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RESUMO 

O stress é não apenas inerente para o ser humano, como indispensável para a sua 

sobrevivência. Atualmente o stress organizacional é uma das principais áreas de investigação, 

bem como as suas relações com a família e a vida pessoal. Em foco estão ainda as variáveis 

individuais que servem como moderadoras da experiência de stress, como o coping e o suporte 

social. Neste trabalho procurou-se conhecer os níveis de stress experienciados pelos 

colaboradores da Empresa de Tecnologias de Informação X, procurando identificar diferenças de 

género e entre os tipos de trabalho. Pretendeu-se ainda relacionar o stress no trabalho com o 

equilíbrio trabalho/família, equilíbrio vida pessoal/trabalho, suporte social e coping. Concluindo, 

podemos afirmar que os muito satisfeitos com a organização, mas sentem pressão devido ao 

volume de trabalho, ao relacionamento interpessoal e às dificuldades em desligar do trabalho 

quando em casa, fazendo uso de estratégias focadas no problema e de suporte social. 

Encontrámos algumas diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres nas 

subescalas estudadas, a que faremos referência no tópico dos resultados; também pudemos 

concluir, através da correlação, que níveis de stress elevados interferem com a vida familiar e 

conduzem a maior utilização das estratégias de coping.  

 

Palavras chave: Coping, equilíbrio trabalho /família, stress organizacional, suporte social 
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INTRODUÇÃO 

 

“O interesse pelo estudo do estresse no trabalho tem sido crescente na literatura científica, 

particularmente nos últimos anos. Uma razão para o aumento de pesquisas sobre este tema deve-

se ao impacto negativo do estresse ocupacional na saúde e no bem-estar dos empregados e, 

consequentemente, no funcionamento e na efetividade das organizações. Na economia, o impacto 

negativo dessa variável tem sido estimado com base na suposição e nos achados de que 

trabalhadores estressados diminuem seu desempenho e aumentam os custos das organizações 

com problemas de saúde, com o aumento do absenteísmo, da rotatividade e do número de 

acidentes no local de trabalho” (In Paschoal & Tamayo, 2004, pp.45). 

São numerosos os estudos na área do “Stress Organizacional/Ocupacional” que 

identificaram stressores de origem física ou psicossocial. Nos primeiros incluem-se as condições 

físicas do local de trabalho, como o ruído, a iluminação, ou a ventilação; os stressores 

psicossociais incluem fatores intrínsecos ao trabalho, fatores baseados nos papéis, aspetos do 

relacionamento interpessoal no trabalho, o grau de autonomia/controle e fatores relacionados 

com o desenvolvimento da carreira (Paschoal & Tamayo, 2004). Alguns autores acrescentam aos 

últimos (Sauter et al., 1992; Warr, 1992; Kasl, 1992; Cox & Cox, 1993; Ung & Kua, 2001 

citados por Leite & Uva, s.d.) aspetos relacionados com a cultura da organização e com a função, 

como comunicação, baixo nível de suporte para a resolução de problemas e para o 

desenvolvimento pessoal, falta de definição de objetivos, estilo de liderança de gestores e 

supervisores, a exposição a violência no trabalho e a interface casa-trabalho, relacionada com 

dificuldades em conciliar os papéis profissional e familiar e a disponibilidade limitada a nível de 

horas de lazer para o próprio. 

No entanto, a maioria destes estudos trata de condições da própria organização ou do 

trabalho em si, não abordando as caraterísticas individuais que influem na resposta de stress, nem 

a existência de mediadores, decisivos para que o indivíduo experiencie ou não stress no seu local 

de trabalho. 

 

Com este trabalho pretende-se refletir sobre quais as caraterísticas individuais do 

trabalhador que medeiam a resposta de stress, qual a influência dos estilos de coping e do suporte 

social no stress percebido e qual a relação entre o stress ocupacional e o equilíbrio com a vida 

familiar e pessoal nos trabalhadores de uma empresa de Tecnologias de Informação.  
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ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

O que é o stress 

O stress é a resposta do corpo a solicitações, pressões ou mudanças. Os elementos 

causadores de stress (stressoress) podem ser mudanças de grande magnitude na vida pessoal ou 

trabalho, o agravamento de condições existentes ou as perturbações do dia-a-dia. A exposição 

aos agentes stressores desencadeia reações biológicas, que alteram funções vitais como a 

respiração e a pressão sanguínea, e libertam adrenalina na corrente sanguínea, preparando o 

corpo para atuar face ao perigo percebido. 

Segundo Canon (1935, citado por Steiler, 2004) nos primórdios da evolução do Homem, o 

stress era um mecanismo de sobrevivência face aos perigos e predadores, através da resposta 

fight-or-flight ou seja, lutar ou fugir. O stress tem, por isso, um papel fundamental no estado de 

alerta e atenção, particularmente em momentos críticos. No entanto, hoje em dia, os perigos que 

ativam a resposta de stress não são tanto eventos ameaçadores da sobrevivência, mas sim 

acontecimentos diários, que levam a um permanente estado de ativação sem a resposta imediata 

necessária para descarregar a tensão. Daí que, vivendo num estado de constante ativação face ao 

perigo, o corpo esteja em desequilíbrio homeostático, levando ao aparecimento de patologias ao 

nível físico e mental, (Lipp & Tanganelli, 2002; FSF Editorial Staff, 2006). 

 

Modelos de stress 

♦ Selye e a Síndroma de Geral de Adaptação: em 1936, Selye descreveu a Síndroma Geral 

de Adaptação - uma resposta não-específica a qualquer tipo de exigência sobre o corpo, 

considerando que havia respostas comuns aos mesmos fatores ou efeitos inespecíficos que agiam 

sobre o organismo. Esta teoria é a base dos modelos de stress baseados na resposta (Steiler, 

2004). 

Selye define as 3 fases de resposta de stress: Alarme (ativação do sistema de defesa), 

resistência (tentativa de manter o equilíbrio do sistema e tentar a resolução do agente stressor) e 

exaustão (quando não foi possível solucionar a fonte de stress). Em 1974, acrescenta as 

definições de eustress e distress: sustress é stress “bom”, sem consequências negativas para o 

organismo, e distress representa o conceito de stress com efeitos negativos (Rosnet, 1999). 

O modelo de Selye foi questionado pela sua circularidade (Lazarus & Folkman, 1984), mas 

também pela ideia da resposta não específica, uma vez que posteriormente foi possível 

estabelecer relações entre estímulos específicos e respostas (Mason, 1971 citado por Steiler, 

2004). Uma outra crítica refere-se à própria definição de stress apresentada, que implica 

que 
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todos os estímulos ou situações que causem respostas de stress sejam considerados 

stressores, o que hoje em dia é inaceitável (Cox, 1992). 

No que respeita ao “Stress no Trabalho” e, embora tenham sido efetuados estudos baseados 

neste modelo que permitem medir a ativação fisiológica, este não permite considerar diferenças 

individuais ou fatores pessoais como a fadiga ou emoções. 

♦ Modelos baseados no estímulo: o stress é considerado como uma caraterística dos 

ambientes, que estimulam o indivíduo, levando a respostas disruptivas (strain). Este modelo 

considera que, face a uma carga, ou seja, um evento produtor de stress, se gera uma resposta de 

tensão. Aplicando estes modelos ao contexto laboral, houve estudos que identificaram estímulos 

causadores de stress no ambiente laboral, particularmente em quatro categorias; caraterísticas da 

tarefa (quantidade de trabalho, condições de trabalho), relacionais (conflito de papéis, 

ambiguidade), da carreira (falta de promoções, redundância, mobilidade profissional) e interface 

trabalho/casa (incompatibilidade entre os papéis familiares e laborais) (Bruchon-Schweitzer, 

Rascle, Quintard, Cousson & Aguerre, 1997, citados por Steiler, 2004). 

Embora os diversos estudos conduzidos tenham contribuído para o estudo da problemática, 

nomeadamente através do desenvolvimento de instrumentos, o modelo apresenta limitações 

importantes (Cox, 1992; Jones & Bright, 2001), uma vez que não tem em conta fatores 

individuais (Steiler, 2004), de tal forma que a integração da dimensão psicológica na 

investigação sobre stress levou ao surgimento de novas conceptualizações, baseadas na relação 

pessoa/ambiente. 

♦ Modelos interacionais: o stress pode ser visto como um estado psicológico, que é parte e 

reflete um modelo mais vasto de interação entre a pessoa e o seu ambiente de trabalho (Cox, 

1992). Quanto menos harmoniosa a relação entre a pessoa e o ambiente de trabalho, maior o 

stress, ou como afirmam Ivancevith, Matteson e Preston (1982, citados por Steiler, 2004), o 

stress pode ser visto como uma consequência do desajuste existente entre pessoa e ambiente. Não 

faz sentido medir isoladamente stressores, recursos, tensões ou caraterísticas individuais, pois é a 

interação entre todos que carateriza o nível de stress experienciado. 

A nível de stress no local de trabalho, os dois modelos interacionais mais estudados são o 

Modelo de Ajustamento Pessoa/Ambiente (Person/Environment Fit), desenvolvido por French, 

Caplan & Van Harrison em 1992, e o Demand-Control Model, desenvolvido por Karasek em 

1979 (Steiler, 2004). 

♦ Modelo transacional: Lazarus e Folkman (1984) propõem uma outra definição, sendo o 

stress entendido como uma relação particular entre a pessoa e o ambiente, que é percebida pela 

pessoa como excedendo os seus recursos e pondo em perigo o seu bem-estar. A ênfase do 

modelo é colocada nos fatores cognitivos, entre os estímulos potencialmente geradores de stress 

e a resposta aos mesmos, que pode ou não ser de stress. A perceção de stress tem assim três 
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dimensões: a exigência imposta (stressor), a resposta resultante da avaliação (stress induzido) e 

os recursos disponíveis (coping), (Steiler, 2004). 

Independentemente das palavras usadas para descrever o processo de stress, temos sempre 

que considerar quatro conceitos: um agente interno ou externo, denominado carga ou stressor; 

uma avaliação, por um sistema mental ou fisiológico, que distingue o que é nocivo ou 

ameaçador do que não é; os processos de coping usados pela mente ou pelo corpo para lidar com 

as exigências stressantes; um padrão complexo de efeitos na mente e no corpo, referidos como 

resposta de stress, (Lazarus, 1993). 

Para Steiler (2004), o modelo transacional diverge do modelo interacional na forma como 

perceciona a pessoa e a sua capacidade de responder às exigências, enfatizando a perceção do 

indivíduo sobre as suas capacidades em detrimento do equilíbrio na interação da pessoa com o 

ambiente, caraterístico do modelo interacional. 

 

Variáveis individuais ou moderadoras que influenciam a resposta de stress 

♦ Coping: o estilo de coping frente aos acontecimentos stressores é habitualmente a 

principal variável considerada (Paschoal & Tamayo, 2004); se o stress psicológico tem origem 

numa relação desfavorável entre pessoa e ambiente, então cada indivíduo vai alterando 

constantemente as suas circunstâncias e a interpretação das mesmas, de forma a parecem mais 

favoráveis. É a este mecanismo que chamamos coping (Lazarus,1993). 

Coping serão então os esforços permanentes do indivíduo, a nível de ações e pensamentos, 

que permitem gerir as circunstâncias específicas avaliadas como excessivas ou ameaçadoras, de 

tal forma que afeta a reação de stress de duas formas: mudando a relação da pessoa com o 

ambiente, o que pode também mudar as condições que causam stress psicológico, sendo 

denominado coping focado no problema, ou alterando a forma como se vivem ou interpretam os 

acontecimentos, o que constituiria o coping focado nas emoções. No entanto, a 

avaliação/appraisal da situação é sempre o mediador, seja alterando as condições externas ou a 

forma como o indivíduo as perceciona (Lazarus, 1993). 

Lazarus e Folkman concluem que: o coping é um processo complexo e grande parte das 

pessoas utiliza a maioria das estratégias ou fatores mais básicos em todas a situações geradoras 

de stress; a sua utilização depende da avaliação (appraisal) sobre se algo pode ser feito para 

mudar a situação (se sim, utilizam-se estratégias centradas no problema, alterando fatores 

externos; se não, utilizam-se estratégias focadas nas emoções, modificando a perceção da mesma; 

se a situação stressora for constante, como o trabalho, a saúde ou relacionado com a família, 

homens e mulheres utilizam o mesmo tipo de estratégia; algumas estratégias de coping são 

transversais a vários tipos de situação, enquanto outras estão ligadas a situações específicas; 
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numa situação complexa, as estratégias de coping utilizadas mudam de um estádio para o outro 

da situação; o coping é um poderoso mediador de resultados emocionais, estando umas 

estratégias associadas a resultados positivos e outras a resultados negativos; a utilidade de um 

padrão de estratégias de coping é influenciada pelo contexto, estando fortemente associada ao 

tipo de situação, de personalidade e do tipo de variável resultante estudada (p.ex., bem-estar) 

(Lazarus, 1993). 

Coping pode assim ser definido como constantemente em mutação, relacionado com o 

contexto e orientado para o processo, de forma que aualquer mudança na relação pessoa-

ambiente leva a mudanças no appraisal e no coping, (Laux & Weber, 1987). 

Como já referimos, a teoria transacional reconhece a utilização numa mesma situação de 

determinantes disposicionais (influência de caraterísticas de personalidade e cognitivas), 

situacionais (influência das caraterísticas do stressor na escolha da estratégia de coping) e 

transacionais (a seleção da estratégia de coping a utilizar é determinada pelo resultado da 

avaliação inicial) (Bruchon-Swcheitzer, 2002; Folkman, Lazarus, Gruen & De Longis, 1986 

citados por Steiler, 2004) e a funcionalidade - ou disfuncionalidade - das estratégias de coping 

pode depender do grau de adequação entre a avaliação do sujeito sobre os acontecimentos e os 

acontecimentos “reais” e/ou da avaliação do individuo das suas opções de coping e a sua 

utilização (Lazarus & Folkman, 1987). De fato, indivíduos que têm uma perceção favorável 

da sua capacidade de enfrentar e superar problemas tendem a avaliar as situações como desafios e 

não como ameaças e têm mais probabilidades de utilizar estratégias de coping eficazes. Esta ideia 

encontra eco na teoria da aprendizagem social através do construto de crenças generalizadas e de 

conceitos associados tais como auto-confiança, perceção de controlo, mestria, coerência, auto-

estima, confiança e locus de controlo interno. 

♦ Género: a investigação sobre os efeitos do género na experiência de stress tem sugerido 

a existência de moderadores, como sejam o estado civil (Baruch, Biener & Barnett, 1987), 

problemas familiares (Keita & Hurrel, 1994), pressão no trabalho (Nelson & Quick, 1985), 

empregabilidade (Baruch et al, 1987; Nelson & Quick, 1985), discriminação de género 

(Thompson, Kirk-Brown & Brown, 2005) e papéis de género [instrumentalidade masculina 

contra a expressividade feminina; (Evans & Steptoe, 2002, citados por Bellman et al, 2003)]. 

Beehr & Schuler (1980, citados por Bellman et al, 2003) sugerem que o género em si pode 

ser um moderador, sendo necessário investigar a interação da variável sexo com as fontes de 

stress. No entanto, Deaux (1984, citado por Bellman et al, 2003) sugere que, em vez de 

considerar a variável sexo per se, a investigação deve ter em conta os fatores psicológicos e 

situacionais que se acredita gerarem diferenças entre os sexos. 

Homens e mulheres diferem de forma consistente na forma como lidam com as diversas 

fontes de stress ocupacional (Quick, Quick, Nelson, & Hurrell, 1997). Controlando as diferenças 
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existentes nos stressores percebidos e nas estratégias de coping utilizadas, subsistem ainda assim 

diferenças na experiência de stress, que podem ser explicadas, por exemplo, pelas diferenças 

hormonais ou genéticas entre homens e mulheres. As perceções de stress e dos seus resultados 

também variam com o género, (Bellman et al, 2003). 

♦ Suporte social: o efeito moderador do suporte social é mais provável quando este 

construto é concetualizado de uma forma qualitativa e não quantitativa, ou seja, privilegiando a 

qualidade dos contactos sociais estabelecidos ao invés do seu número (Cohen & Wills, 1985, 

citados por Bellman et al, 2003). Iwata e Suzuki (1997, citados por Paschoal & Tamayo, 2004), 

estudaram a relação do suporte social de supervisores, colegas, de membros da família e de 

outras pessoas significativas com o stress ocupacional e observaram que o suporte dos 

supervisores e dos outros significativos se relacionou negativamente com o stress. 

O suporte social varia de forma consistente entre os sexos (Greenglass, 2002), apesar dos 

níveis de correlação obtidos entre stress e suporte social serem fracos (Bellman et al, 2003). 

Williams & Cooper (1998) também referem níveis significativamente mais altos de suporte 

social percebido em mulheres do que em homens. 

♦ Outras variáveis: outras variáveis, como o comportamento tipo A, o locus de controlo e a 

auto-estima aparecem também entre as variáveis pessoais apontadas como capazes de influenciar 

a resposta de stress (Caplan & Jones, 1975; Jamal, 1990; Jex & Elacqua, 1999; Krause & 

Stryker, 1984; Marino & White, 1985, todos citados por Paschoal & Tamayo, 2004) 

Para Lazarus & Folkman (1997), as perturbações diárias demonstraram ser um melhor 

preditor de sintomas psicológicos e físicos do que os eventos de vida, estando  associadas com 

flutuações na saúde e no bem – estar e algumas das fontes de stress diário são mais 

importantes do que outras para o bem-estar psicológico. 

Parkes (1986 citado por Suls, David & Harvey, 1996) defende que a personalidade, as 

caraterísticas ambientais e os fatores situacionais conseguem prever um largo espetro de 

estratégias cognitivas e comportamentais, enquanto que a personalidade e os fatores situacionais 

são preditores de tentativas diretas de mudar circunstâncias stressoras ou evitar distorções 

cognitivas mal-adaptativas. 

 

FIW (Family Interfering Work) ou WIF (Work Interfering Family) ou ambos? 

Diversos modelos foram desenvolvidos para explicar de que forma o trabalho e a família 

influenciam o stress e o bem-estar, prevendo que as experiências em qualquer um dos contextos 

influenciam diretamente o bem-estar (Eckenrode & Gore, 1990; Frone, Russell, & Cooper, 1992; 

Frone, Yardley, & Markel, 1997; Greenhaus & Parasuraman, 1986; Higgins, Duxbury, & Irving, 

1992; Kopelman, Greenhaus, & Connolly, 1983; Martin & Schermerhorn, 1983; Parasuraman, 
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Purohit, Godshalk, & Beutell, 1996) e alguns deles recorrem às variáveis individuais como 

fatores moderadores dos seus efeitos (Eckenrode & Gore, 1990; Frone et al., 1992; Greenhaus & 

Parasuraman, 1986; Higgins et al., 1992; Martin & Schermerhorn, 1983; Parasuraman et al., 

1996, citados por Edwards & Rothbard, 1999). 

Há aspetos da relação entre trabalho e família que podem ser considerados como variáveis 

situacionais que influenciam o stress ocupacional, pois podem influenciar a perceção dos agentes 

stressores. Segundo Edwards & Rothbard (1999), os mecanismos de interação entre essas duas 

dimensões podem ser divididos em cinco categorias: contaminação (trabalho e família são 

similares, havendo um impacto de uma dimensão sobre a outra); compensação (a insatisfação 

num domínio leva a pessoa a aumentar seu envolvimento ou procurar recompensas no outro); 

segmentação (separação do trabalho e da família, de modo que um domínio não influencia o 

outro); escassez de recursos (recursos como tempo, atenção e energia são limitados e aqueles 

despendidos num domínio ficam indisponíveis para outro); conflito (solicitações do trabalho e da 

família são mutuamente incompatíveis. 

A investigação centra-se habitualmente na influência do trabalho na família, ou seja, do 

stress ocupacional na vida familiar, mas esta relação pode ser invertida, pois acontecimentos na 

vida familiar também têm impacto na vida profissional. 

Segundo Greenhaus & Beutell (1985), o conflito trabalho- família é um conflito de papéis, 

onde pressões oriundas dos dois cenários se tornam incompatíveis. Esta é uma relação 

bidirecional, podendo o conflito ser originado por pressões quer do trabalho, quer familiares. 

Investigação anterior conclui que é mais frequente o trabalho interferir com a família do que o 

oposto (Kinnunen & Mauno, 1998, citados por Mauno, Kinnuken & Ruokolainen, 2006) e 

variáveis do âmbito laboral relacionam-se mais fortemente com o domínio do conflito trabalho-

família, (Byron, 2005). 

Embora a grande maioria dos estudos tenha procurado encontrar relações diretas entre o 

conflito trabalho-família e os seus resultados (Byron, 2005), a influência de variáveis situacionais 

e individuais, bem como de algumas variáveis organizacionais, como controlo e 

um clima organizacional que suporte a família, tem sido ignorada pela investigação, 

assistindo-se a um interesse recente na potencial influência dos fatores de personalidade como 

moderadores da resposta de stress (Kinnunen, Vermulst, Gerris, & Makikangas, 2003; Noor, 

2002; Rantanen, Pulkkinen, & Kinnunen, 2005, citados por Mauno, Knnuken & Ruokolainen, 

2006). 

Greenhaus & Beutell (1985) distinguem ainda entre conflitos devido a pressões de tempo, 

stressores ou comportamentos. Os conflitos devido a comportamentos aparecem quando os 

estilos comportamentais num dos papéis são incompatíveis com o outro. Os conflitos devidos a 

stressores, as tensões ou a fadiga num dos papéis prejudica a performance ou consome recursos 
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necessários para o outro e, por último, os conflitos devido ao tempo acontecem quando o tempo 

passado num dos cenários, como por exemplo, a realização de horas extraordinárias, interfere 

com a performance no outro. A investigação demonstrou que estas três formas de conflito são 

conceitos separados e se correlacionam de forma diferente. (Byron, 2005; Mauno, Knnuken & 

Ruokolainen, 2006). 

Allen et al (2000, citados por Mauno, Knnuken & Ruokolainen, 2006), através de meta-

análise, encontraram uma relação negativa entre satisfação com o trabalho e conflito trabalho-

família e entre conflito trabalho-família e compromisso organizacional; encontraram ainda 

correlações positivas entre conflito trabalho-família e sintomas físicos e psicológicos. 

A investigação tem encontrado relações entre o clima/cultura da organização face à família: 

um clima de suporte relaciona-se positivamente com a satisfação com o trabalho (Allen, 2001; 

Campbell & Clark, 2001; Mauno et al., 2005), o comprometimento organizacional e com menos 

sintomas baseados em tensões, tais como sintomas físicos e burnout, enquanto que um clima ou 

cultura que não proporcione suporte está associado diretamente com sintomas de stress e 

variações de humor relacionadas com o trabalho (Mauno, 2005, citados por Mauno, Kinnuken & 

Ruokolainen, 2006). 

Um clima organizacional “amigo” da familia (Allen, 2001; Kinnunen, Mauno, Geurts, & 

Dikkers, 2005; Thomas & Ganster, 1995; Thompson, Beauvais, & Lyness, 1999, todos citados 

por Mauno, Kinnuken & Ruokolainen, 2006) refere-se à experiência ou perceção dos 

colaboradores de que a organização da qual fazem parte suporta as suas necessidades na 

interação entre trabalho e família. Segundo Perry-Jenkins et al. (2000), as relações familiares 

conturbadas e stress conjugal relacionam-se positivamente com absentismo e negativamente com 

desempenho no trabalho.  

Tamayo et al. (2002, citados por Paschoal & Tamayo, 2005) encontraram uma relação 

positiva entre a saúde no trabalho e a interferência trabalho-família. Já a interferência família-

trabalho explicou a segurança profissional e a competência no trabalho - quanto mais os 

acontecimentos do trabalho interferem na família, menor a perceção de saúde no trabalho e 

quanto mais os acontecimentos na família interferem na realização do trabalho, menor a perceção 

de segurança e competência profissional. Só a variável interferência família- trabalho explicou a 

variável stress ocupacional. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Problema e questões de investigação 

Com este estudo pretende-se conhecer os níveis de stress nos colaboradores de uma 

empresa de TI, identificando o contributo de variáveis moderadoras5 para a sua experiência de 

stress. 

 

Objetivos 

Os objetivos deste estudo sãoconhecer os níveis de stress nos colaboradores da empresa; 

identificar diferenças nos níveis de stress reportados para os diferentes tipos de trabalho; 

relacionar stress no trabalho com o equilíbrio trabalho-família, com o equilíbrio vida pessoal - 

trabalho e com o suporte social; relacionar estratégias de coping com os níveis de stress 

reportados; identificar diferenças de género nos níveis de stress reportados. 

 

Hipóteses 

As hipóteses deste estudo são: 

Hipótese H1: Os colaboradores avaliados experienciam stress. 

Hipótese H2: Existem diferenças nos níveis de stress reportados entre os colaboradores que 

prestam diferentes tipos de trabalho. 

Hipótese H3: Existe correlação entre stress laboral e equilíbrio trabalho-família. 

Hipótese H4: Existe correlação entre stress laboral e equilíbrio vida pessoal - trabalho. 

Hipótese H5: Existe correlação entre stress laboral e suporte social. 

Hipótese H6: Existe correlação entre stress laboral e a utilização de mecanismos de coping. 

Hipótese H7: Existem diferenças inter-género nos níveis de stress reportados. 

 

Instrumento de medida utilizado - Pressure Management Indicator, - PMI (Sloan e 

Cooper, 1998) 

Por serem baseados no modelo transacional, tanto o OSI – Occupational Stress Indicator 

(Cooper, Sloan, & Williams, 1988), como o PMI – Pressure Management Indicator (Sloan & 

Cooper, 1996) pretendem medir um largo espetro de variáveis envolvidas no processo de stress: 

agentes stressores ou fontes de pressão, variáveis moderadoras ou diferenças individuais e 

variáveis resultantes ou efeitos. 
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Sloan & Cooper desenvolvem o OSI em 1988, com o objetivo de criar um único 

instrumento que proporcione uma abordagem compreensiva e integrada do “Stress Ocupacional” 

e que pudesse ser transposta para a prática, ajudando efetivamente os indivíduos e as 

organizações (Cooper et al, 1988).  

 

Com o objetivo de superar as limitações do questionário original e também de incluir 

alguns melhoramentos sugeridos pelos utilizadores, Williams & Cooper iniciam o processo de 

melhorar o OSI, que culminou com a publicação do PMI em 1996, sendo de salientar que a 

mudança da designação foi determinante a informação por parte dos sujeitos de que a utilização 

da palavra stress no título do questionário induzia as respostas, pressupondo que havia um 

problema de stress na organização e fazendo também com que os sujeitos referissem mais stress 

do que se fosse utilizada uma palavra mais neutra. Neste melhoramento, Williams & Cooper 

pretendiam ainda que a nova versão: fosse rápida de completar e não – ameaçadora, optando-se 

por retirar os itens cuja distribuição não obedecia à curva de Gauss; equilibrasse utilidade e 

poder, mantendo-se o menor número de itens possível para preservar as propriedades 

psicométricas; pudesse ser utilizada por todos dentro da organização, simplificando os itens para 

que fosse acessível a todos, independentemente do seu nível de literacia, pudesse ser utilizada em 

vários cenários organizacionais, uma vez que é um instrumento estandardizado que deverá 

permitir comparar grupos de organizações diversas; fosse isento de bias cultural, pelo que os 

itens problemáticos foram removidos; identificasse aspetos específicos da organização e 

refletisse as mudanças no trabalho, pois o mundo laboral está em mutação constante e o 

instrumento deve permitir medir as mudanças tecnológicas ou a insegurança no trabalho, por 

exemplo. 

A versão final do questionário é constituída por 90 itens, divididos em 22 subescalas: a 

satisfação é medida pela junção das escalas de “Satisfação com o trabalho” e “Satisfação 

organizacional”; as escalas de “Saúde física” e “Saúde mental” são constituídas pelas subescalas 

“Estado Mental” (que mede a ansiedade/depressão), “Resiliência”, “Nível de confiança” (que 

mede a preocupação), “Sintomas físicos” e “Nível de energia” (que mede a exaustão); as fontes 

de pressão são medidas por um conjunto de oito subescalas: “Volume de trabalho”, 

“Relacionamentos”, “Equilíbrio família-trabalho”, “Papel da gestão”, “Perturbações diárias”, 

“Responsabilidade pessoal”, “Reconhecimento” e “Clima organizacional”; as diferenças 

individuais são explicadas recorrendo as subescalas “Paciência–impaciência” e “Comportamento 

tipo-A”, bem como “Influência Pessoal” e “Controlo”, constituído estas as duas dimensões do 

Locus de controlo; a escala de Coping é representada pelas subescalas “Focus no problema” e 

“Equilíbrio trabalho/família”; a escala de “Suporte social” foi identificada como um conteúdo à 

parte das escalas anteriores. 
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Estas escalas podem ser agrupadas em quatro categorias ou fatores: Variáveis stressoras 

(ou fontes de pressão), Variáveis moderadoras (diferenças individuais), Saúde física e mental e 

Variáveis resultantes (efeitos), incluídas na versão do teste em Língua Portuguesa. 

Estas subescalas são em formato Likert de 1 a 6, sendo 1 o mais baixo e 6 o mais alto; 

contudo, existem itens cotados de forma invertida, em que o 6 é mais baixo e o 1 o mais alto, 

embora não nos tenham sido facultados os respetivos números. 

 

Amostra 

- Formação académica: 95% dos colaboradores da X tem formação académica igual ou 

superior a Licenciatura. 

- Idade: a média é de 32 anos. 

- Género: 16 sujeitos são do género masculino e 25 do género feminino, correspondendo 

respetivamente a 39% e 61%. 

- Tipo de contrato: verifica-se a ausência de trabalhadores em tempo parcial, sendo a 

maioria (80,5%) dos trabalhadores com horário integral. 

- Número de anos da função na empresa: varia entre 0 ( menos de um ano) e 14, com uma 

média de 4.51 anos para um DP de 3,606, sendo de  realçar que 3 anos e 4 anos são responsáveis, 

respetivamente, por 31,7% e 19,5% do total de respostas e que 73,2% dos sujeitos estão na 

empresa há 4 ou menos anos. 

- Tipo de função: 19 sujeitos efetuam trabalho de Escritório/Administração, o que 

corresponde a 48,7% do total. 

- Número de horas semanais: o número de horas semanais previstas é de 40 horas para 

92,7% dos sujeitos. 

- Número de horas realmente efetuadas: varia entre 36 e 60 horas, sendo 50 horas semanais 

o valor mais frequente (26,8%), seguido de 55 horas semanais (19,5%) e 45 horas semanais 

(17,1%) 

- Motivos para a realização de horas extraordinárias: 61% dos sujeitos indica que realiza 

horas extraordinárias para que o trabalho seja feito e apenas 9,8% dos sujeitos consideram que 

não trabalham horas extras. 

- Acontecimentos de vida marcantes: 14,6% dos sujeitos relatam a existência de um 

acontecimento de vida marcante nos últimos 3 meses, tal como a morte de um parente próximo 

ou a perda de emprego do cônjuge. 
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- Estado de saúde: apenas 2 sujeitos consideram não gozar de boa saúde atualmente, o que 

corresponde a 4,9% e 100% dos sujeitos não sofreram de qualquer doença grave nos últimos 3 

meses. 

- Pressão negativa sentida nos últimos 3 meses: 13 sujeitos, ou seja, 31,7% consideram 

estar a sofrer de pressão negativa que começou há 3 meses mas que ainda os afeta, enquanto que 

28 sujeitos, ou seja, 68,3% não se considera sob a influência de pressão negativa que se tenha 

iniciado há mais de 3 meses. 

- Prática regular de atividade física: a atividade física seguindo um programa regular faz 

parte da rotina de 56, 1% dos sujeitos, sendo que destes praticam exercício físico sempre 19,5%, 

normalmente 19,5% e às vezes 17,1%. 31,7% dizem praticar exercício físico de vez em quando e 

12,2% indicam nunca praticar exercício físico seguindo um programa regular. 

- Hábitos tabágicos: 13 sujeitos (31,7%) indicam ser fumadores, dos quais 1 indica fumar 

12 charutos por dia e os restantes 12 uma média de 9,92 cigarros por dia (DP=10,672). 

- Consumo de bebidas alcoólicas: 47,5% dos sujeitos refere consumir bebidas alcoólicas, 

com uma média de consumo de 4,35 unidades por semana (DP = 6,293), sendo uma unidade 

equivalente a uma cerveja, uma taça de vinho ou uma bebida espirituosa.  

- Dias de baixa por doença nos últimos 3 meses: 87,2% dos sujeitos revela não ter faltado 

ao trabalho por motivos de doença nos últimos 3 meses, enquanto 5 sujeitos, ou seja, 12,8% 

indicam ter faltado ao trabalho por motivos de doença durante um dia. Destes, 3 sujeitos, 

correspondendo a 8,3% do total indica ter faltado um dia por enfermidade própria e não por 

outros motivos como por assistência à família. 

 

RESULTADOS 

 

Apresentam-se em seguida os resultados obtidos para os quatro fatores (variáveis 

stressoras, moderadoras, resultantes e saúde física e mental), com os respetivos valores de α e as 

medidas de tendência central de cada escala, comentando aquelas cujos resultados se 

aproximaram mais dos limites superiores ou inferiores. Seguidamente apresentam-se os 

resultados para os grupos masculino e feminino, para os vários tipos de trabalho e as correlações 

entre variáveis. 

 

Resultados globais da amostra 

1. As “Variváeis stressoras”, constituídas pelas subescalas “Volume de trabalho”, 

“Relacionamentos”, “Reconhecimento”, “Clima organizacional”, “Responsabilidade pessoal”, 
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“Funcões de gestão”, “Equilíbrio trabalho/família” e “Perturbações Diárias” apresentaram um α 

de Cronbach de 0,904. 

Verifica-se que a subescala “Relacionamentos” tem um DP de 11,205 para uma média de 

30,95, num intervalo de respostas que variou entre 8 e 48 pontos. Relativamente à subescala 

“Reconhecimento”, esta apresentou uma media de 16 e um DP de 4,783, para valores mínimos de 

4 pontos e máximos de 24 pontos. Já o “Equilíbrio trabalho/família” apresentou um DP de 7,923 

para uma média de 18,95, com valores mínimos de 6 e máximos de 36 pontos e a subescala de 

“Perturbações Diárias” revelou uma média de12,34 e um DP de 3,503, oscilando entre 4 e 19 

pontos. 

 

2. As “Variáveis moderadoras”, que agrupam as subescalas “Comportamento Tipo A”, 

“Impaciência”, “Controlo”, “Influencia pessoal”, “Focus nos problemas”, 

“Equilíbriovida/trabalho” e “Suporte Social” apresentaram um α de Cronbach de 0,531. 

A subescala “Comportamento Tipo A” apresentou uma média de 17,10 e um DP de 2,526, 

oscilando entre 11 e 22 pontos. Quanto à subescala “Influência Pessoal”, o DP foi de 2,268 para 

uma média de 12,68 e um intervalo de respostas entre 7 e 16 pontos. A subescala “Focus nos 

problemas” apresentou uma media de 27,54 e um DP de 4,505, oscilando entre 13 e 36 pontos. 

No que respeita à subescala “Equilíbrio vida/trabalho”, esta variou entre valores mínimos de 7 e 

máximos de 24, para uma média de 17,02 e DP de 3,679. 

 

3. As “Variáveis resultantes”, obtidas pelo conjunto das subescalas “Satisfação com o 

trabalho”, “Satisfação organizacional”, “Segurança organizacional”, “Compromisso 

organizacional”, “Estado de espirito”, “Resiliência”, “Nível de confiança”, “Sintomas físicos” e 

“Nível de energia”, apresentaram um α de Cronbach de 0,721. 

A subescala “Satisfação com o trabalho” apresentou uma média de 27,15 e um DP de 

6,023, variando entre 6 e 36 pontos. Podemos também observar que a subescala “Satisfação 

organizacional” oscilou entre 6 e 36 pontos e tem uma média de 27,68 e um DP de 4,990, a 

subescala “Resiliência” teve um valor mínimo de 12 e máximo de 24 pontos, com uma média de 

19,63 e um DP de 3,553 e a subescala “Sintomas físicos” oscilou entre 6 e 18 pontos, para um 

valor médio de 14,88 e um DP de 2,539. As subescalas “Estado de espirito”, “Resiliência”, 

“Nível de confiança”, “Sintomas físicos” e “Nível de energia” constituem ainda o fator “Saúde 

Física e Mental” , com um α de Cronbach de 0,538. 
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Diferenças em função do género 

1. Apresentam-se seguidamente as médias e DP para o género masculino e feminino em 

todas as subescalas, comparando-as com a média total da amostra, verificando-se que o grupo 

feminino reporta médias superiores à amostra em todas as subescalas, a exceção da subescala 

“Clima organizacional”, “Funções de gestão” e “Equilíbrio trabalho/família”. 

 

2. Relativamente às variáveis moderadoras, verificamos que o grupo masculino reporta 

médias inferiores a média da amostra na subescala “Suporte social”, sendo essa a única subescala 

onde o grupo feminino obtém uma média superior à da amostra. 

 

3. Para as variáveis resultantes verificamos que o grupo feminino obtém médias inferiores à 

da amostra em todas as subescalas, sendo as médias do grupo masculino superiores à média da 

amostra. 

 

4. Para o fator saúde física e mental, verificamos novamente que os resultados superiores à 

média da amostra são do grupo masculino, uma vez que as subescalas que constituem este fator 

estão englobadas nas variáveis resultantes. Todavia, apesar das diferenças nos valores das 

médias, apenas para as subescalas “Estado de espirito” e “Nível de confiança” estes resultados 

são estatisticamente significativos, com t=2,111 e t=2,109, respetivamente, para um nível de 

significância <0,05. 

 

Diferenças em função do tipo de trabalho 

1. Relativamente ao Tipo de trabalho, utilizando a análise de variância, verificámos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas subescalas “Nível de 

Energia”, “Volume de Trabalho” e “Equilíbrio Vida/Trabalho”. Através de análise posterior, foi 

possível identificar quais os grupos em que estas diferenças eram estatisticamente significativas, 

tendo verificado que o Tipo de Trabalho Sénior Gerência/Profissional está referenciado em todas 

as escalas onde existem diferenças significativas. 

 

Correlações 

A nível das correlações, podemos observar que a subescala “Equilíbrio trabalho/família” e 

a escala de “Coping” estão positivamente correlacionadas com as variáveis stressoras, com 

valores de 0,890 e 0,748, respetivamente e sig=0,000. Destaque para a correlação negativa, 

embora não estatisticamente significativa, entre variáveis stressoras e “Equilíbrio vida/trabalho”. 
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APONTAMENTO FINAL 

 

Face aos resultados obtidos, podemos considerar corroborada a hipótese H1 (os 

colaboradores que responderam ao questionário revelam stress), sendo de salientar que as 

subescalas deste estudo apresentam médias superiores aos resultados fornecidos pela Resource 

System Ltd., à exceção das subescalas “Nível de confiança” e “Sintomas físicos”, com médias de 

10,37 e 14,95 em 2007 e 9,56 e 14,88. Bellmann et al (2003) também reportam valores 

ligeiramente inferiores à média nestas duas escalas (10,02 e 14,17, respetivamente). 

A diferença entre as médias na subescala “Satisfação organizacional”, que para esta 

investigação foi de 27,68, é superior à média + DP se comparada com os dados de 2007 (média = 

20,23; DP = 4,92), concluindo-se que os sujeitos deste estudo estão mais satisfeitos com a sua 

organização. Também superiores são as médias para as subescalas “Satisfação com o trabalho”, 

“Volume de trabalho”, “Relacionamentos”, “Equilíbrio trabalho/família”, “Focus nos problemas” 

e “Suporte social”. 

Da análise destes valores podemos concluir que, embora a diferença entre as médias 

obtidas nas duas investigações não seja superior a 1 DP, ela é ainda assim um indicador de que os 

sujeitos da amostra em estudo sentem: mais satisfação com o trabalho em que estão envolvidos, 

em termos de tarefas e funções; mais pressão no que respeita à quantidade ou dificuldade do 

trabalho com que têm de lidar; mais pressão em resultado do relacionamento com as pessoas à 

sua volta, particularmente no trabalho; mais pressão, ou seja, mais dificuldades para “desligar” da 

pressão no trabalho quando em casa e vice–versa; mais utilização de estratégias focadas no 

problema (a medida em que planeiam antecipadamente e gerem o seu tempo para lidar com os 

problemas); mais utilização de suporte social (ajuda obtida por discutir problemas ou situações 

com outras pessoas). 

Quanto às diferenças entre homens e mulheres, tal como proposto na hipótese H7, existem 

diferenças entre os grupos. 

Para as as variáveis resultantes, os sujeitos do género feminino obtêm médias inferiores às 

dos sujeitos do género masculino em todas as subescalas que constituem este fator, o que leva a 

crer que estas se sentem menos satisfeitas quer com o trabalho, quer com a organização, menos 

envolvidas com a organização, mais inseguras, mais ansiosas, com menor capacidade de reagir, 

mais preocupadas, mais cansadas e com maior desconforto físico do que os seus colegas do 

género feminino. Bellman et al (2003) verificam que as mulheres reportam médias inferiores nas 

subescalas “Estado de espirito” e “Nível de energia”. Williams & Cooper também encontram 

valores mais baixos para as mulheres nas subescalas “Nível de energia” e “Nível de confiança”. 
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No que respeita às variáveis moderadoras, verifica-se que a média dos colaboradores do 

género masculino é superior à das suas congéneres femininas em 6 das 7 subescalas que 

constituem a categoria, o que indica a perceção de uma maior utilização de Comportamento tipo 

A, mais impaciência, mais influência, controlo e julgamento pessoal14, mais utilização de 

estratégias focadas no problema e menor equilíbrio vida/trabalho. Bellman et al (2003) 

encontraram no “Equilíbrio vida/trabalho” e “Controlo” médias mais altas para os homens. As 

mulheres pontuam mais alto no “Suporte social”, como indica a literatura (Bellman et al 2003; 

Williams & Cooper, 1998; Paschoal & Tamayo, 2004). 

Quanto às subescalas que compõem o fator variáveis stressoras, as mulheres reportam 

valores mais altos – e portanto, mais pressão – nas subescalas “Volume de trabalho”, 

“Relacionamentos”, “Reconhecimento”, “Responsabilidade pessoal” e “Perturbações diárias”, 

mas são os homens que obtêm uma média mais alta na subescala “Equilíbrio trabalho/família”, o 

que indica que tem mais dificuldades em manter o trabalho e a vida familiar separados. Para 

Bellman et al (2003) os homens experienciam mais pressão oriunda dos relacionamentos 

interpessoais, da necessidade de reconhecimento, clima organizacional, responsabilidade pessoal, 

papéis de gestão e equilíbrio trabalho/família. 

Estas diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas nas subescalas “Estado 

de espirito” (Bellman et al, 2003) e “Nível de confiança”, que, para além das variáveis 

resultantes, fazem também parte do fator Saúde física e mental, indicando níveis mais altos de 

segurança e satisfação com o seu estado mental para o grupo dos homens (t=2,109 e t=2,111), 

respetivamente, corroborando Quick et al (1997), que referem que os homens são mais propensos 

a manifestar apenas sintomas fisiológicos de stress, enquanto as mulheres experienciariam mais 

os efeitos psicológicos. 

No que respeita aos tipos de trabalho, tal como indica a hipótese H2, os resultados sugerem 

a existência de diferenças entre as categorias, nas subescalas “Nível de energia”, “Volume de 

trabalho” e “Equilíbrio vida/trabalho”, sendo que a categoria Sénior gerência/profissional revela 

diferenças para a categoria Manual/hábil, podendo indicar que os primeiros revelam maiores 

dificuldades nas subescalas referidas. Salgado & Mejia (2008) encontram diferenças entre 

executivos e empregados no volume de trabalho, relações pessoais, responsabilidade pessoal, 

papel de gerência, reconhecimento e equilíbrio trabalho/família. Os executivos revelam ainda 

mais bem-estar físico e um nível de energia “aceitável”. Já Williams & Cooper (1998) encontram 

diferenças no compromisso organizacional, satisfação com o trabalho, volume de trabalho, clima 

organizacional, papel de gestão, responsabilidade pessoal, perturbações diárias, influência 

pessoal, comportamento tipo A, controlo e focus no problema, apontando para níveis mais 

elevados para as equipas de gerência, demonstrando os trabalhadores administrativos maior 

necessidade de reconhecimento. 
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Os níveis de correlação obtidos entre as variáveis stressoras e a subescala “Equilíbrio 

trabalho/família” (r=0,890; p<0,000) indicam que, na presença de níveis elevados de pressão 

causadora de stress, o trabalho interfere com a vida familiar, aumentando as dificuldades em 

separar o trabalho da vida familiar, o que corrobora a hipótese H3. Mejia & Salgado 

encontraram uma correlação de 0,67 entre as subescalas “Volume de trabalho” e “Equilíbrio 

trabalho/família”. 

Da mesma forma, existe correlação positiva forte entre as variáveis stressoras e a  escala de 

coping (r=0,748; p<0,000), sugerindo que níveis mais altos de pressão levam a uma maior 

utilização de mecanismos de coping, tal como sugerido na hipótese H6. Estes mecanismos são 

definidos por Williams & Cooper (1998) como a utilização de estratégias focadas nos problemas 

e pelo equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. 

A subescala “Suporte social” apresenta valores de correlação muito fracos com o fator 

variáveis stressoras (r=0,048; p<0,761), o que parece indicar uma ausência de relação entre 

ambos os fatores, contrariamente ao previsto pelo hipótese H5. No entanto, correlações muito 

fracas entre ambos os fatores são referidas por Bellman et al (2003) numa revisão da literatura, 

com valores entre 0,10 e 0,21. Estes autores referem ainda que esta variável pode ter um efeito 

moderador nas subescalas “Nível de energia”, “Satisfação com o trabalho”, “Segurança 

organizacional” e “Compromisso organizacional” tanto nos homens como nas mulheres, 

concluindo que o suporte social não reduz os efeitos de stress para todas as variáveis resultantes, 

e também que terá resultados diferenciados em homens e mulheres. Quanto a subescala 

“Equilíbrio vida/trabalho”, quando correlacionada com o fator variáveis stressoras como prevê a 

hipótese H4, apresenta e r=-0,163; p<0,309, um valor de correlação fraco, mas com a 

particularidade de ser negativo, o que leva a crer que, existindo uma relação entre ambas as 

variáveis, esta irá no sentido de diminuir o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho quando 

aumentam os níveis de pressão medidos através das subescalas que constituem as variáveis 

stressoras. 

 

CONCLUSÃO 

 

No geral, os colaboradores da X estão muito satisfeitos com a forma como a organização 

está estruturada e sobre o seu funcionamento. No entanto, experienciam stress oriundo do seu 

volume de trabalho, do relacionamento interpessoal e das dificuldades em separar o trabalho da 

vida familiar, sendo que os colaboradores do sexo masculino apresentam níveis mais elevados de 

segurança e satisfação do que as suas colegas e os profissionais mais séniores revelam maiores 

dificuldades a nível do seu volume de trabalho, na quantidade de energia e vitalidade antes de se 

sentir cansado e esgotado e na medida em são capazes de separar trabalho de vida pessoal. 
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Verifica-se que existe uma relação forte entre stress e dificuldades em separar o trabalho da 

família e que, quanto maiores os níveis de stress experienciados, maior a utilização de 

mecanismos de coping. 
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