
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 08/02/2014 

 

Fábio Rafael Santos Ferreira, Susana Isabel Vicente Ramos 1 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

NÍVEIS DE STRESS DOS PROFISSIONAIS  

DA EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS X - 

ESTUDO DE CASO  
 

[2014] 

 
Fábio Rafael Santos Ferreira 

Mestre em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 
 

Susana Isabel Vicente Ramos  
Licenciada em Psicologia. Mestre em Psicologia Clínica. Doutorada em Ciências do Desporto. Professora 

Auxiliar de Nomeação Definitiva na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra (Portugal)  

 
E-mail de contato: 

susanaramos@fcdef.uc.pt 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo é abordar e conhecer as razões que levam os profissionais da Empresa 

de Recursos Humanos X a sofrerem diversos níveis de stress, verificar os sintomas que se manifestam 

mais, em que situação estes profissionais podem sentir stress e, por fim, verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as variáveis estudadas. A amostra é constituída por 30 profissionais. 

Na recolha de dados utilizamos o questionário “O stress no trabalho” de forma a avaliar em que situações 

os profissionais sofrem de stress e o questionário “Como me costumo sentir fisicamente” para saber quais 

os sintomas que podem surgir e com que frequência e intensidade estes ocorrem. Com este estudo 

conseguimos chegar a importantes conclusões sobre os diferentes níveis de stress e que tipo de sintomas 

podem surgir aquando o profissional está sob efeito de stress.  

 

Palavras-chave: Empresa X, recursos humanos, stress. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conceito de stress           

O conceito de stress varia de acordo com o autor/investigador e as perspetivas que este 

apoia. Deste modo, não existe uma definição concreta ou universal para o termo stress, sendo que 

este termo provém do latim – stingo, stringere, strinxi, strictum que significa apertar, comprimir, 

restringir.  

O stress está entre os principais problemas de saúde relacionados com o contexto 

profissional, sendo um fenómeno de tal modo difundido que a Organização Mundial de Saúde e 

as Nações Unidas o referem como a doença do século XX (Comissão Europeia, 2002).  

Uma das definições de stress, segundo Vaz Serra (2003) citado em Freitas (2009 p.77), é 

“Quando a circunstância vivida é considerada importante para o indivíduo e este sente que não 

tem aptidões nem recursos (pessoais ou sociais) para superar o grau de exigência que a 

circunstância lhe estabelece, então entra em stress. O stress surge quando o ser humano 

desenvolve a perceção de não ter controlo sobre a ocorrência e esta perceção de não ter controlo 

pode ser real (de fato, o individuo não tem aptidões nem recursos pessoais e sociais que lhe 

permitam ultrapassar as exigências criadas pela situação) ou distorcida, isto é, o indivíduo tem 

aptidões e recursos mas sente subjetivamente que não são suficientes ou que não é capaz de os 

usar adequadamente”.  

Por outras palavras, e segundo o citado por Ferreira (2007: 29), podemos dizer que uma 

pessoa está em stress quando sente que o grau de exigência que dada circunstância lhe cria é 

superior à sua capacidade de resposta, ou seja, aos meios de que dispõe (pessoais ou sociais) para 

ultrapassar com êxito, o que é sinalizado pelo organismo de forma global, a vários níveis: 

fisiológico, psicológico e social. Estes autores consideram que a avaliação cognitiva assume um 

papel imprescindível no processo de stress, existindo três tipos de avaliação que podem mediar 

os efeitos dos stressores nas reações emocionais, nomeadamente a avaliação primária, que ocorre 

quando o stressor é avaliado em termos do seu impacto imediato no bem-estar do indivíduo, 

avaliação secundária, que tem em conta os recursos que o individuo detém para lidar com o 

stressor, e, por último, a revalidação, que engloba nova informação oriunda da avaliação do 

indivíduo acerca da eficácia dos seus esforços para lidar com um stressor particular. 

Relativamente à avaliação cognitiva no processo de stress, acarreta três situações que vão 

determinar se o indivíduo possui ou não recursos para fazer face à situação adversa: a ameaça, o 

dano e o desafio. A ameaça envolve uma antecipação do que pode vir a acontecer, mas ainda não 

sucedeu; o dano diz respeito a uma condição desagradável (como doença, morte) que já ocorreu; 

no desafio o indivíduo sente que as exigências podem ser ultrapassadas ou alcançadas (o desafio 
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caracteriza uma circunstância em que o indivíduo confia na possibilidade de alcançar ou mesmo 

ultrapassar as dificuldades da exigência estabelecida).  

Contudo, chega-se à conclusão que o stress psicológico ocorre quando o indivíduo faz uma 

avaliação das exigências internas e externas, considerando que estas excedem os recursos 

disponíveis para as enfrentar. Assim, o stress depende do balanço, julgado subjetivamente entre 

as exigências externas, constrangimentos, recursos e capacidades para as gerir (Spielberger et al, 

2003). 

Ao considerar-se o fenómeno de stress como resposta, está-se perante uma perspectiva 

fisiológica. Assim, segundo definição de Selye, o stress é uma resposta não específica do 

organismo sobre ele, designando estas manifestações de Síndroma Geral de Adaptação (SAG), na 

qual descreveu três fases em situações de stress. A primeira fase denomina-se fase de alarme, na 

qual a função principal é a de mobilizar todos os recursos do organismo, para que no final deste 

período o organismo esteja totalmente preparado para fazer face ao agente stressor. A segunda 

fase é a da resistência, onde o organismo vai procurar adaptar-se ao factor de stress, contudo não 

é suficientemente intenso de causar danos, assim, o organismo torna-se progressivamente 

vulnerável a problemas de saúde. Por último, a fase de esgotamento ou exaustão, em que se o 

indivíduo não possui recursos suficientes para lidar com a situação stressante, pode 

posteriormente desencadear possível doença, sendo nesta fase que as reservas adaptativas se 

esgotam (Selye, 1950).     

Relativamente ao stress, é importante referir que este pode ser determinado não só por 

factores profissionais, mas também sociais, familiares e pessoais, gerando respostas 

comportamentais e consequências a vários níveis: profissional, pessoal, organizacional, familiar e 

social, fisiológicas e psicológicas. Segundo o Modelo Transacional, desenvolvido por Lazarus 

(1996), é dada ênfase à distinção entre as fontes de stress no local de trabalho, designados por 

stressores, e às reações emocionais que são evocadas quando um stressor é cognitivamente 

avaliado como ameaçador.          

  

Fontes de stress          

Segundo Ramos (2002), as circunstâncias indutoras de stress são situações em que a 

relação estabelecida entre o indivíduo e o meio ambiente é avaliada de modo a ultrapassar os 

recursos pessoais, prejudicando o seu bem-estar, ou seja, sente-se stress quando o grau de 

exigência que uma determinada situação cria é superior à capacidade de resposta (aptidões e 

recursos). 

Cada vez mais nos dias de hoje nos deparamos com indivíduos com elevados níveis de 

stress, quer seja resultado de situações pessoais, sociais bem como profissionais. Então, podemos 

considerar a experiência de stress como sendo única para cada pessoa, porque cada uma tem a 
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sua forma idiossincrática de se relacionar com o mundo. Os vários tipos de acontecimentos 

determinam respostas distintas no ser humano (Ramos, 2001). 

Serra (1999) classifica os acontecimentos que induzem stress da seguinte forma: 

acontecimentos traumáticos graves que afetam ao mesmo tempo um grande número de pessoas 

que aparecem sem antecipação prévia; acontecimentos significativos que ocorrem de repente na 

vida de um indivíduo; situações crónicas que dizem respeito a problemas e assuntos 

perturbadores que se iniciam insidiosamente e não se sabe quando terminam; micro-indutores de 

stress que correspondem a pequenos acontecimentos do dia-a-dia, que cumulativamente são 

perturbadores; macro-indutores de stress relacionados com o papel que o sistema 

socioeconómico impõe ao indivíduo e que podem ocorrer num dado período de tempo na sua 

vida; acontecimentos frustrantes que não se materializam ou tardam a concretizar-se, isto é, 

objectivos esperados que não têm lugar; traumas no desenvolvimento. 

Coleman, em 1978, referido por Andrews (1993), estuda os factores indutores de stress do 

dia-a-dia, agrupando-os em três categorias: pressões ambientais (efeitos da poluição do ar, ruído, 

bombardeamento visual da publicidade, distância habitual entre a residência e o local de trabalho, 

ineficácia de redes de transportes, angústia de não chegar a horas ao trabalho); fontes de tensão 

social (efeitos da burocracia, da autoridade e da responsabilidade; religião, diferenças culturais, 

sexo, casamento, confronto de ideias políticas, discriminação, emancipação da mulher, trabalho e 

desemprego) e sofrimentos pessoais (efeitos da idade, da personalidade, de doenças e do desejo 

de status).  

 

Conceito de stress organizacional   

Tal como seria de esperar, não existe uma definição universal para stress organizacional, 

variando de autor para autor: alguns definem este conceito como sendo um conjunto de 

perturbações psicológicas/sofrimento psíquico associado às experiências de trabalho (Bicho & 

Pereira, 2007). Há também autores que se referem ao stress organizacional como uma condição 

resultante da interação do indivíduo com o trabalho, que é caraterizada por originar mudanças na 

pessoa que a desviam do seu comportamento normal. É, portanto, uma adaptação a uma 

exigência externa que dá origem a desvios físicos, psicológicos e/ou comportamentais nos 

trabalhadores (Noriega, s.d.). Outros autores definem stress ocupacional como um conjunto de 

perturbações psicológicas ou sofrimento psíquico associado às experiências de trabalho. De 

acordo com Cooper (1993), citado por Bicho & Pereira (2007), o stress ocupacional pode ser 

definido como “um problema de natureza percetiva, resultante da incapacidade de lidar com as 

fontes de pressão no trabalho, tendo como consequências problemas na saúde física, mental e na 

satisfação no trabalho, afetando o indivíduo e as organizações” (s.p). Assim, o stress 

organizacional ocorre quando as condições de trabalho e as caraterísticas do trabalhador 
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interagem e ele não consegue ultrapassar as exigências que lhe são solicitadas (Sá et al, 2005). 

        

Causas do stress organizacional                                

O stress organizacional emerge, quer por causas internas (que apenas têm a ver com o 

indivíduo), quer por causas externas (condições a que o indivíduo está sujeito). As fontes internas 

ao indivíduo são as exigências ou as pressões que ele exerce sobre si próprio, como por exemplo, 

o seu sentido de responsabilidade, a sua obrigação, o seu perfeccionismo, a sua culpabilização, o 

seu auto criticismo. As fontes externas são as exigências ou as pressões de que o indivíduo é 

alvo, tais como: carga de trabalho, responsabilidade por pessoas ou materiais, pressões 

financeiras, familiares, ambientais, etc.  

Todavia, independentemente de existir a mediação da percepção individual, existe um 

conjunto de condições que são mais causadoras de stress do que outras. (Camara et al, 2007): 

extra–organizacionais (mudanças sociais e tecnológicas, acontecimentos na família, condições 

económicas e financeiras, género sexual, raça, condições residenciais e da comunidade); 

organizacionais (estratégias e políticas administrativas, como o downzising e as pressões 

competitivas, estrutura e planeamento organizacional, como a ambiguidade de papéis e a 

inexistência de possibilidade de promoção, o processo organizacional, como a tomada de decisão 

centralizada e sistemas de recompensa punitivos, e as condições de trabalho, como a iluminação, 

a temperatura e o ruído são agentes causadores de stress organizacional); grupais (a falta de 

coesão no grupo, quer imposta ou devida ao tipo de tarefa, a falta de suporte social, ou seja, a 

inexistência de partilha dos problemas e das alegrias com os colegas de trabalho e os conflitos 

intraindividuais, intragrupo e intergrupos) e individuais (conflito, ambiguidade ou sobrecarga de 

papéis, a própria personalidade ou a resistência psicológica da pessoa). 

 

Consequências do stress organizacional  

Num indivíduo que esteja sob stress é frequente identificar nos determinados sintomas, 

como um estado de humor depressivo ou aumento da irritabilidade, aumento da pressão 

sanguínea, consumo excessivo de tabaco e/ou álcool. Estudos recentes apontam também para a 

sua influência a nível da saúde mental e doenças coronárias. Na organização, o stress sente-se no 

elevado absentismo, no aumento do abandono do emprego, nas dificuldades nas relações 

industriais, no fraco controlo da qualidade, na diminuição da motivação, da satisfação, do 

rendimento e da produtividade. Os sintomas acima mencionados podem ser agrupados em três 

campos, consoante a sua essência (Noriega, s.d.): problemas fisiológicos, psicológicos e 

comportamentais/sociais. 

Estas respostas incluem sintomas cardiovasculares (por exemplo: hipertensão, aumento das 

pulsações, elevada pressão arterial ou aumento do colesterol), sintomas gastrointestinais (por 
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exemplo: úlceras gástrica e duodenal), dores de cabeça, sinusite, reumatismo e alergias, aumento 

das catecolaminas, corticoesteroides e ácido úrico, para além da contribuição para o 

aparecimento ou evolução do cancro. Os principais síndromas e doenças associadas e/ou 

provocadas pelo stress podem-se verificar na Tabela 1.  

 

Tabela nº1: Síndromas e doenças associadas e/ou provocadas pelo stress. 

Síndromas Doenças 
Síndroma do Cansaço Hipertensão Arterial 

Distúrbios do Sono Obesidade 
Depressão Disritmias Cerebrais 

Perturbações do Afecto (ex.:Alexitímia) Hipertiroidismo 
Síndroma de Burnout (esgotamento) Tensão Pré-Menstrual 
Síndroma Residual Pós-Traumático Feocromocitoma 

Quadros Neuróticos Pós-Traumáticos Hipoglicémia 
Perturbações Osteomusculares Relacionadas com o 

Trabalho (DORT) ou Lesões por Esforços Repetitivos 
(LER) 

Comportamentos Aditivos (ex.: 
tabagismo, alcoolismo, dependência de 

drogas) 
Diabetes Mellitus Menopausa 

Fonte: (Bicho et all, 2007, s.p) 

 

Como sintomas psicológicos podemos observar: insatisfação no trabalho, apatia, ansiedade, 

estados depressivos, irritabilidade, tensão, fadiga, insónias, pesadelos, dificuldade em tomar 

decisões, dificuldade em aceder ao potencial criativo, instabilidade emocional, lapsos de 

memória, dificuldade de concentração, alterações de humor, pensamentos de suicídio, tendências 

neuróticas e perturbações de personalidade (Camara et all, 2007). 

Como sintomas comportamentais e sociais, podemos dizer que estes se relacionam com a 

degradação do papel funcional, em termos de menor desempenho, aumento da taxa de acidentes 

de trabalho e de erro e maior consumo de álcool e drogas no trabalho. Podem também traduzir-se 

em comportamentos agressivos, tais como o roubo e o vandalismo, ou em comportamentos de 

fuga, como o aumento de absentismo e greves.  

 

Consequências negativas ao stress 

 Do que foi exposto, facilmente podemos concluir que não só o stress é um fato da vida, 

cada vez mais presente nas organizações modernas (com as suas exigências de produtividade, 

eficiência de custos, orientação para o cliente e inovação), como tem consequências negativas a 

nível individual e organizacional, que representam elevados custos para as sociedades. 
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♦♦♦♦ As consequências individuais manifestam-se em termos de saúde física e mental. Dado 

que o stress afeta o sistema nervoso, endócrino e imunológico do organismo, pode causar 

doenças. Esta situação ocorre quando se trata de situações muito prolongadas, intensas ou 

frequentes, ou quando o indivíduo não possui recursos adequados de adaptação e resistência 

(Bicho & Pereira, 2007). 

♦♦♦♦ As consequências organizacionais provêm das individuais, uma vez que as 

organizações são compostas por pessoas, causando um significativo aumento de custos, quer 

diretos quer indiretos. Nos custos diretos, é obrigatório referir os decorrentes do aumento do 

absentismo, do incremento da taxa de rotatividade (isto é, crescente percentagem de saídas de 

pessoas da organização, voluntária ou involuntariamente), da quebra de performance dos 

trabalhadores, do aumento do número de acidentes de trabalho e de erros de produção; os custos 

de saúde e o pagamento de indemnizações e as compensações por lesões relacionadas com o 

stress também contam como custos diretos. Os custos indiretos estão associados às reduções na 

motivação, na moral e na satisfação no trabalho, à degradação das relações de trabalho, a falhas 

na comunicação e a erros na tomada de decisão. 

Apesar do reconhecimento generalizado do impacto negativo do stress nos indivíduos e nas 

organizações, não tem havido um correspondente esforço por parte dos empregadores no sentido 

de procurar perceber e de reduzir as causas do stress que induzem tais efeitos. 

 

Conceito de Gestão de Recursos Humanos 

A Gestão de Recursos Humanos baseia-se no fato de o desempenho das organizações 

depender da contribuição das pessoas que as compõem, da forma como estão organizadas e do 

investimento que é realizado ao nível do seu desenvolvimento (Sousa et al, 2006). De acordo 

com Fernandéz-Araóz (2007) citado por Gomes et al (2008 p.52), “As pessoas são o nosso ativo 

mais importante”. Mas, se as empresas necessitam das pessoas para a sua sobrevivência, 

precisam também de conhecer e gerir esta complexidade, procurando equacionar a satisfação dos 

objetivos individuais e a concretização das metas organizacionais.      

 Legge (1995) sintetiza a função de recursos humanos em quatro modelos: “normativo”, 

“descritivo funcional”, “avaliação crítica” e “comportamental-descritivo” - No modelo 

“normativo”, a função de recursos humanos serve para selecionar, desenvolver, recompensar e 

dirigir os colaboradores, garantindo a sua satisfação, dando o seu melhor na elaboração das suas 

funções, permitindo que a organização atinja os seus objetivos. No modelo “descritivo 

funcional”, os recursos humanos têm como finalidade a regulação das relações de emprego, 

assumindo que as metas organizacionais, bem como os meios necessários à sua realização, são 

sujeitos a negociação. O modelo de “avaliação crítica” sugere que o empregador tem mais poder 

do que todos os outros, pelo que a função de recursos humanos existe para apoiar a gestão a 
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atingir as suas metas, através do esforço dos colaboradores, sendo estabelecida uma relação de 

exploração, em contraposição com uma função de regulação. O modelo “comportamental–

descritivo” define a função de recursos humanos através dos comportamentos daqueles que a 

exercem.   

A Gestão de Recursos Humanos assume, assim, cada vez mais uma maior importância no 

desenvolvimento de uma cultura organizacional direcionada para a inovação e aprendizagem 

contínua, desempenhando um papel fundamental ao nível das mudanças que ocorrem a nível 

interno e externo da organização e que provocam alterações nas estruturas organizacionais, nas 

relações de poder e nas práticas de organização do trabalho (Sousa et al, 2006). 

 

Evolução da Gestão de Recursos Humanos 

A Escola das Relações Humanas desenvolve-se nos Estados Unidos nos anos 30 e 40 

surgindo como reação às teorias clássicas e à ineficácia da sua visão excessivamente mecanicista, 

cujos modelos não conseguem responder à crise económica de 1929, acrescentando aa 

necessidade de compreensão dos fenómenos que ocorrem entre os indivíduos e nos pequenos 

grupos, no seio das organizações. Segundo esta abordagem, as organizações são sistemas sociais 

cooperativos e não sistemas mecanicistas, sendo compostas por sistemas informais com regras, 

práticas e procedimentos específicos, nas quais o homem é visto como um ser emocional e não 

meramente económico e racional. 

Esta abordagem das Relações Humanas sofre três grandes influências: a escola 

interacionista, que surge em 1927 com as experiências de Elton Mayo, Roethlisberger e Dickson 

na Wester Electric; dentro desta escola, os estudos de Maslow, McGregor, Herzberg entre outros; 

e o estudo dos grupos restritos de Lewin e de Moreno (Camara et al, 2007).  

 Assim, e segundo uma perspetiva de Sparrow e Hiltrop (1994), citados por Teixeira 

(2010), até aos anos 70, a visão geral dos Recursos Humanos consistia em encará-los como um 

custo e, de acordo com a filosofia das teorias clássicas, o objetivo era desenhar instrumentos de 

caráter operacional, no sentido de recrutar as pessoas mais adequadas às exigências do trabalho, 

organizá-las e dirigi-las. Na década de 80 a visão dos Recursos Humanos como um investimento 

ganha numerosos adeptos, sendo a partir desta altura que surge a designação Gestão de Recursos 

Humanos em detrimento da noção de Gestão de Pessoal, assumindo um papel mais estratégico na 

organização e distanciando-se de um caráter mais administrativo e operativo (Sousa et al, 2006) - 

os assuntos associados aos Recursos Humanos deixam para trás as relações industriais e passam a 

centrar-se na formação, no desenvolvimento, nas mudanças culturais e em recompensas baseadas 

na performance, segundo Sparrow e Hiltrop (1994), citados por Teixeira (2010). À medida que 

entramos na década de 90, o debate foi sendo dominado pela necessidade de reorganizar as 

organizações, garantir um leque alargado de competências e adoptar processos de Recursos 
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Humanos ligados às várias actividades da Gestão de Recursos Humanos (Sparrow e Hiltrop, 

1994 citados por Teixeira, 2010). Atualmente, a resposta aos desafios colocados pela mudança do 

mercado de trabalho tem conduzido as empresas a uma modificação acelerada das suas estruturas 

e dos modelos de organização do trabalho.  

Em síntese, a função dos Recursos Humanos procura encontrar o seu espaço nas 

organizações, já não como executante e “polícia de costumes”, mas como parceira dos seus 

clientes internos, com áreas especialização valorizadas e relevantes e, simultaneamente, como 

garante dos valores e princípios de atuação da empresa e da sua aplicação equitativa interna 

(Camara et al, 2007). De acordo com Legge (1992), a Gestão de Recursos Humanos tem como 

objetivo a descentralização da função de Recursos Humanos nas chefias intermédias, 

considerando que é através da satisfação dos colaboradores obtida através do desenvolvimento 

das suas competências que optimizam o seu contributo para a organização e que selecionando a 

pessoa certa para o lugar certo é um importante meio de integração das políticas de recursos 

humanos e pessoal, com metas organizacionais, incluindo o desenvolvimento pessoal.  

 

CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Por uma questão de ética não iremos fazer qualquer referência/caraterização da empresa 

onde este estudo foi feito, pelo que a designaremos por Empresa X. 

      

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivos 

O objetivo geral é conhecer os níveis de stress nos profissionais da Empresa X. Como 

objetivos específicos, pretendemos verificar se existem diferenças entre: o género e autonomia 

para definir o modo de trabalhar; a antiguidade na empresa e a autoridade para decidir as tarefas; 

o posto de trabalho e o trabalho excessivo; as habilitações literárias com a competência 

desempenhada nas tarefas; verificar se existe relação entre: o apoio por parte dos chefes e colegas 

na actividade profissional e manifestações ao nível do sistema nervoso; as tarefas exigidas e 

manifestações ao nível do sistema muscular. 

 

Caraterização da Amostra/População 

 Após uma triagem dos questionários, na qual alguns foram inutilizados por falta de 

resposta ou pelo perfil do sujeito não corresponder ao desejado e, de acordo com o Questionário 
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“Stress no Trabalho, versão IDICT”, o estudo incidiu sobre uma amostra total de 30 

trabalhadores da Empresa X. 

♦ Sexo: 15 sujeitos são sexo masculino (50,0%) e 15 (50,0%) do sexo feminino. 

♦ Idade: a maioria dos sujeitos tem até 29 anos (21=70,0%); as idades menos frequentes 

são as que se situam na faixa 50 a 54 anos, apenas com 1 sujeito (3,3%). Assim, podemos afirmar 

que a maioria dos inquiridos tem uma idade inferior a 40 anos (29=96,7%).  

♦ Grau de ensino: a maioria dos sujeitos tem grau de ensino superior (23=76,7%); as 

habilitações menos frequentes são os sujeitos referentes ao 3º Ciclo (9ºano), apenas com 1 sujeito 

(3,3%). Assim, podemos afirmar que a maioria dos inquiridos tem grau de ensino superior ao 3º 

Ciclo (9ºano, 29=96,7%).  

♦ Ramo da empresa em que trabalha: a maioria dos sujeitos tem como ramo de empresa em 

que trabalha serem da categoria Rh (24=80,0%); por sua vez o ramo da empresa em que trabalha 

com menos sujeitos é a Rh-Hotelaria, apenas com 1 sujeito (3,3%).  

♦ Tempo na empresa: a maioria dos sujeitos tem de 1 mês até 1 ano (21=70,0%); o tempo 

menos frequente é o que se situa na faixa 1 ano e 1 mês a 1 ano e 11 meses, apenas com 4 

sujeitos (33,3%). Assim, podemos afirmar que a maioria dos inquiridos tem tempo_empresa 

inferior a 1 ano e 11 meses (25=83,3%).  

♦ Tipo de turno: todos os sujeitos estão inseridos no turno diurno. 

♦ Posto de trabalho: a maioria dos sujeitos tem como posto de trabalho o ser assistente de 

Rh e Gestor Rh (9=30,0%); o posto de trabalho com menos sujeitos é a Direção Candidatos, 

apenas com 1 sujeito (3,3%). 

 

 

 

 

Instrumentos de medida utilizados        

 A realização do presente estudo ocorreu na Empresa X. Como técnica de recolha de dados 

foram utilizados dois questionários: “Stress no Trabalho” e “Como me costumo sentir 

fisicamente”, sendo de salientar que dos 40 questionários entregues, foram devolvidos 30.  

 ♦ O questionário “O stress no trabalho – Guia para as pequenas e médias empresas” foi 

obtido a partir de “O stress no Trabalho – Guia para as pequenas e médias empresas”, da 

fundação Europeia para a melhoria das condições de Vida e de Trabalho, Edição IDICT. 
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Este questionário é constituído por 38 perguntas, subdivididas em 2 parte: a primeira parte é 

relativa à “Caraterização Sócio-Demográfica” (género, idade, número de anos na instituição, 

habilitações literárias, turno, categoria profissional e ramo da empresa); a segunda parte é 

constituída por um tipo de resposta de caráter dicotómico (sim\não) constituída pelos seguintes 

itens: Requisitos do trabalho, Autoridade decisória, Discriminação de tarefas, Condições de 

emprego e Apoio dos chefes e colegas.  

♦ O questionário “Como me Costumo Sentir Fisicamente” é da autoria José Luís Pais 

Ribeiro (2003), permitindo-nos complementar o estudo realizado sobre o stress no trabalho e 

seus sintomas. O questionário é composto por 19 questões, todas elas destinadas às 

manifestações físicas de mal–estar. As questões fazem assim referência a: “Valor de referência” e 

“Valor de intensidade” dos sintomas: dor de cabeça, dor nas costas, dores de estômago, insónia, 

fadiga, depressão, enjoo, tensão geral, palpitações cardíacas, dores no olhos associados à leitura, 

diarreia ou prisão de ventre, tonturas, fraqueza, dores musculares, dores de garganta, tosse, 

alergias, acne ou borbulhas e nariz tapado. Todas as perguntas têm um caráter de resposta em 

escala de Likert: 5 – Ocorre diariamente; 4 – Ocorre várias vezes por semana; 3 – Ocorre cerva 

de uma vez por semana; 2 – Ocorre cerca de uma vez por mês; 1 – Ocorre menos de uma vez por 

mês; 0 – Nunca ocorre. Quanto ao valor da intensidade: 4 – É extremamente incómodo quando 

ocorre; 3 – Muito incómodo quando ocorre;  2 – Moderadamente incómodo quando ocorre; 1 – 

Ligeiramente incómodo quando ocorre; 0 – Nunca é problema. 

  

Resultados 

♦ Estatística Descritiva         

 1. Questionário “Stress no Trabalho, versão IDICT”, em que os resultados são 

apresentados em função dos fatores “Requisitos no trabalho”, “Autoridade decisória”, 

“Discriminação das tarefas”, “Condições de emprego” e “Apoio do chefe e colegas”. Uma vez 

que a tabela referente à estatística descritiva de todos os itens do questionário é demasiado 

grande, optámos apenas por apresentar a estatística descritiva para os itens que utilizámos nos 

objectivos propostos.  

Em termos de medidas de tendência central, os 30 sujeitos apresentam uma média de 12,47 

no factor “Requisitos no trabalho”, média de 10,80 no factor “Autoridade decisória”, média de 

7,83 no factor “Discriminação de tarefas”, média de 8,13 no factor “Condições de emprego” e 

média de 11,53 no factor “Apoio do chefe e colegas”. Quanto a medidas de dispersão, 

apresentam um desvio padrão de 1,63 no fator “Requisitos do trabalho”, desvio padrão de 2,22 

no fator “Autoridade decisória”, desvio padrão de 1,84 no fator “Discriminação de tarefas”, 

desvio padrão de 1,72 no fator “Condições de emprego” e desvio padrão de 2,30 no factor 

“Apoio do chefe e colegas”. 
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 2. Questionário “Como me Costumo Sentir Fisicamente” do Questionário de 

“Manifestações Físicas e Mal-Estar (QMFME)”. 

De acordo com o questionário QMFME, apresentamos os resultados através de fatores: 

“Fator sistema nervoso”, “Fator sistema respiratório”, “Fator sistema muscular” e “Fator sistema 

digestivo”, e, for fim, apresentamos os resultados por cada item/sintoma utilizado para o estudo. 

Em termos de medidas de tendência central, os inquiridos apresentam uma média de 14,03 

no “Fator sistema nervoso”, média de 10,37 no “Factor sistema respiratório”, média de 14,70 no 

fator “Sistema muscular” e média de 6,50 no fator “Sistema digestivo”. Quanto a medidas de 

dispersão, apresentam um desvio padrão de 11,60 no “Fator sistema nervoso”, desvio padrão de 

8,68 no “Fator sistema respiratório”, desvio padrão de 8,38 no “Fator sistema muscular” e desvio 

padrão de 7,50 no “Fator sistema digestivo”. 

 

♦ Verificação de diferenças estatisticamente significativas: 

1. Entre o “Género” e “Autonomia para definir o modo de trabalhar”: dos 30 sujeitos 

inquiridos, 15 são do sexo masculino (50,0%) e 15 do sexo feminino (50,0%). Dos 15 sujeitos do 

sexo masculino, 11 pessoas (36,7%) responderam que têm pouca liberdade para escolher o modo 

de trabalhar e apenas 4 (13,3%) responderam que não têm pouca liberdade, ou seja, podem ter 

autonomia para escolher o modo de trabalhar. Por sua vez, o sexo feminino apresenta valores 

opostos ao sexo masculino: 4 pessoas (13,3%) responderam que sim, têm pouca liberdade de 

escolha e 11 (36,7%) que não, isto é, têm liberdade de escolha. 

O nível de significância no teste t é de 0,009 e como este valor é inferior 0,05 assumimos 

que há diferenças estatisticamente significativas neste item em função do género. 

2. Entre a “Antiguidade na empresa” e a “Autoridade para decidir as tarefas”: dos 30 

inquiridos a faixa com maior número de indivíduos, 17 que representam 56,7% do total, situa-se 

na linha de que estão na empresa há menos de um ano. Por sua vez, apenas 1 indivíduo (3,3%) 

está há mais de 7 anos. 

O nível de significância é 0,678 para o tempo 1 mês – 1 ano e de 0,678 para 1 ano 1 mês – 

1 ano 11 meses. Uma vez que nos interessa avaliar o período que está representado mais vezes, 

menos de um ano (1 mês - 1 ano), o nível de significância é superior a 0,05 assumimos que não 

há diferenças estatisticamente significativas no item em função do tempo na empresa. 
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3. Entre “O posto de trabalho” e o “Trabalho excessivo”: cruzando os itens “ É solicitado a 

trabalhar excessivamente” e o posto de trabalho, podemos concluir que a maior parte dos 

inquiridos é solicitado a trabalhar excessivamente no seu dia-a-dia, tendo um total de 19 pessoas 

(63,3%) responderam que sim. Apenas 11 pessoas (36,7%) disseram que não eram solicitados a 

trabalhar excessivamente. 

Verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas no item “É solicitado a 

trabalhar excessivamente” e “Qual o título do seu posto de trabalho” (sig=0,031˂0,05). 

4. Entre as “Habilitações literárias” e a “Competência desempenhada nas tarefas”: do 

cruzamento entre as variáveis “Qual o grau de ensino mais elevado que completou” e “O seu 

trabalho necessita que aprende coisas novas”, podemos concluir que a maior parte dos inquiridos 

não necessita de aprender coisas novas, tendo um total de 21 respostas (70,0%) e apenas 9 dizem 

que sim (30,0%). 

Verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas no item “É 

solicitado a trabalhar excessivamente” e o “Posto de trabalho” (sig=0,552>0,05). 

 

♦ Verificação de relações estatisticamente significativas: 

1. Entre “Apoio por parte dos chefes e colegas na actividade profissional” e manifestações 

ao nível do “sistema nervoso”: a correlação entre a variável “Tensão geral valor de frequência” 

do Questionário “Como me costumo sentir fisicamente - Manifestações físicas e mal-estar 

(QMFME)” com a variável “É suficientemente apoiado no seu trabalho pela gestão quotidiana” 

do Questionário “O stress no trabalho - Guia para as pequenas e médias empresas", podemos 

concluir que, de acordo com o sig (0,485<0,05), não existe relação estatisticamente significativa 

entre as variáveis. 

2. Entre as tarefas exigidas e as manifestações ao nível do sistema muscular. A correlação 

entre a variável “Dor de cabeça valor de frequência" do Questionário “Como me costumo sentir 

fisicamente - Manifestações físicas e mal-estar (QMFME)” com a variável “O seu trabalho 

necessita de longos períodos de concentração intensa” ou questionário “O stress no trabalho - 

Guia para as pequenas e médias empresas", podemos concluir que, de acordo com o sig 

(0,112<0,05), não existe relação estatisticamente significativa entre as variáveis. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO DOS RESULTADOS     

   

A partir do questionário “Stress no trabalho, versão IDICT”, o item que apresenta maior 

média é “É solicitado a trabalhar excessivamente” (1,36); por sua vez o item que apresenta maior 

desvio padrão é “No âmbito das suas tarefas, tem pouca liberdade de escolher o modo de 
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trabalhar” (0,508). De acordo com os resultados obtidos, podemos dizer que o trabalho é bastante 

exigente a todos os níveis, a empresa ostenta um volume de trabalho tão grande que em todos os 

momentos os profissionais são “forçados” a trabalhar de uma forma excessiva. Com isto, o item 

“É solicitado a trabalhar excessivamente” apresenta uma média superior aos restantes. Por outro 

lado, o item “No âmbito das suas tarefas, tem pouca liberdade de escolher o modo de trabalhar” 

apresenta um valor superior de desvio padrão. Podemos dizer que o resultado deriva do fato de 

poucos trabalhadores terem pouca autonomia para escolher o seu modo de trabalhar. De entre os 

diversos resultados obtidos, devido à maioria dos inquiridos ser, assistentes de Rh leva a que o 

mesmo não tenha capacidade para decidir as suas tarefas.  

De acordo com o Questionário de Pais Ribeiro, o item que apresenta maior média é “Dor de 

cabeça VF” (2,10). Por sua vez o item que apresenta maior desvio padrão é “Tensão geral VF” 

(1,716). A dor de cabeça apresenta uma média superior aos restantes sintoma; este sintoma tende 

a ser sentido mais vezes por diversos fatores – primeiro, a nível ergonómico as luzes não estão 

colocadas no sentindo correto de acordo com a posição das mesas, o que leva a que o trabalhador 

esforce mais a vista; em segundo lugar o ar condicionado deve pelo menos ter uma revisão 

periódica por ano e, quando tal não se verifica, o profissional é exposto a riscos biológicos 

transmitidos pela sujidade acumulada nos filtros. Por fim, o elevado excesso de trabalho que se 

sente para responder aos pedidos dos clientes no melhor tempo possível leva a um esforço 

redobrado do profissional para concluir as suas tarefas. A Tensão geral também se manifesta com 

um valor superior de desvio padrão, o que pode ser entendido como uma tensão que o mesmo 

sente em tentar saber como gerir o seu trabalho, saber lidar com a pressão exigida pelo cliente e 

focar-se no objetivo de terminar as suas tarefas de forma eficiente. 

O primeiro objetivo (“Verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o género e autonomia para definir o modo de trabalhar”), foi verificado através do teste T-

Student, permitindo-nos dizer que o sexo feminino apresenta uma maior tendência para ser 

autónomo no seu modo de trabalhar aquando exerce as suas funções, validando o nosso objetivo 

dizendo que há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis. Contudo, podemos 

concluir que o fato de a mulher estar focada para ser competente e autónoma nas suas tarefas, a 

empresa poderá adoptar por recrutar cada vez mais profissionais do sexo feminino, uma vez que 

estão mais aptos para trabalharem sozinhos e sem apoio. Por outro lado, pode levar a um cariz 

negativo no futuro próximo: o fato de a empresa adotar profissionais autónomos pode levar à 

redução de contratação. Os profissionais tornam-se cada vez mais competentes, autónomos e 

eficazes de tal forma que um profissional passa a exercer vários postos de trabalho.  

O segundo objetivo (“Verificar se existem diferença estatisticamente significativas entre a 

antiguidade na empresa e a autoridade para decidir as tarefas”) foi avaliado pelo teste Anova, 

permitindo-nos afirmar que a maioria dos profissionais, independentemente da antiguidade, 

respondeu que não tem liberdade para tomar decisões no seu trabalho, revelando que não existem 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 08/02/2014 

 

Fábio Rafael Santos Ferreira, Susana Isabel Vicente Ramos 15 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

muitos cargos de chefia e que o fato de a maior parte dos trabalhadores estar na empresa há 

menos de um ano poderá ser o motivo à não autoridade para tomar decisões. Podemos 

argumentar com base na inexperiência suficiente para tal ou até mesmo pelo fato de não se 

sentirem suficientemente integrados para o fazer. Contudo, não verificamos diferenças 

estatisticamente significativas.  

Os terceiro e quarto objetivos (“Verificar se existem diferenças estatisticamente 

significativas entre o posto de trabalho e o trabalho excessivo” e “Verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as habilitações literárias com a competência desempenhada 

nas tarefas”, respetivamente), foram avaliados através do Qui-Quadrado. Para o terceiro objetivo, 

e independentemente do cargo ocupado, a maioria dos inquiridos respondeu que era solicitado a 

trabalhar de uma forma excessiva de forma a cumprir as suas tarefas e objetivos impostos pela 

empresa. Foi possível também saber que o cargo mais representativo é o de Assistente de Rh, 

tendo-se verificado que há diferenças estatisticamente significativas. A empresa adota uma 

cultura de rotatividade elevada não criando uma sólida estrutura organizacional, o que pode 

trazer um caráter negativo no sentido de que os profissionais estão constantemente a dar 

formação aos novos trabalhadores perdendo muito tempo para responder da melhor forma aos 

pedidos dos clientes.   

Para o quarto objetivo, verificamos que a maior parte dos inquiridos são licenciados, ou 

seja, tiveram uma formação elevada sobre a área antes de iniciarem funções no mercado de 

trabalho. No entando, podemos dizer também que a maioria dos inquiridos respondeu que não 

sente que aprende coisas novas. O fato de os profissionais cada vez mais concluírem formações 

mais exigentes e superiores a nível académico faz com que o profissional se sinta mais capaz e 

competente pela sua elevada formação. Por outro lado, podemos dizer que pelo fato de um 

profissional ser detentor de um elevado grau de ensino, menor será a motivação para trabalhar no 

ramo do trabalho temporário, uma vez que sente o seu trabalho rotineiro e desmotivante. 

Concluindo, não se verificam diferenças estatisticamente significativas. 

Para o quinto objetivo definido (“Verificar se há relação estatisticamente significativa 

entre o apoio por parte dos chefes e colegas na actividade profissional e as manifestações ao nível 

do sistema nervoso”), verificamos que não existe relação estatisticamente significativa, pois o 

nível de significância é superior a 0,05. De acordo com os 30 inquiridos, podemos argumentar 

que devido ao trabalho ser muito exigente, desgastante e de ser necessário estar em constante 

concentração leva a um aparecimento significativo de “Dor de cabeça” causando incómodo, 

défice de concentração e atenção, podendo levar ao aparecimento de erros que em recursos 

humanos não podem acontecer.     

Para o sexto objetivo (“Verificar se há relação estatisticamente significativa entre as tarefas 

exigidas e as manifestações ao nível do sistema muscular"), verificamos que não existe qualquer 

relação estatisticamente significativa, pois o valor de sig é superior a 0,05. Contudo, o fato de 
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este trabalhador sofrer ou não de tensão não interfere na relação profissional entre os 

trabalhadores da empresa.       
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