tema, 

tendo sido feito um levantamento que descobriu que 14% dos benefícios anuais de 

saúde foram relacionados a transtornos mentais. 

 

Os empregados buscam no interior das empresas onde trabalham a 
compensação do estresse causado pela busca frenética de resultados. A 
conscientização do desejo de ‘viver qualitativamente melhor’ é algo patente 
e palpável para a grande massa dos trabalhadores. (MARRAS, 2000, p. 31). 

 

O estresse ocupacional interfere na vida do indivíduo, com prejuízo não 

somente pessoais, mas também, profissionais, gerando consequências às 

instituições, uma vez que os efeitos interferem na produtividade, na eficiência da 

organização, além dos custos com o tratamento de saúde dos funcionários, na 

contratação e no treinamento de novos profissionais. 
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O estresse é o resultado do homem criar uma civilização, que, ele, o próprio 
homem não mais consegue suportar. E, em se calculando que o seu 
aumento anual chega a 1%, e que hoje atinge cerca de 60% de executivos, 
pode-se chamar de a "doença do século" ou, melhor dizendo, " "a doença 
do terceiro milênio". Trata-se de um sério problema social econômico, pois é 
uma preocupação de saúde pública, pois ceifa pessoas ainda jovens, em 
idade produtiva e geralmente ocupando cargos de responsabilidade, 
imobilizando e invalidando as forças produtivas da nação; e é mais 
importante ainda no Brasil que, por ser um país ainda jovem, exclui da 
atividade pessoas necessárias ao seu desenvolvimento. Não se sabe 
exatamente a incidência no Brasil, mas nos Estados Unidos gastam-se de 
50 a 75 bilhões de dólares por ano em despesas diretas e indiretas: isto dá 
uma despesa e 750 dólares por ano por pessoa, que trabalha (BERNIK, 
1997, p. 1, grifos do autor). 
 

O estresse é comprovadamente um malefício ao desenvolvimento da 

atividade profissional, sendo que em nosso país ainda não se tem um estudo 

aprofundado sobre o assunto, nem os nefastos impactos dos prejuízos causados 

pelo seu aparecimento. 

 

4 SÍNDROME DE “BURNOUT” 

 

O termo “Burnout” provém da junção de duas palavras inglesas, sendo “burn”, 

que significa queimar e “out”, que significa fora, sendo realizada a junção e 

originando o termo “burnout”, que em sua tradução literal seria “queimar fora”, 

entretanto, fazendo uma tradução em seu conjunto, gera o termo “queimar por 

completo” ou “esgotamento”, que designa algo que deixou de funcionar por exaustão 

de energia. 

A Síndrome de “Burnout” ou Síndrome do Esgotamento Profissional consiste 

em uma resposta de caráter depressivo ao estresse crônico ocupacional, sendo 

evidenciada por um esgotamento físico e emocional profundo, havendo sempre 

relação com o contexto profissional e não é sinônimo de estresse, pois enquanto o 

estresse possui caráter positivo ou negativo, a “burnout” tem sempre um caráter 

negativo, sendo uma resposta da condição prolongada de estresse relacionado ao 

mundo de trabalho do indivíduo e/ou com a atividade profissional desgastante. 

(SANTOS, s/d). 

 
Sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse 
crônicos provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e 
psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em 
pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. 
(VARELA, 2010, p. 01). 
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A Organização Mundial de Saúde prevê na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 10 – a 

padronização e codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde, 

estando a Síndrome de “Burnout” inserida no Capítulo XXI da categoria que se 

refere aos problemas relacionados com a organização de seu modo de vida (Z73), 

estabelecendo o código Z73. 0 para o estado de esgotamento. (BRASIL, 1999). 

A Portaria nº 1.339/99, do Ministério da Saúde, instituiu a lista de doenças 

relacionadas com o trabalho, incluindo a sensação de estar acabado (“Síndrome de 

Burnout” ou Síndrome do Esgotamento Profissional – Z73.0), nos transtornos 

mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, tendo como fatores de 

risco de natureza ocupacional, o ritmo de trabalho penoso, código CID 10, Z56.3; e 

outras dificuldades físicas ou mentais relacionadas com o trabalho, código CID 10, 

Z56.6. (BRASIL, 1999). 

 

O diagnóstico da síndrome é complexo, pois seus efeitos apresentam 
consequências variáveis em termos psicológicos, implicações físicas e 
alteração de conduta. No plano das implicações psíquicas, o indivíduo 
acometido descompensa-se, responde de modo inadequado à tensão e aos 
estímulos do ambiente de trabalho, perde o eixo, encontra dificuldade de 
aprendizagem, tem insônia, pesadelos, impotência e apatia, extingue laços 
afetivos e evita restabelecer novos vínculos, isola-se, afasta-se dos 
familiares, e demonstra desinteresse pelo emprego. (PRADO, 2016, p. 01). 

 

A Síndrome aparece de forma gradativa e lenta se instalando no colaborador 

progressivamente. Em um primeiro momento, há apenas a detecção de uma 

sobrecarga de trabalho. Em continuidade, o indivíduo começa a dar uma resposta a 

esta sobrecarga percebida, tentando se ajustar o que gera um estresse, em razão 

da não compensação do trabalho com recursos humanos satisfatórios, momento em 

que aparecem os primeiros sinais de fadiga, ansiedade e irritabilidade. Por 

conseguinte, involuntariamente, o colaborador começa a dar respostas a estes 

estímulos negativos, como forma de defesa da tensão apresentada, havendo o 

distanciamento emocional, cinismo e a saída do local em que trabalha. (PÊGO; 

PÊGO, 2015). 

As empresas têm que manter em constante reorganização o processo 

produtivo, no intuito de identificar o aparecimento da síndrome em seus 

colaboradores, fazendo com que eles se sintam parte do processo produtivo, 
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engajados e responsáveis pelas suas tarefas, evitando pressões e cobranças 

coagindo-os a resultados surreais. (PÊGO; PÊGO, 2015). 

 

Assim, uma das principais estratégias para prevenir a síndrome é enfatizar 
a promoção dos valores humanos no ambiente de trabalho, para fazer dele 
uma fonte de saúde e realização. Cabe a cada pessoa iniciar um processo 
de mudança pessoal e institucional, com propostas construtivas e 
participativas; ou, também, se os ambientes são mais fechados e 
resistentes, administrar a própria saúde e buscar aliados para iniciar um 
movimento que leve à construção de espaços mais saudáveis no contexto 
de trabalho. (PÊGO; PÊGO, 2015, p. 174). 

 

O aparecimento da síndrome caracteriza acidente de trabalho, vez que o 

gênero abrange o acidente típico, a doença ocupacional, o acidente por causa e 

acidentes por equiparação legal, sendo que todas estas espécies de acidente, uma 

vez caracterizados, produzem os mesmos efeitos para fins de liberação de 

benefícios previdenciários, aquisição de estabilidade e crimes contra a saúde do 

trabalhador. 

 

5 FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTRESSE NO TRABALHO 

 

A questão do estresse ocupacional tem, a cada dia, ganho mais relevância no 

mundo moderno, fazendo com que as empresas busquem meios de minimizar suas 

causas, de forma a dar uma melhor qualidade de vida a seus funcionários, evitando 

perdas em seu processo produtivo, desencadeado por situações estressantes. 

Desta forma, estratégias para sanar tais ocorrências variam de acordo com 

cada empresa visando a elevação do desempenho no trabalho. 

Segundo Fernandes (apud DONATO, 2009, p. 01): 

 
Os benefícios não devem ser vistos com compensatórios e sim como ponto 
de alavancagem que proporciona qualidade de vida no trabalho e mais 
produtividade por parte dos colaboradores. Outro fator importante a ser 
citado é o suporte à saúde, segurança e boas condições físicas do local de 
trabalho estes compõem para qualidade de vida no trabalho. Essa visão 
valoriza os colaboradores e garante o compromisso dos mesmos. 

 

Muitos são os fatores que podem levar os indivíduos a desencadearem 

sintomas de estresse entre eles, a falta de recursos materiais, exigência física e 

psíquica a que corresponde à função, ambientes de trabalho com problemas de 
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relacionamentos interpessoais ou que não garantam a saúde, o bem estar e a 

segurança do trabalhador. (FERRARI, s/d). 

Somado a isso, estão situações do dia a dia do indivíduo, como problemas 

familiares, demora no deslocamento ao trabalho, permanecendo horas no trânsito 

para ir e retornar do trabalho. (PEREIRA; MELLO, 2016). 

 

5.1 Deslocamento para o trabalho 

 

A questão do trânsito, atualmente, não deve ser vista apenas como uma 

questão de infraestrutura, mas sim, com uma questão econômica, ambiental e de 

saúde pública, uma vez que as pessoas têm passado horas para ir e retornar de 

seus trabalhos, sendo expostos a poluições, doenças como artrites e a irritabilidade 

de outros motoristas, fazendo aumentar os níveis de estresse decorrentes destas 

situações. (COELHO, 2008). 

O trânsito e o estresse são temas relacionados na atualidade, um ajuda a 

alimentar o outro, entretanto, não há como delimitar se o motorista estressado é 

quem tem causado o caos no trânsito, pois não há estudos a este respeito. 

Somente com políticas públicas de redução do fluxo do trânsito, criando 

meios alternativos para que os usuários demorem menos tempo se deslocando para 

seus trabalhos, com políticas de mobilidade urbana e redução na utilização de 

veículos automotores, como forma de redução do trânsito de veículos é que se terá 

uma solução adequada e condizente com a necessidade da população. 

 

5.2 As pressões decorrentes de cobranças no trabalho 

 

Em um mundo demasiado competitivo, muitas são as cobranças decorrentes 

das atividades laborais, sobrecargas de tarefas, trabalhos de muitas horas além do 

que o estabelecido pela legislação, urgência de tempo, responsabilidade excessiva, 

além da falta de apoio, sendo fatores que excedem a capacidade de adaptação do 

indivíduo, gerando o estresse. (LIPP, 2010). 

 
A melhoria da produtividade não pode ser discutida sem o reconhecimento 
de que o conceito de produtividade vai além da ideia de uma boa produção 
ou de ser eficiente. É também um conceito que encontra suas raízes no 
dinamismo humano, porque tem indispensável conexão com a melhoria da 
qualidade de vida de cada indivíduo no trabalho e suas consequências fora 
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dessa esfera. A melhora do trabalho significa motivação, dignidade e grande 
participação no desenho e no desempenho do processo de trabalho na 
organização. Significa desenvolver indivíduos, cujas vidas podem ser 
produtivas em sentido amplo. (FRANÇA, 2010, p. 45-46). 

 

As pressões decorrentes de cobranças de produtividade devem ser 

associadas com políticas de melhora na qualidade de vida dos colaboradores, como 

forma de se alcançar os resultados esperados, sem prejudicar a saúde dos 

envolvidos no processo produtivo. 

 

5.3 Não adequação às mudanças organizacionais 

 

As empresas, atualmente, têm tido cada vez mais a necessidade de se 

adequar as mudanças de mercado, havendo quase que uma busca frenética pela 

mudança organizacional, que se deve a fatores diversos. 

 
A adaptação frente aos novos posicionamentos e inovações da empresa é 
necessária para se evitar o estresse, mas diversas vezes isso não ocorre. 
As pessoas que possuem mais facilidade em aceitar e se adaptar às 
mudanças sofrerão menos. Aqueles muito conservadores e tradicionais têm 
dificuldade para desistir dos métodos já conhecidos para aprender ou 
aceitar inovações. (PEREIRA; MELLO, 2016, p. 01). 
 

No setor da tecnologia da informação e comunicação, tem-se visto um 

aumento exponencial nas ofertas de emprego em todo o mundo, além de elevar as 

taxas de crescimento e produtividade e a redução nos custos operacionais. 

(FRANÇA, 2010, p.51). 

Nesse diapasão, maior é a incidência de fatores estressores, pois constantes 

são as mudanças e atualizações dos sistemas, fazendo com que os colaboradores 

tenham que se adaptar constantemente ao novo. 

 

5.4 Instabilidade no emprego 

 

Fator de retração de mercado, fechamento cada vez mais constante de 

empresas, tem causado situações de instabilidade no mercado de trabalho, fator 

preponderante para o aparecimento de sintomas de estresse ocupacional. 

E não somente estes casos, mas também, a alta competitividade e a 

escassez de ofertas de trabalho, causa nos colaboradores a constante sensação de 

que a qualquer momento podem ser despedidos, fazendo com que trabalhem com 
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constante tensão, ocasionando diminuição da qualidade e eficiência na 

produtividade. (FRANÇA, 2004). 

 

5.5 Baixos salários e falta de perspectiva ascendente 

 

A insatisfação com a remuneração desmotiva o colaborador no desempenho 

de suas funções, pois a preocupação com o sustento de sua família e o pagamento 

de suas contas acarreta a falta de concentração e a perda de produtividade. 

(MARRAS, 2000). 

Uma remuneração que atenda as expectativas dos trabalhadores é uma das 

principais fontes de satisfação dos trabalhadores e funcionário satisfeito é menos 

ausente e consegue obter maiores índices de produtividade. (MARRAS, 2000). 

 

O que ocorre na prática é que os baixos salários para muitos e a ideologia 
de ascensão social para outros pressionam no sentido de assumirem dois 
ou mais empregos comprometendo o descanso, lazer e vida familiar. Muitos 
são os efeitos nocivos de longas jornadas de trabalho, muitas vezes 
levando a esforços excessivos que agravarão ou causarão estresse. 
Funcionário insatisfeito com a remuneração pode diminuir sua 
produtividade, pode haver o aumento do absenteísmo, maior desmotivação 
no trabalho e preocupação com as contas a serem pagas, criando um 
ambiente propício para a instalação do estresse e a consequente 
diminuição dos lucros da empresa. (PEREIRA; MELO, 2016, p. 7). 

 

Já a falta de perspectiva de ascensão profissional, gera a desmotivação do 

profissional que não busca o empenho e melhora no desempenho de sua atividade, 

pois com estas atitudes não terá possibilidade de melhora de cargo na empresa, 

sempre permanecendo nas mesmas condições que entrou. (MARRAS, 2000). 

 

5.6 Falta de organização empresarial e autoritarismo 

 

Uma empresa desorganizada administrativamente, sem metas e caminhos 

definidos causa confusão nos rumos a serem seguidos pelos colaboradores, 

causando o aparecimento de estresse no desempenho de suas funções. 

Para França (2010, p. 83), “uma empresa desorganizada, com informações 

truncadas e de difícil acesso e uma chefia que não tem objetivos claros, é fonte de 

estresse para os funcionários”. 
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No contexto organizacional, a presença de trabalhadores estressados na 
equipe pode provocar o desenvolvimento das atividades com ineficiência, 
comunicação deficitária, desorganização do trabalho, insatisfação e 
diminuição da produtividade. (CAMELO; ANGERAMI, 2008, p. 234). 

 

Por conseguinte, uma chefia autoritária, que não tem noção de gestão 

participativa, pode causar insatisfação nos colaboradores, fator que desencadeia o 

aparecimento de estresse. 

Segundo Cavalcanti temos o seguinte: 

 

A tecnologia, no fundo iguala as empresas; as pessoas é que fazem a 
diferença. E a nova economia exige uma nova forma de gestão, tanto das 
pessoas como da tecnologia. Não mais aquela empresa hierarquizada, 
onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, mas uma empresa que 
valoriza a criatividade e compartilhamento das ideias, uma empresa que 
aprende com seus colaboradores, parceiros e clientes. (CAVALCANTI, apud 
PEREIRA; MELLO, 2016, p. 01). 

 

Como observado, as empresas tem que buscar uma gestão participativa, em 

que seus colaboradores participem do processo de gestão, para que se sintam úteis, 

aumentando os níveis de satisfação com suas atividades desenvolvidas, gerando, 

por conseguinte, uma melhor qualidade de vida. 

 

5.7 Ambiente de trabalho inadequado 

 

O ambiente em que está inserido o trabalhador tem que causar uma 

sensação de segurança e tranquilidade, evitando-se um ambiente ruidoso, com 

iluminação ruim, temperatura inadequada, além de ter uma adequada ventilação, 

como forma de propiciar boas condições de trabalho, prevenindo fatores de 

estresse. 

 

Esses fatores ambientais podem ser agentes causadores de estresse e 
doenças a ele associadas. O trabalhador precisa ter um certo conforto em 
seu trabalho, caso não queira ficar estressado física ou mentalmente. Não 
se pode privilegiar apenas as razões emocionais em relação ao estresse, 
por ser este uma alteração global do organismo e não apenas emocional. 
(PEREIRA; MELO, 2016, p. 09). 

Uma condição de trabalho adequada propicia uma melhora no desempenho 

profissional, melhorando o ambiente de trabalho, gerando satisfação do trabalhador 

e, por conseguinte, um melhor desempenho na atividade laboral. 

 



14 
 

5.8 Atividades repetitivas 

 

Atividades que por sua natureza causam situações de repetições constantes 

de movimentos, além daquelas que exigem que o colaborador mantenha uma 

postura que vai ao encontro da postura normal e adequada do ser humano, podem 

desencadear fatores de estresse, bem como o aparecimento de doenças associadas 

a estes fatores, como lesões por esforço repetitivo. (PEREIRA; MELO, 2016, p. 09-

10). 

As empresas devem buscar mecanismos para minimizar as ações de cunho 

repetitivo a serem desempenhadas pelos colaboradores, na tentativa de incentivar o 

processo produtivo, sem desmotivar a produção, uma vez que atividades desta 

natureza, naturalmente, tendem a desmotivar a ação produtiva pelos colaboradores, 

além do alto índice de acidentes de trabalho, naquelas atividades que envolvem o 

risco a integridade física do funcionário. 

 

5.9 Falta de repouso e momentos de lazer 

 

Uma preocupação constante na atualidade tem sido o aproveitamento dos 

momentos de descanso com atividades de lazer, que causam uma sensação 

satisfatória da qualidade de vida do trabalhador, por conseguinte, uma melhora no 

trato de sua vida pessoal e profissional, eliminando a sensação de estresse. 

Após o desempenho de suas funções laborais, o trabalhador não consegue 

recuperar o cansaço acumulado, ficando resquícios deste processo, ocasionando 

sensação de fadiga, tanto física, quanto psicológica, que tem como consequência a 

baixa estima, a noção de incompetência e de inutilidade. (FRANÇA, 2010). 

Os momentos de lazer ocasionam a recuperação das forças pelos 

colaboradores, aumentando o ânimo para enfrentar as diversas situações da vida e 

do trabalho. (FRANÇA, 2010). 

O médico Varela (2010) preconiza algumas orientações para que os 

indivíduos combatam o estresse, dizendo que os indivíduos não devem usar a falta 

de tempo como desculpa para não praticar exercícios físicos e não desfrutar 

momentos de descontração e lazer. 
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5.10 Problemas interpessoais no ambiente de trabalho 

 

Um fator que é constante no ambiente de trabalho e que causa o 

aparecimento de situações estressoras se trata da má relação interpessoal dos 

indivíduos dentro de uma empresa, se devendo tanto ao limitado e insuficiente 

relacionamento com os superiores, os quais não conseguem gerir de forma 

adequada os recursos humanos a sua disposição, como questões de conflitos 

interpessoais, a falta de suporte social e questões de violência no ambiente de 

trabalho. (CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

 

O sucesso de uma organização depende da performance individual, da 
qualidade da interação da associação no trabalho e da comunicação efetiva 
ente os trabalhadores. A qualidade das relações interpessoais é fator 
importante na hora de determinar o potencial estressor. O conflito no grupo 
de trabalho pode ser positivo, quando estimula a busca de soluções para o 
problema; no entanto, caso a situação de conflito seja contínua e ocorra a 
falta de coesão, poderá causar frustrações e insatisfação e favorecer o 
aparecimento de moléstias somáticas. (CAMELO; ANGERAMI, 2008, p. 
236). 

 

Muito tênue a linha entre o estímulo da participação conflitante entre os 

indivíduos, como forma de solução de problemas, com questões de conflitos 

pessoais que desencadeiam o aparecimento de situações de estresse, gerado pela 

falta de coesão na condução desses estímulos nas diferentes esferas. 

 

5.11 Relacionamento familiares 

 

O ambiente da família é de suma importância para o desempenho adequado 

da atividade laboral, onde os indivíduos muitas vezes enfrentam conflitos pessoais 

entre as exigências do trabalho e de sua casa. (CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

Os colaboradores vêm, cada vez mais, desempenhando vários serviços e 

longas jornadas de trabalho, como forma de dar uma condição mais digna de vida a 

seus familiares, passando menos tempo em casa e mais tempo no trabalho. 

(CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

A estes fatores, surgem situações de conflitos internos, tais como a sensação 

de culpa por não participar efetivamente no cuidado dos filhos, ressentimento por 
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passar mais tempo no trabalho do que com a família, além do pouco tempo 

dispensado ao lazer. (CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

5.12 A mulher no mercado de trabalho 

 

A crescente vertiginosa da participação da mulher no mercado de trabalho 

tem gerado situações em que elas assumem múltiplas tarefas, pois apesar de terem 

deixado as casas para assumirem trabalhos no mercado, não deixaram de ter a 

responsabilidade com os afazeres domésticos. (CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

 

A sobrecarga de trabalho, com jornadas duplas ou triplas, pode conduzir a 
mulher ao estresse emocional, considerando-se que sua inserção no 
mercado de trabalho não a desvinculou das tarefas domésticas e da 
educação dos filhos, resultando num acúmulo de atribuições. (CAMELO; 
ANGERAMI, 2008, p. 236). 

 

Estas situações desencadeiam sentimento de impotência e frustração, 

devendo-se ao fato de não conseguirem dar conta das diversas atribuições. 

(CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

 

5.13 Outras causas de estresse ocupacional 

 

Na tentativa de identificar as maiores causas do estresse ocupacional, a 

empresa de gestão de projetos “Wrike” realizou recente pesquisa, em diversos 

países. 

A pesquisa foi realizada com cerca de 1400 profissionais, das diversas áreas 

e publicada na revista “EXAME”, sendo que os participantes responderam quais 

seriam as maiores causas de estresse que enfrentavam em seus ambientes de 

trabalho. (GUNKEL, 2015). 

A grande maioria dos entrevistados, cerca de 52%, apontaram o desencontro 

de informações como a maior causa, fator gerado, muitas vezes, em razão das 

empresas operarem em diversos países e não serem capaz de gerenciar o que está 

ocorrendo nas diversas filiais. (GUNKEL, 2015). 

Outros, cerca de 51%, apontaram os problemas com prioridades de tarefas, 

fator relacionado a falta de comunicação entre os setores envolvidos no processo de 

produção. (GUNKEL, 2015). 
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Por conseguinte, cerca de 49%, disseram que se sentem estressados com 

metas irreais, sendo aquelas estabelecidas pelos gestores que desconhecem o 

processo produtivo e a capacidade da empresa, seja no que consiste nos recursos 

materiais, seja nos recursos humanos, havendo um descompasso nas informações. 

(GUNKEL, 2015). 

 

A prevenção é a estratégia inicial mais adequada para lidar com o estresse. 
As atitudes para ajudar os trabalhadores podem ser: concessão de poder e 
participação, a definição de metas, a melhor comunicação, e o melhor apoio 
às famílias. (SHERMERHORN, 1999, p. 292). 

 

Como observado, tem havido uma constante preocupação em se conhecer as 

situações em que estão sendo submetidos os trabalhadores, para se dar uma 

melhor qualidade de vida no trabalho, fazendo que os reflexos destas ações sejam 

sentidos em todas as fases do processo produtivo, gerando benefícios à todas as 

partes. 

 

6 A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

De tudo que se apresentou, um ponto que merece destaque no 

desenvolvimento do assunto do estresse na atividade laboral é o fator da qualidade 

de vida no trabalho, como forma de minimizar o aparecimento de fatores 

estressores, gerando uma melhora no trato das questões de trabalho por parte dos 

colaboradores, ocasionando uma satisfação pessoal e profissional, com a sensação 

de participação efetiva e colaborativa no processo produtivo. (FRANÇA, 2010). 

Para tanto, a empresa deve buscar mecanismos e situações que aflorem no 

indivíduo o aparecimento destas sensações positivas, como forma de elevar os 

níveis de produção sem, contudo, baixar a autoestima e a saúde como um todo. 

Assim preconiza França (2010, p. 33), senão vejamos: 

 

No mundo empresarial, com crescente frequência ocorre alinhamento das 
questões organizacionais e da dimensão humana. Nesses casos, amplia-se 
a compreensão do lado humano das organizações. Aumenta-se a 
possibilidade de viver melhor na empresa. A compreensão desse processo 
de construção de uma nova forma de administrar o bem-estar, com 
competências e habilidades complexas, é reforçada, como se procura 
demonstrar, por evidências e sinais das organizações, do mercado, dos 
tipos de trabalho e do estilo de vida individual. Esse conjunto de evidências 
indica que está sendo construída uma nova competência da gestão nas 
empresas a partir dos fatores críticos: conceito de QVT [...] 
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Diante das evidências, a busca pela qualidade de vida no trabalho, como 

forma de maximizar a produção, mantendo a boa saúde do trabalhador, mais do que 

importante para a empresa, no sentido do ganho de capital, traduz-se na 

preservação da condição humana de trabalho. 

Entretanto, o tema ainda encontra muita resistência no mundo empresarial, 

pois alguns gestores encaram o tema como um aumento de custo e não como 

investimento intelectual e profissional, não dimensionando os ganhos com esse 

processo. (FRANÇA, 2010). 

Um bom gestor é aquele que estimula a participação e o comprometimento 

dos colaboradores na empresa, fazendo com que se envolvam na estruturação de 

suas funções, fornecendo a capacitação e as ferramentas necessárias para um 

desenvolvimento eficiente, como forma de buscar uma melhor produtividade sem, 

contudo, dar as costas à saúde do trabalhador. (PRADRO, 2016). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a discussão da problemática dos principais casos de aparecimento de 

fatores de influência do estresse no trabalho, ficou evidenciado que o estresse 

consiste em uma mudança no organismo humano para se adaptar a situações 

novas, havendo prejuízos quando estas mudanças são ocasionadas no ambiente de 

trabalho e interferem de forma negativa na vida dos trabalhadores, gerando 

consequências negativas e perdas no processo produtivo. 

Na sua forma extremada, o estresse ocupacional causa o aparecimento da 

Síndrome de “Burnout”, que se caracteriza pelo esgotamento físico e mental do 

indivíduo exposto a uma situação constante de estresse, o que pode ocasionar, 

inclusive, seu afastamento das atividades laborais e, por conseguinte, perda de 

produtividade da empresa. 

Finda a conceituação, foi realizada a apresentação dos principais fatores que 

influenciam o aparecimento do estresse no trabalho, como as situações de demora 

no trânsito, cobranças excessivas por resultados no trabalho, incapacidade em 

acompanhar as mudanças organizacionais ocorridas nas empresas, instabilidade no 

emprego e os baixos salários oferecidos, bem como a falta de perspectiva em 

conseguir cargos melhores na empresa; empresas desorganizadas e o autoritarismo 
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de chefias que desconhecem o processo produtivo, sem deixar de contar as 

situações que envolvem a vida pessoal dos colaboradores que interferem na vida 

profissional, como a falta de momento de lazer, a frustração em passar cada vez 

menos tempo com os familiares e a participação da mulher no mercado de trabalho 

que, apesar de ter deixado o lar para o mercado de trabalho, não a imiscuiu dos 

afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. 

Igualmente, fora apresentada recente pesquisa apresentada em importante 

periódico nacional, o qual demonstrava pesquisa realizada em diversos países pelo 

mundo, os quais estão, cada vez mais, preocupados com a saúde dos 

trabalhadores, apresentando as principais queixas dos colaboradores pelo mundo. 

Finalizando, fora exposta a temática da qualidade de vida no trabalho como 

sendo o oferecimento pelas empresas de sensações positivas no ambiente de 

trabalho, sempre buscando a boa saúde do trabalhador, fazendo que se sinta parte 

importante do processo produtivo, disponibilizando mecanismos que propiciem a 

capacitação e engrandecimento da profissão, aumentando, por conseguinte, a 

produtividade. 
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