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RESUMO 

 

Estar presente ao trabalho, apresentando algum sintoma de adoecimento, é uma das 

definições atribuídas ao presenteísmo. Trata-se de um fenômeno que não é novo, 

mas que somente nas últimas décadas vem sendo considerado um inimigo da 

produtividade. Pesquisadores Europeus e Norte-Americanos demonstraram os custos 

do presenteísmo no setor privado, chegando a concluir que os seus índices superam 

os do absenteísmo. No Brasil há poucas pesquisas sobre o tema, porém há consenso 

em reconhecer que o presenteísmo não é percebido nem compreendido pela maioria 

dos gestores. O presente estudo tem como objetivo investigar a ocorrência de 

presenteísmo em uma Instituição Federal de Ensino e identificar os fatores que 

possam estar ligados a ele. O estudo de caso, incluindo o instrumento de 

levantamento de dados, foi estruturado com base em revisão bibliográfica sobre 

presenteísmo que inclui os conceitos, custos, causas e fatores associados e os 

métodos de avaliação. Para alcançar o objetivo da pesquisa, o instrumento de coleta 

dados construído foi um questionário eletrônico respondido por 180 trabalhadores da 

instituição. A análise dos dados incluiu testes de independência, diferença entre 

médias e diferença entre proporções para verificar a associação e a relação dos 

fatores com o presenteísmo. Nesse contexto, a pesquisa apresenta como resultado a 

confirmação de ocorrência do presenteísmo na instituição estudada, além de apontar 

alguns fatores individuais e organizacionais relacionados a ele.  

 

Palavras-chave: Presenteísmo. Produtividade. Saúde do trabalhador. Qualidade de 

vida no trabalho.  Avaliação de presenteísmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Being present at work, presenting some symptom of illness, is one of the definitions 

attributed to presenteeism. It is a phenomenon that is not new, but which has only been 

seen in recent decades as an enemy of productivity. European and North American 

researchers have demonstrated the costs of presentism in the private sector, 

concluding that their rates exceed those of absenteeism. In Brazil there is little research 

on the subject, but there is consensus in recognizing that presenteeism is not 

perceived or understood by most managers. The present study aims to investigate the 

occurrence of presenteeism in a Federal Education Institution and to identify the 

factors that may be related to it. The case study, including the data collection 

instrument, was structured based on a literature review on presenteeism that includes 

the concepts, costs, associated causes and factors, and evaluation methods. To 

achieve the objective of the survey, the data collection instrument was an electronic 

questionnaire answered by 180 employees of the institution. The data analysis 

included tests of independence, difference between means and difference between 

proportions to verify the association and the relation of the factors with the presentism. 

In this context, the research presents as a result the confirmation of the occurrence of 

presenteeism in the studied institution, besides pointing out some individual and 

organizational factors related to it. 

 

Keywords: Presenteeism. Productivity. Occupational Health. Quality of life at work. 

Presenteeism assessment.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Os vários significados que a palavra trabalho possui refletem a sua 

importância. Trata-se de um vocábulo que está presente em vários campos da vida 

cotidiana, dentre eles destacam-se o humano, o físico, o religioso e o sociológico. Para 

ter-se um parâmetro, somente no dicionário Caldas Aulete são relacionadas dezesseis 

definições de trabalho. No contexto humano, o trabalho é um ato produtivo que requer 

algum tipo de esforço, seja ele físico ou cognitivo (ALBORNOZ, 1986, p.11). Sendo 

assim, para ser produtivo não importa o dispêndio de energia que se tenha nem de 

qual tipo ela seja, é fundamental que o indivíduo esteja com sua capacidade laborativa 

íntegra e tenha vontade de realizar a sua atividade.   

 
 

A satisfação no trabalho e a capacidade para o trabalho constituem fatores 
essenciais para os trabalhadores. Uma maior satisfação no trabalho, sem 
ansiedade e sem medo, faz com que o trabalhador encontre significado em 
sua atividade laboral e apresente atitudes positivas de enfrentamento à vida 
(DEJOURS, 1987, p. 543). 

 

 

O universo do trabalho vem sofrendo mudanças constantes, isso obriga as 

organizações a se estruturarem cada vez mais, seja para as solicitações do mercado, 

para se adequarem as novas políticas restritivas ou para acompanharem as inovações 

tecnológicas (PEDUZZI, 2002).  Segundo Guimarães (2009), nem sempre as 

mudanças significam pontos negativos, mas o fato é que algumas alterações afetam 

diretamente os trabalhadores e podem impactar na capacidade de produção deles. 

Martinez et al (2010), relacionaram os aspectos sócio demográficos, estilos de vida, 

educação e competência, saúde e trabalho como fatores que exercem influência na 

capacidade laborativa dos trabalhadores. Tavares e Postigo (2014) afirmam que o 

desempenho do trabalhador e a produtividade da organização estão intimamente 

ligados, fato que se comprova com a crescente preocupação das organizações com 

seus funcionários, passando a valorizar as pessoas como seus principais ativos, 

elevando-as à condição de capital humano (ANDRADE, 2011). Corroboram esse 

pensamento e vão mais adiante, Do Carmo, De Santana e Trigo (2015), quando citam 

que além da importância do capital humano há também outro capital de grande valor, 
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trata-se do capital estrutural. Segundo os autores é justamente ele que tem a função 

de reter o capital humano na organização. Nesse contexto, além da valorização do 

capital humano e da execução do capital estrutural, as instituições buscam ainda 

estratégias para controlar as faltas dos trabalhadores (SILVA; RODRIGUES, 2015).  

Para Chiavenato (1991), as expressões empregadas para designarem a falta 

do empregado ao trabalho são: absenteísmo, absentismo e ausentismo. Há muitos 

estudos que consideram o absenteísmo como um velho adversário da produtividade 

(HERRMANN; ROCKOFF, 2012; SILVA, 2014). Sendo assim, os mecanismos 

utilizados para a manutenção de índices aceitáveis, segundo Dall’inha (2006), passam 

por desenvolver práticas e política de recursos humanos, com medidas mais voltadas 

para a saúde e o bem estar dos trabalhadores, bem como com atitudes que visem 

melhorar o seu ambiente de trabalho ou tentar desenvolver ações que os motivem 

(ALVES, 2011). Porém, segundo Hemp (2004), o absenteísmo é algo que pode ser 

notado facilmente por todos, já que o trabalhador está ausente do seu ambiente de 

trabalho.  

Por outro lado, há um problema que vem exigindo a atenção dos gestores e 

que não é tão fácil de ser percebido como o absenteísmo (HEMP, 2004). Trata-se do 

presenteísmo. Este fenômeno caracteriza-se pela presença do empregado ao 

trabalho, sem que este produza na plenitude de sua capacidade. Não há um conceito 

único para o presenteísmo (JOHNS 2010). O seu estudo tornou-se mais difundido 

durante os últimos anos do século XX, momento a partir do qual a palavra entrou em 

uso mais comum (BOCKERMAN; LAUKKANEN, 2010; VEGARD, 2013). Na primeira 

década do século XXI, começaram a surgir mais trabalhos sobre o assunto, 

principalmente associando o presenteísmo à perda de produtividade e aumento de 

custos. Vários autores atribuem ao presenteísmo um custo maior do que o do 

absenteísmo, já outros relacionam o presenteísmo de hoje com o absenteísmo de 

amanhã. (HEMP, 2004; GOETZEL, 2004; TURPIN et al, 2004; EPSTEIN, 2005) 

Como pôde ser visto até aqui, existe um cenário de mudanças contínuo no 

universo das organizações em busca da produtividade seja no setor público ou 

privado. No centro desse cenário, atuando como ator principal, está o trabalhador. 

Portanto, saber se ele está produzindo e caso não esteja quais são os motivos de isso 

estar acontecendo é um desafio. Nesse contexto, Kapitansky (2013), entende que os 
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gestores devem ser capazes de ouvir, perceber e avaliar seus subordinados para 

assim tentarem descobrir os problemas que podem evoluir para o presenteísmo. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

  Ausências ao trabalho ou baixa produtividade são fatores de prejuízo para 

as instituições. Para Kapitansky (2013) este cenário parece ser mais desfavorável na 

área pública tendo em vista a dificuldade que muitos órgãos enfrentam por não 

poderem investir em ações que visam o bem estar do trabalhador, melhoria do clima 

organizacional, além da despreocupação com a ergonomia e a incidência de 

elementos que causam problemas físicos e psíquicos aos servidores.     

A presente pesquisa foi realizada em uma instituição centenária de educação 

básica. Trata-se de uma autarquia federal que passou a integrar, no ano de 2012, com 

a publicação da Lei 12.677, a rede dos institutos federais de ensino.   A partir dessa 

publicação a instituição teve que alterar sua estrutura organizacional para se adequar 

aos novos formatos administrativos, já que os institutos federais são regidos pela Lei 

11.892 de 11 de dezembro de 2008. Com essa modificação as unidades escolares 

passaram a condição de campi e várias implicações surgiram a partir dessa mudança, 

tais como: criação, alteração e extinção de alguns cargos e setores. Essas 

transformações estão exigindo a atualização do quadro funcional e a adaptação de 

novas formas de funcionamento da autarquia, tendo em vista as frequentes demandas 

e exigências dos usuários do serviço. 

Todas essas mudanças geraram novidades e mesmo que estejam sendo 

implantadas aos poucos, muitas vezes são indesejadas por parte dos servidores.  

Alterações em rotinas que há muito tempo vinham sendo praticadas, mudanças em 

modelos de avaliações, nomeações para cargos de chefias baseadas em 

desempenho são algumas das novas medidas. Com tudo isso acontecendo em meio 

às deficiências estruturais, a saúde do servidor e a sua produtividade podem estar 

sendo afetadas, trazendo à tona vários tipos de problemas que podem predispor ao 

presenteísmo. Sendo este fenômeno uma adversidade para as instituições, tem-se 

como problema de pesquisa saber se existe presenteísmo por doença na instituição 

em estudo e quais fatores predisponentes podem estar associados a ele. 

 

1.3 HIPÓTESES E OBJETIVOS 
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Diante do exposto até aqui, tem-se como objetivo geral da pesquisa, investigar 

a ocorrência de presenteísmo por doença e os fatores associados a ele. Para tanto, 

foram construídas as seguintes hipóteses: 

 H1:  Há ocorrência de presenteísmo por doença na instituição. 

 H2: Há fatores sociodemográficos associados ou relacionados com o 

presenteísmo por doença. 

 H3: Há fatores individuais relacionados com o presenteísmo por doença. 

 H4: Há fatores organizacionais relacionados com o presenteísmo por 

doença. 

Sendo assim, para alcançar o objetivo geral os seguintes objetivos específicos 

foram traçados:  

 Identificar, através de pesquisa bibliográfica, fatores demográficos, 

individuais e organizacionais possivelmente relacionados ao presenteísmo 

por doença;  

 Verificar se há ocorrência de presenteísmo por doença na instituição; 

 Verificar, no caso estudado, se há fatores demográficos, individuais e 

organizacionais relacionados ao presenteísmo por doença.   
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2  PRESENTEÍSMO 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica do tema, através da qual foi 

possível consolidar conhecimentos sobre presenteísmo, além de nortear a escolha da 

metodologia e a construção do instrumento de coleta de dados, para a realização da 

pesquisa de campo. O ponto de partida se deu através do processo de pesquisa, que 

objetivou estruturar e sistematizar a construção de um conjunto inicial de materiais 

que serviram de base para o levantamento dos principais tópicos desenvolvidos nesta 

revisão, esse processo denominado estudo bibliométrico  será descrito em maior 

detalhe no capítulo de metodologia. 

 

2.1 CONCEITOS  

Durante muitos anos a expressão presenteísmo foi utilizada para ser apenas 

o oposto do absenteísmo, essa condição permaneceu até década de 1980. A partir 

daí os conceitos passaram a sofrer modificações de acordo com a visão mais 

contemporânea e segundo interesse e objetivo dos pesquisadores. (JOHNS, 2010; 

GOSSELIN et al, 2013).  

No início dos anos 1990 Cary Cooper, professor de psicologia organizacional 

da Universidade de Manchester no Reino Unido, adotou o termo presenteísmo para 

refletir a crescente propensão dos trabalhadores em passar mais tempo no trabalho 

devido à insegurança e ao medo de perder o emprego (CHAPMAN, 2005). Nesse 

contexto, os empregados passaram a assumir a postura de maior comprometimento 

profissional e por isso, procuravam ter boa assiduidade e trabalhar mais tempo do que 

previsto com o intuito de obterem valorização e segurança. (GOSSELIN e LAUZIER, 

2010).  

Sendo assim, a palavra presenteísmo foi utilizada por alguns autores para 

traduzir a realidade da época. Stolz (1993) definiu presenteísmo como sendo o 

fenômeno que refletia a excelente assiduidade do empregado. Visando aqueles que 

passaram a ter comportamento obsessivo conduzindo-os ao excesso de trabalho, o 

presenteísmo foi conceituado como trabalhar horas elevadas, para aumentar a 

visibilidade, mesmo que isso não fosse desejável (SIMPSON, 1998; WORRALL et al, 

2000; JOHNS, 2010).   
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Alguns autores atribuem à Cooper a designação de responsável por criar um 

novo termo para presenteísmo a partir do qual, outros foram desenvolvidos e 

aperfeiçoados. Este fato fez gerar vários novos conceitos acerca do tema (FLORES-

SANDI, 2006; RAYCIK, 2012; ARAÚJO 2012). Para demonstrar tal variedade 

conceitual, o artigo publicado por Johns (2010), apresentou uma revisão sobre os 

conceitos deste fenômeno e enumerou nove definições (expressas ou tácitas) 

diferentes de presenteísmo encontradas na literatura.  

DEFINIÇÕES AUTORES 

a. Comparecer ao trabalho, em oposição ao 
absenteísmo. 

(Smith, 1970) 

b. Exibindo excelente assiduidade. 
(Canfield e Soash, 1955) 

(Stolz,1993) 

c. Horas de trabalho elevadas, aumentando a 
sua visibilidade, mesmo que seja 
impróprio. 

(Simpson, 1998) 
(Worrall et al, 2000) 

d. Ser resistente em trabalhar em tempo 
parcial, preferindo tempo integral.   

(Sheridan, 2004) 

e. Estar adoentado, mas não apresentar 
absenteísmo por doença. 

(Kivimäki et al, 2005) 

f. Ir para o trabalho apesar de se sentir 
doente. 

(Aronsson, Gustafsson, Dallner 2000) 

(Dew et al, 2005) 

g. Ir para o trabalho apesar de se sentir 
doente ou estar passando por outros 
acontecimentos que poderiam levar à 
ausência. 

(Evans, 2004) 

(Johansson e Lundberg 2004) 

h. Redução da produtividade no trabalho 
devido a problemas de saúde. 

(Turpin et al, 2004) 

i. Redução da produtividade no trabalho 
devido a problemas de saúde ou outros 
eventos que atrapalham a plena 
produtividade. 

(Hummer, Sherman, e Quinn, 2002) 

(Whitehouse, 2005) 

Quadro 1: Definições de presenteísmo 

Fonte: Adaptado de Johns (2010). 

 Johns analisou como bom o presenteísmo (definições A e B), um tanto 

obsessivo (definições C, D e E), em desacordo com o estado de saúde (definições E, 

F, e G), e com produtividade reduzida (definições H e I).   
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Embora ainda não haja consenso sobre o significado do termo presenteísmo, 

ressaltar a produtividade, a saúde ou ambas é comum nas definições deste fenômeno. 

Os conceitos utilizados pelos autores, em linhas gerais, possuem a mesma 

interpretação, diferenciando-se apenas, em um ou outro aspecto, de acordo com a 

área de cada pesquisador. As duas fontes de interesse do presenteísmo foram 

divididas por área de pesquisa e localização geográfica. Enquanto no Reino Unido e 

na Europa a preocupação era com o aspecto de doença e insegurança no trabalho, 

nos Estados Unidos o enfoque era maior na direção do impacto da doença sobre a 

produtividade (JOHNS, 2010; BIERLA, HUVER, RICHARD, 2010). 

Segundo Johns (2010), o conceito empregado por Aronsson, Gustafsson, 

Dallner (2000) “Ir para o trabalho apesar de se sentir doente”, corroborado por ele, é 

a definição mais utilizada entre os pesquisadores da área organizacional, bem como 

na literatura sobre saúde ocupacional.  Esse conceito é considerado adequado pelo 

autor por não atribuir causa ou consequência ao fenômeno. 

Com o intuito de estudar as definições de presenteísmo Werapitiya, Opatha e 

Fernando (2015) analisaram 40 artigos. Como resultado preliminar, os autores 

constataram que 58% dos artigos pesquisados definiam presenteísmo como “estar no 

trabalho apesar de estar doente”; 18% conceituavam que há presenteísmo quando o 

“empregado está trabalhando mais tempo do que o atribuído a uma determinada 

atividade”; 20% definem presenteísmo como “não totalmente engajados no trabalho”. 

Alguns artigos deram mais de uma definição. Para 2%, presenteísmo é “estar no 

trabalho apesar de doente” e “trabalhar mais do que o tempo atribuído em uma tarefa 

específica”. Também para mais 2%, presenteísmo significa “estar no trabalho apesar 

de estar doente” e “empregado está trabalhando mais tempo do que o atribuído a um 

determinado trabalho” e “não totalmente engajados no trabalho”. 

A partir desses resultados iniciais, os autores elaboraram um diagrama em 

três dimensões, onde os domínios representavam as definições de presenteísmo, 

apuradas na literatura e mais utilizadas pelos pesquisadores. Sendo assim, a questão 

que se impôs foi saber se os três domínios eram suficientes para representar todas 

as possíveis dimensões do conceito de presenteísmo. Diante dessa questão, os 

autores utilizaram a técnica de observação de incidentes críticos, através da qual 

realizaram treze observações. Com base nos resultados apurados, concluíram que as 
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três dimensões iniciais não seriam suficientes para englobar totalmente os conceitos 

de presenteísmo. Sendo assim, novo diagrama foi construído visando comportar cinco 

domínios.              

 
Figura 1: Definição de presenteísmo na literatura em dimensões  

Fonte: Werapitiya, Opatha e Fernando (2015) 

Na presente pesquisa, o levantamento da bibliografia a respeito dos conceitos 

de presenteísmo apontaram também para a definição utilizada por Aronsson, 

Gustafsson, Dallner (2000) de que o presenteísmo se traduz em trabalhar enquanto 

doente, como a mais seguida por vários pesquisadores como: Johns (2010), Virtanen 

et al (2005), Hansen e Andersen (2008) e Johansen (2014), Cocker et al ( 2011); 

Bierla, Houver e Richard (2010); Johansen (2013); Cicei (2012); Falco et al (2013); 

Halbesleben et al (2014) ; Revuelta e Francisco (2014),  Gosselin et al  (2013). 

Segundo Hemp (2004), não é possível atribuir o conceito de presenteísmo às 

atitudes como fingimentos ou má utilização do tempo de trabalho com jogos ou 

internet. Corroboram esse entendimento, Gosselin e Lauzier (2010), ao afirmarem que 

o conceito de presenteísmo que vem sendo estabelecido ao longo dos anos, utilizado 

inicialmente por Aronsson, Gustafsson, Dallner (2000) é caracterizado por ser 

involuntário e envolver doença ou condição debilitante que interfira na produtividade.  

Sendo assim, não devem ser considerado como tal fenômeno a preguiça para o 

trabalho e a falta de compromisso.  

Por outro lado D'Abate e Eddy (2007) consideram que há ocorrência de 

presenteísmo não relacionado ao trabalho, quando os funcionários utilizam o tempo 
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que deveriam executar suas funções, para tratar de questões pessoais como: navegar 

na internet, pagar contas ou realizar consultas médicas. Para Waldman 2011, os 

meios tecnológicos são fontes de inúmeras formas de desvios de atenção dos 

trabalhadores. Segundo ele, as redes sociais e outros tipos de distrações da 

atualidade consomem parte do tempo produtivo e que, portanto, o conceito de 

presenteísmo deveria englobar além dos motivos médicos, a perda de produtividade 

relacionada com conduta de funcionários saudáveis que realizam outras atividades 

que não correspondem ao negócio da empresa.  

Cooper (2011) classificou o presenteísmo em vários tipos e dividiu nos 

seguintes grupos: (1) O primeiro grupo é aquele no qual as pessoas trabalham dentro 

da plenitude das suas capacidades e raramente ficam doentes, são motivadas e 

contribuem com a organização; (2) O segundo grupo apresenta alguma doença, e 

mesmo assim o trabalhador comparece ao emprego. Eles apresentam insegurança e 

medo de perder o emprego, por isso aparecem para trabalhar mesmo se sentindo mal, 

contudo acrescentam pouco em termos de produtividade; (3) O terceiro grupo é o dos 

trabalhadores insatisfeitos, não apresentam nenhuma doença, mas têm mais 

ausências médias de trabalho e pouco engajamento ou comprometimento, por 

problemas de ordem pessoal ou organizacional; (4) O quarto grupo é aquele que 

apresenta uma combinação daqueles que têm um grave problema de saúde crônico 

ou alguma doença decorrente do trabalho em atividades insalubres ou de trabalhos 

forçados. 

Para o presente estudo foi levado em consideração o conceito de 

presenteísmo apresentado na letra (f) do Quadro 5 “Ir ao trabalho apesar de sentir 

doente”. Esta escolha se deu pelo entendimento, a partir da revisão da literatura, de 

que esse fenômeno pode possuir várias causas ligadas a doenças ou a problemas de 

saúde que podem refletir na produtividade do trabalhador. Portanto a partir desse 

momento o termo presenteísmo estará representado, nesta pesquisa, por este 

conceito. 
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2.2 CUSTOS  

Segundo Hemp (2004) o grande desafio dos pesquisadores consiste em 

determinar o grau exato em que as doenças reduzem a produtividade. Em sua 

pesquisa o autor define o presenteísmo como o absenteísmo de corpo presente, 

fazendo relação entre dois fenômenos importantes na busca pela manutenção do bom 

nível de produtividade.  Nesse contexto, verifica-se que vários estudos confrontam os 

custos do absenteísmo com o do presenteísmo. (EPSTEIN, 2005; MATTKE et al, 

2007; COOPER, DEWE, 2008).  

No absenteísmo o trabalhador não comparece ao trabalho, portanto o custo 

da produtividade é de cem por cento e a falta é notada. Já no presenteísmo o custo 

está escondido a cada dia que o trabalhador deixa de desempenhar sua atividade de 

maneira plena. A percepção neste caso é mais difícil, pois o trabalhador está presente 

no local de trabalho (HEMP, 2004; EPSTEIN, 2005). Corroborando este pensamento 

Holt (2010), também relatou maior dificuldade em mensurar o presenteísmo em 

comparação ao absenteísmo. Segundo sua explicação no caso do absenteísmo, os 

cálculos podem ser feitos através de métodos diretos sobre os dias perdidos, porém 

no presenteísmo as perdas não ficam tão evidentes.  

Hemp (2004) destaca a relevância da pesquisa realizada pela Bank One, um 

dos maiores bancos dos EUA, com seus próprios empregados. O destaque foi devido 

ao fato de que até aquele momento, muitos estudos sobre presenteísmo, embora 

fossem conduzidos por acadêmicos e consultores de gestão, eram patrocinados por 

empresas farmacêuticas que objetivavam demonstrar a eficácia de seus 

medicamentos na melhoria da produtividade e dos sintomas das doenças. Nesse 

estudo foram calculados os custos de saúde direta e indireta e a conclusão foi a de 

que a despesa direta representava apenas uma fração dos custos totais da empresa.  

A Figura 2 demonstra como foi configurada a distribuição dos custos médicos. 

Segundo o autor, as despesas médicas e farmacêuticas: referem-se às solicitações 

dos funcionários para tratamento e medicamentos prescritos; as despesas com 

invalidez e absenteísmo foram àquelas pagas quando os empregados estavam 

afastados do trabalho; e as despesas com presenteísmo, que tiveram como parâmetro 

o salário dos empregados, representavam os dólares perdidos na redução da 

produtividade pela doença relacionada.    
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Figura 2: Cálculo dos custos diretos e indiretos com saúde 

Fonte: Bank One – Hemp (2004) 

 

O custo do presenteísmo foi de 150 bilhões de dólares por ano nos EUA 

conforme relatado por Hemp (2004). O presenteísmo também foi mensurado na 

Alemanha e o seu custo ficou em torno de 225 bilhões de euros por ano (EU-OSHA, 

2011). Segundo afirma Cancelliere et al (2011) “presenteísmo é altamente prevalente 

e caro para os empregadores”. 

Goetzel et al (2004), relataram as dez maiores evidências de custos com a 

saúde. O presenteísmo obteve valor maior do que os custos com medicamentos, além 

de representar de 18% a 60% de todos os outros custos. Seguindo esta mesma 

diretriz, Schultz e Edington (2009) realizaram a revisão da literatura para avaliar a 

relevância dos custos do presenteísmo em relação aos custos totais de uma variedade 

de condições de saúde. Eles verificaram que no caso de patologias como alergias ou 

enxaquecas, as despesas realizadas com presenteísmo foram maiores do que os 

custos diretos com a saúde. Por outro lado, no caso de doenças, como hipertensão e 

câncer, o resultado foi o oposto os gastos com a saúde foram maiores. Os autores 

concluíram, que embora não fosse possível estabelecer, naquele momento, o valor 

monetário preciso, pôde-se constatar que as condições de saúde estavam associadas 

à perda de produtividade no local de trabalho e que o presenteísmo era um fator 

relevante no custo total do empregador nesse aspecto.  
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Em 2011 a seguradora australiana Medibank, divulgou os resultados de 

pesquisas realizadas por ela envolvendo presenteísmo. O estudo revelou que o custo 

total do presenteísmo em 2009/2010 foi de 34.100 milhões de dólares. Esta pesquisa 

demonstrou ainda, que foram perdidos, em média, 6,5 dias úteis de produtividade por 

ano por causa do presenteísmo. Por fim, a pesquisa examinou os efeitos projetados 

do presenteísmo para o ano de 2050, após contabilizar taxa de prevalência específica 

à idade e à evolução demográfica. Foi revelado que o presenteísmo é um problema 

que em longo prazo continuará a ter um efeito negativo sobre a economia e que em 

2050, o seu custo total é estimado a subir para 35,8 bilhões de dólares. 

Esse prognóstico também foi corroborado por Cooper (2013) ao relatar que 

as pessoas estão criando um círculo vicioso que só tende a piorar ao longo dos anos. 

Segundo ele, a pessoa que vai trabalhar com algum problema de saúde tende a não 

render o total de sua capacidade, nesses casos estima-se que o nível de produtividade 

cai de 75% para 55%. Com a produtividade mais baixa, ocorre a necessidade de mais 

tempo para realizar o trabalho, quando isso não é possível cria-se uma situação que 

pode ser fonte de estresse, pois há necessidade de terminar o trabalho iniciado. 

Portanto o medo de ficar doente e ter que se ausentar reinicia o ciclo, que como prevê 

o autor, no futuro pode chegar a ter centena de milhares de trabalhadores nessa 

condição. 

Seguindo na mesma linha, Cooper (2014), relatou que o presenteísmo por 

problemas de saúde mental custou ao Reino Unido 15,1 bilhões de libras por ano. Sob 

esse aspecto o autor comenta ainda, que o combater esse fenômeno não é tão 

simples, tendo em vista que as formas utilizadas para mensurar o presenteísmo 

geralmente estão associadas ao absenteísmo o que pode confundir a avaliação.  

Pedersen e Skagen (2014) descrevem que os modelos econômicos avaliam o 

presenteísmo sobre duas dimensões: a primeira refere-se à perda de produtividade e 

a segunda expressa a extensão do presenteísmo traduzido pelos dias que o fenômeno 

se apresentou. Entretanto, os autores afirmam que os modelos de análise desse tipo 

ainda são incipientes.  

2.3 CAUSAS E FATORES ASSOCIADOS  

 

As principais causas e fatores associados ao presenteísmo estão geralmente 

ligados à organização ou a motivos pessoais. Os fatores organizacionais envolvem 
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ambientes, tipos de trabalhos e de chefias. Já os pessoais incluem situações 

individuais e comportamentos que podem ou não estarem ligados à saúde ou a 

aspectos emocionais (HUMMER, SHERMAN, QUINN, 2002; WHITEHOUSE, 2005). 

 O modelo conceitual elaborado por Gosselin et al 2013 (Figura 3), visa 

pesquisar a influência dos problemas de saúde no absenteísmo e no presenteísmo e 

quatro hipóteses específicas, com um conjunto de variáveis, também em ambos os 

fenômenos. Os pesquisadores aplicaram esse modelo em estudo realizado no serviço 

público do Canadá, onde contou com uma amostra 1.730 executivos. Como resultado 

os autores ressaltaram as diferenças e semelhanças encontradas nos fatores de 

influências de cada fenômeno, bem como as informações para a compreensão e 

gerenciamento dos dois comportamentos. 

 

 
Figura 3: Modelo conceitual de comportamento do presenteísmo e absenteísmo 

Fonte: Gosselin et al (2013) 

  

Baseando-se nesse modelo conceitual, no que diz respeito ao presenteísmo, 

esta seção discrimina os fatores demográficos (Quadro 2), individuais (Quadro 3), 

organizacionais (Quadro 4) e condições de saúde (Quadro 5), que podem ser causa 

ou estarem associados ao presenteísmo.  

 

 

  

Problemas específicos de 

saúde 
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2.3.1 Demográficos 

Na revisão bibliográfica do presente estudo não foram encontrados trabalhos 

que investigassem diretamente causas ou fatores demográficos associados ao 

presenteísmo, embora eles apareçam, de modo geral, em diversas pesquisas. Diante 

disso o Quadro 2 especifica os autores que mencionaram algumas variáveis ligadas 

à demografia em seus trabalhos 

Aronsson e Gustafsson (2005) investigaram o presenteísmo na relação entre 

diferentes fatores de trabalho bem como suas possíveis causas. Dentre os resultados 

apresentados pelos autores, existia uma tendência um pouco maior das mulheres do 

que os homens em irem trabalhar quando estavam doentes. Já na pesquisa de 

Demerouti et al (2009) o resultado foi exatamente o oposto, já que os homens eram 

mais propensos do que as mulheres em relatarem ir trabalhar enquanto doentes. Os 

autores acrescentaram ainda que esta foi a única variável sócio demográfica 

relacionada com o presenteísmo. 

   Quanto à idade, o presenteísmo foi apontado por Aronsson e Gustafsson 

(2005) como mais propenso em trabalhadores de meia-idade. Segundo dados da 

pesquisa da Medibank (2011), na Austrália, a perda de produtividade por 

presenteísmo deveria aumentar de acordo com os anos, em virtude do 

envelhecimento da população e consequentemente da perda da capacidade 

produtiva. Estimou-se que em 2050 o percentual da força produtiva acima de 45 anos 

será de 40, 2% ou que no ano de 2011 era 36,7%. 

Segundo Johansen (2013) os resultados de seu estudo indicaram que tanto 

na Noruega quanto na Suécia os trabalhadores com baixa e média renda 

apresentaram mais presenteísmo do que os de alta renda. Para Hansen e Andersen 

(2008) há fatores relacionados com a condição familiar que possivelmente contribuem 

para as pessoas irem trabalhar enquanto doentes. Um deles é quando existe 

insatisfação com a vida familiar de maneira geral. O outro é quando há um grande 

número de crianças em casa ou quando o cônjuge está doente. Algumas  condições 

de permanência em casa nem sempre são favoráveis para descansar. Outra 

perspectiva levantada foi a de que estar com os colegas é melhor do que estar só, 

com preocupações ou depressão. 
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CAUSAS E FATORES ASSOCIADOS AO PRESENTEÍSMO 

Demográficos Autores 

Gênero 
Aronsson e Gustafsson, (2005)  

Demerouti et al (2009) 

Idade 
Aronsson e Gustafsson, (2005) 

Medibakn (2011) 

Condição da família Hansen e Andersen, (2008) 

Renda  Johansen, (2013)  

Quadro 2: Causas e fatores demográficos associados ao presenteísmo 
Elaborado pelo autor (2016) Fonte: Gosselin et al (2013) 

 

2.3.2 Individuais 

Os fatores individuais foram apresentados por vários autores como possíveis 

causadores do presenteísmo. O Quadro 3 resume na primeira coluna os agentes 

causais desse fenômeno ou aspectos que possam estar associados a ele, e na 

segunda coluna os autores que estudaram sobre o assunto. 

Na Itália, Falco et al (2013) analisaram a propagação e as razões do 

presenteísmo em uma empresa de porte médio durante um ano. A pesquisa teve 

como foco a relação do presenteísmo com os fatores: crescimento profissional, 

relacionamento com os colegas, recompensas sociais e a tensão física e mental, 

detectado por médico competente. Os resultados demonstraram que as razões para 

os empregados assumirem o comportamento presenteísta não eram, de forma geral, 

a pressão dos superiores ou da organização, mas sim o comprometimento com a 

organização e com os colegas de trabalho. Os autores classificaram esse 

comportamento como um presenteísmo “voluntário”. Diversos trabalhos corroboram 

as razões apresentadas pelos autores, Hansen e Andersen (2008), ao investigarem 

os possíveis fatores e as circunstâncias pessoais que levam as pessoas na Dinamarca 

a irem trabalhar enquanto doentes, ressaltam o senso de compromisso e o 

profissionalismo como as principais justificativas para o presenteísmo.  
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Segundo Aronsson Gustafsson e Dallner (2000) a incidência de presenteísmo 

é grande entre os trabalhadores dos setores de educação, bem estar e saúde, 

portanto afetam principalmente profissionais, como: enfermeiros, cuidadores e 

professores. Nesse contexto, Altoé (2010) abordou o trabalho docente com foco no 

absenteísmo e no presenteísmo. Segundo sua apuração algumas das razões pelas 

quais os docentes foram trabalhar doentes foram o comprometimento e a 

responsabilidade com a instituição, alunos e familiares. Paschoalin (2012) investigou 

o presenteísmo entre os trabalhadores de enfermagem de um Hospital Universitário. 

Os motivos ligados ao presenteísmo constatados pela autora foram: “a ausência 

sobrecarrega os colegas” e “a ausência compromete a assistência prestada”. O senso 

de responsabilidade para o trabalho e com os colegas foi relatado por Caverley et al 

(2007), da mesma forma que Baker-McClearn et al (2009) que apresentaram dois 

fatores antagônicos como causas de presenteísmo, a obrigação e comprometimento 

com os colegas, clientes e organização e contrariamente a falta ou baixo nível de 

compromisso com a instituição. 

Em outra pesquisa, desta vez realizada na Noruega e Suécia, Johansen, 

Aronsson, Marklund (2014) ao investigarem as razões positivas e negativas do 

presenteísmo por doença nesses dois países, apresentaram como resultado as 

seguintes causas: “não queriam sobrecarregar os seus colegas com sua licença 

médica”, “mais ninguém poderia realizar suas responsabilidades” e “gostar do seu 

trabalho”. O fato de o indivíduo gostar do trabalho e ter dedicação a ele pode levá-lo 

a trabalhar mesmo doente ou com sintomas de doença. Esses fatores foram 

levantados como possíveis causadores do presenteísmo pela seguradora CIGNA 

(2008). Algumas motivações para o presenteísmo envolvem situações onde são 

necessárias imposições de barreiras pessoais, desse modo, o engajamento excessivo 

com o trabalho e a falta de limites individuais foram relacionados entre os possíveis 

motivos ou fatores de risco de presenteísmo (BERGSTROM, 2009; ARONSSON e 

GUSTAFSSON, 2005; GOSSELIN e LAUZIER 2011). 

A insegurança no trabalho ou medo de perder o emprego foram aspectos 

referidos por Seligmann-silva et al (2010) ao afirmar que em muitos casos os 

trabalhadores assalariados comparecem ao emprego doentes, com medo de 

assumirem licença médica e serem dispensados após o retorno. Corrobora essa ideia 

Cooper (2010) ao reconhecer que em momentos de recessão de empregos as 
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pessoas se colocam mais disponíveis, procuram parecer mais comprometidas e 

indispensáveis, com medo de perder o emprego. Altoé (2010) também registrou o 

medo da perda do emprego por parte dos professores como um dos fatores 

contribuintes para o presenteísmo. Ficar desempregado envolve questão financeira, 

segundo Bergstrom (2009) essa foi uma das causas que levaram os empregados a 

comparecerem ao trabalho doentes. Aronsson e Gustafsson (2005) revelaram que 

pessoas que trabalham e sofrem de com problemas financeiros, apresentam risco 

elevado de presenteísmo por doença. Corroborando com as revelações citadas Ashby 

e Mahdon (2010) afirmam que os funcionários com preocupações pelas dificuldades 

financeiras tiveram um número significativamente maior de dias de presenteísmo por 

doença do que aqueles sem esses problemas. 

Outros aspectos relacionados com o presenteísmo foram: a lealdade à própria 

imagem profissional, incapacidade para o trabalho por falta de competência em 

desempenhar seu papel e o receio de pedir licença (MCCLEARN ET AL, 2009; 

BERGSTROM, 2009). Este último também relatado por Virtanen et al (2005), que 

nesse aspecto atribuíram à taxa de desemprego o aumento da tolerância dos 

trabalhadores em tirar licença por “doenças menores”, mesmo quando essa privação 

representassem risco maior para a saúde para deles. Segundo o autor esse 

sentimento de insegurança no emprego poderia ser combatido através de avanços 

nas condições econômicas principalmente em zonas menos favorecidas. 

(MCCLEARN ET AL, 2009; BERGSTROM, 2009).  

 No Brasil a pesquisa de Araújo (2012) investigou o absenteísmo e o 

presenteísmo em uma Instituição Federal de Ensino Superior onde a falta de 

motivação foi apontada como causa de presenteísmo, sendo ressaltada nas 

verbalizações dos respondentes que alegaram que não produziam como deviam por 

sentirem-se dessa forma. Nesse caso iam ao trabalho praticamente para cumprir o 

expediente. Por outro lado Sasaki (2013) ao estudar o presenteísmo no trabalho 

bancário, em uma agência do setor no Brasil, apresentou a vontade de crescer na 

carreira como o aspecto preponderante para o presenteísmo entre os trabalhadores. 

Essa atitude, aliada ao medo de faltar ao trabalho e ser mal avaliado, diante de um 

cenário competitivo, a autora chamou de “cultura do presenteísmo”. 

 



32 
 

CAUSAS E FATORES ASSOCIADOS AO PRESENTEÍSMO 

Individuais Autores 

Controle sobre as tarefas Miraglia e Johns (2015) 

Satisfação no trabalho 
Caverley, Cunningham, e MacGregor, (2007) 

 Dew, Keefe, e Small (2005) 

Estresse e ou fatores 
emocionais 

Elstad e Vabo (2008) 
 Gilbreath e Karimi (2012)   

Bergstrom (2009) 
Altoé (2010) 

Tavares, Kamimura e Postigo (2014) 

A crença de que ninguém mais 
pode fazer o trabalho 

Baker-McClearn et al (2009) 
Johansen, Aronsson, Marklund (2014) 

Lealdade à própria imagem 
profissional 

Baker-McClearn et al (2009) 

Comprometimento com os 
colegas, organização e clientes 

Baker-McClearn et al (2009) 
Falco et al (2013) 

Johansen, Aronsson, Marklund (2014) 
Paschoalin (2012) 

Altoé (2010) 

Financeiro 
Aronsson e Gustafsson (2005) 

Bergstrom (2009) 
Cigna (2008) 

Falta de limites individuais 
Aronsson e Gustafsson (2005) 

Bergstrom (2009) 
Gosselin e Lauzier (2011) 

Engajamento excessivo com o 
trabalho 

Bergstrom (2009) 

Atitude conservadora com 
relação à licença médica 

Bergstrom (2009) 

Dedicação à organização Cigna (2008) 

Medo de perder o emprego 
Cooper (2011) 

 Seligmann-silva et al (2010) 

Gostar do trabalho Johansen, Aronsson, Marklund (2014) 

Vontade de crescer na carreira 
Sasaki (2013) 

Falco et al (2013) 

Falta de motivação Araujo (2012) 

Quadro 3: Causas e fatores individuais associados ao presenteísmo 
Elaborado pelo autor (2016) Fonte: Gosselin et al (2013) 
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2.3.3 Organizacionais 

Huver e Richard (2011) analisaram como o comportamento individual de um 

gerente poderia influenciar os membros de sua equipe em termos de presença no 

trabalho. Os pesquisadores concluíram que existia correlação entre os dois 

comportamentos e que esta era obtida, principalmente pelo exemplo da chefia em ir 

trabalhar quando doente o que estimularia os subordinados a adotarem a mesma 

prática. O mesmo aspecto foi investigado por Gilbreath e Karimi (2012) em pesquisa 

realizada na Austrália onde os resultados confirmaram a hipótese de que o 

comportamento do supervisor está associado ao presenteísmo do empregado, sendo 

que o comportamento negativo do supervisor teve maior correlação do que o positivo. 

Os estilos de gestão que dão o exemplo de irem trabalhar quando estão doentes foram 

mencionados também por Baker-McClearn et al (2009), como um dos fatores causais 

de presenteísmo 

Alguns pesquisadores acreditam que os agentes que causam o absenteísmo 

e o presenteísmo são os mesmos (CAVERLEY et al 2007).  O absenteísmo há muito 

tempo é combatido pelas organizações, que normalmente buscam alternativas para 

reduzi-lo, porém quando as instituições aumentam o controle sobre assiduidade e dão 

recompensas aos trabalhadores que não faltam, podem perigosamente estar 

contribuindo para presenteísmo (JOHNS, 2010). A perda de bônus ou incentivos 

relacionados ao desempenho, ou risco de não ser promovido por causa dos dias de 

licença médica, também foram relacionados por Baker-McClearn et al (2009), esta 

conduta, foi avaliada por Sasaki (2013) como fruto da política organizacional para o 

crescimento na carreira, pela organização bancária pesquisada pela autora. 

Embora o crescimento na carreira seja um objetivo comum dos empregados 

nas organizações, ter cargo de chefia pode ser mais propenso ao presenteísmo por 

doença. Um estudo comparativo realizado por Johansen, Aronsson e Marklund (2014) 

investigaram quais fatores influenciavam a frequência de presenteísmo por doença na 

Noruega e na Suécia. Participaram da pesquisa 2500 trabalhadores de ambos os 

países. Um fator levantado pelos autores foi o de que noruegueses e suecos com 

responsabilidades de gestão, relataram maior frequência de presenteísmo por 

doença, do que aqueles que não possuíam cargos com essa responsabilidade.      
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Segundo Böckerman e Laukkanen (2009), os empregados com vínculo de 

trabalho permanente e horário integral; os que realizam horas extras regulares e 

aqueles que cumprem cargas horárias semanais longas aumentam a prevalência de 

presenteísmo por doença. Os autores se baseiam no estudo de Aronsson e 

Gustafsson (2005), para explicar que essa situação ocorre devido ao grau de controle, 

já que aqueles que trabalham em tempo integral e de maneira permanente possuem 

maior grau de controle sobre seu trabalho do que os que trabalham por prazo 

determinado ou em tempo parcial. Sendo assim, torna-se mais difícil substituí-los 

quando estão doentes. Outro dado levantado pelos pesquisadores foi o de que o 

cumprimento de horas extraordinárias regularmente apresenta uma dicotomia, já que 

segundo os autores, aumenta o presenteísmo por doença e diminui o absenteísmo 

por doença. Estudos constataram ainda, que o presenteísmo foi maior entre os 

trabalhadores sob regime de contrato temporário, tendo em vista a necessidade de 

exibir bom desempenho visando a contratação efetiva, caso que pode se agravar, se  

nesse contexto, houver ambiente de concorrência à vaga permanente (CAVERLEY et 

al 2007; Huver et al 2012; BIERLA et al 2011).   

Além do horário de trabalho, outro fator levantado por diversos autores como 

causa de presenteísmo foi a carga de trabalho. Os empregados sob maiores 

exigências de trabalho e funcionários que sentem que seu trabalho está acumulando 

quando eles estão ausentes, também têm níveis mais elevados de presenteísmo 

(ARONSSON et al, 2000). Na pesquisa realizada por Caverley et al (2007), entre as 

razões que os entrevistados deram para irem trabalhar enquanto doentes está o 

regime de trabalho com cronogramas apertados. Segundo os autores esse fato é 

consequência de altas cargas de trabalho a serem realizadas conjugadas com prazos 

pequenos a serem cumpridos. Bergstrom (2009) referiu-se a esse aspecto como 

excessos de demanda de trabalho, a que os trabalhadores são submetidos.  Altoé 

(2010) o identificou como sobrecarga de trabalho e acrescentou a intensificação do 

ritmo do laboral como indicativos de presenteísmo. O aumento de carga de trabalho 

pode estar associado a outros motivos expostos em várias pesquisas, como a 

dificuldade de reposição e a falta de recurso, tratados por Bergstrom (2009) ou como 

não ter quem ninguém para substituir as funções como destacado no trabalho 

executado por Caverley et al (2007) e pela CIGNA (2008).      
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Demerouti et al (2009), analisaram como as exigências do trabalho, burnout 

(exaustão e despersonalização) e presenteísmo estariam relacionados com o tempo.  

Para fazer o estudo destas relações longitudinais, os autores utilizaram como 

hipótese, a ideia de que as exigências do trabalho conduziriam ao presenteísmo e 

burnot. A pesquisa envolveu uma amostra de 258 enfermeiros. Entre as conclusões 

apuradas, verificou-se que as exigências do trabalho produziram mais presenteísmo, 

já a relação entre despersonalização e presenteísmo funcionaria como se  o segundo 

alimentasse o primeiro e o intensificasse a longo prazo. Outro achado relatado pelos 

pesquisadores nesse estudo foi o de que a exaustão emocional e o presenteísmo são 

recíprocos, já que a exaustão levou ao presenteísmo e esse gerou mais exaustão. 

Em pesquisa realizada na Nova Zelândia, Dew et al (2005), investigaram três 

ambientes de trabalho diferentes sob a ótica da justificativa e dos fatores que 

promoveriam o presenteísmo. Os locais escolhidos foram: um pequeno hospital 

privado, um grande hospital público e uma pequena fábrica. Os autores usaram como 

critério as possíveis variações que as três organizações poderiam apresentar. Os 

instrumentos utilizados para coleta de dados foram entrevistas e grupos focais. Nesse 

contexto o estudo analisou como os empregados descreviam seus ambientes de 

trabalho e como essa percepção do ambiente influenciava atitudes em relação ao 

presenteísmo. Para se referirem às organizações que participaram da pesquisa, Dew 

et al utilizaram três metáforas que se diferenciavam nas seguintes dimensões: os 

discursos que foram utilizadas pela força de trabalho; as pressões de presenteísmo 

que enfrentavam; como enfrentavam, controlavam e conceituavam; e o ambiente de 

trabalho.  

O santuário simbolizava um pequeno hospital privado em um grande centro 

urbano, o Campo de batalha retratava um grande hospital público em um grande 

centro urbano e o Gueto se referia a uma pequena fábrica local. Como resultado os 

pesquisadores relataram que a forma como o presenteísmo foi racionalizado foi bem 

diferente não só pelos profissionais, mas também pelo ambiente. Se para alguns 

empregados de um ambiente, o trabalho é uma forma de ajudá-los; já no outro os 

trabalhadores se referiram ao emprego como um fardo quase que insuportável. No 

hospital público (campo de batalha) se caracterizaram por ter a gestão distante, porém 

foram ressaltadas a identidade profissional e o compromisso institucional. Com 

relação ao hospital privado (santuário) o trabalho em equipe e bom relacionamento 
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com os colegas de trabalho foram destaque como fator de presenteísmo. Por fim na 

fábrica local (Gueto), predominaram como aspectos de presenteísmo às más 

condições de trabalho e insegurança.  

O presenteísmo parece também ter ligação com as pressões nos locais do 

trabalho. Altoé (2010) relacionou como um dos fatores que resultaram de sua 

pesquisa com professores de uma instituição de ensino particular confessional 

(relativo a uma crença religiosa), o controle ostensivo sofrido por eles diante dos 

gestores e dos responsáveis pelos alunos, que exerciam cobrança por excelentes 

resultados educacionais. Fatores específicos foram elencados por Baker-McClearn et 

al (2009) ao descreverem que ocorrem pressões internas e externas ao indivíduo para 

que ele não usufrua de licença por doença. As pressões internas já foram descritas 

nos fatores individuais desta pesquisa. Já as pressões externas seriam aquelas 

realizadas pelas organizações, quando fazem cobranças por prazos que devem ser 

regiamente cumpridos ou quando utilizam entrevistas no momento de retorno de 

licença dos trabalhadores ou ainda, quando de alguma forma, penalizam os doentes 

com políticas de monitoramento de ausências de curto prazo (BAKER-MCCLEARN et 

al, 2009; BERGSTROM, 2009). As pressões no local de trabalho muitas vezes recaem 

sobre os que exercem cargos de chefia, sendo delegada a eles a incumbência de 

controlar as ausências, no entanto esses profissionais sofrem com a falta de 

habilidade e compreensão necessária, principalmente com as questões de saúde 

mental no trabalho (GARROW, 2016).  

Para Hansen e Andersen (2008) os fatores relacionados ao trabalho explicam 

melhor o presenteísmo por doença do que circunstâncias e atitudes pessoais. Baker- 

McClearn  et al (2009), pensam de outra forma. Embora tenham separado o seu 

modelo de influências do presenteísmo, em motivações pessoais e pressões no local 

de trabalho e esses dois aspectos descreverem outros  fatores que também 

influenciariam no presenteísmo, os autores declararam que as investigações 

realizadas por eles sugerem que não há rigidez nesses aspectos e que portanto, eles 

deve ser encarados como um “conjunto dinâmico de interações” que variam de acordo 

com as circunstâncias.     
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CAUSAS E FATORES ASSOCIADOS AO PRESENTEÍSMO  

Organizacionais Autores 

Horário de trabalho Böckerman & Laukkanen (2010) 

Carga de trabalho 
Aronsson e Gustafsson(2005) 

 Lowe (2002) 

Monitoramento do trabalho 
Aronsson e Gustafsson (2005) 
 Johansson e Lundberg (2004) 

Estilo de liderança 
Gilbreath e Karimi (2012) 

Huver et al (2012) 
Baker-McClearn et al (2009) 

Pressão no local de trabalho 
Baker-McClearn et al (2009) 

Altoé (2010) 

Bônus e incentivos relacionados 
ao desempenho e controle de 
assiduidade 

Baker-McClearn et al (2009) 
Johns (2010) 

Excesso de demanda de 
trabalho 

Bergstrom (2009) 
Aronsson et al (2000) 

Altoé (2010) 
Demerouti et al(2009) 

Falta de recurso Bergstrom (2009) 

Dificuldade de reposição de 
pessoal 

Bergstrom (2009) 
Cigna (2008) 

Ambiente de trabalho Dew et al (2005) 

Responsabilidades de gestão Johansen, Aronsson e Marklund (2014) 

Problemas com as chefias Araujo (2012) 

Política organizacional para o 
crescimento na carreira. 

Sasaki (2013) 

Quadro 4: Causas e fatores organizacionais associados ao presenteísmo 
Elaborado pelo autor (2016) Fonte: Gosselin et al (2013) 
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2.3.4 Condições de saúde 

Para Gosselin et al (2013), a área de pesquisa que engloba as doenças 

(distúrbios músculos esqueléticos, transtornos de ansiedade, alergias, dores de 

cabeça e problemas digestivos) é uma das que estão contribuindo para o estudo das 

origens do presenteísmo. Os autores confirmaram, em suas investigações, que a 

gastrite e as alergias foram as duas patologias que ofereceram mais propensão ao 

empregado em trabalhar mesmo sofrendo de alguns sintomas relacionados. Eles 

explicam ainda, que no caso das duas doenças mencionadas os sintomas podem 

levar ao presenteísmo pelo fato poderem ser suportados. Entretanto, o mesmo não 

acontece com outras patologias como, problemas de tireoide, irregularidades da 

pressão arterial e problemas emocionais, em razão de causarem sintomas mais 

debilitantes. Sendo assim, Gosselin, Lemyre e Corneil, consideram que a natureza 

específica da doença tem um impacto significativo sobre o processo de decisão que 

conduz a qualquer presenteísmo ou absentismo.  

Algumas doenças também foram levantadas por Goetzel et al (2004), como 

prevalentes em relação ao presenteísmo, são elas:  artrite, hipertensão, depressão, 

tristeza doença mental, alergia, enxaqueca, dor de cabeça, e diabetes.  Em estudo 

realizado por Schultz e Edington (2007) os pesquisadores fizeram a revisão 

sistemática do presenteísmo em relação à saúde dos trabalhadores. De acordo com 

os registros dos autores, a atividade física e o peso corporal, fatores considerados 

como corriqueiros, por eles, na avaliação de risco para a saúde, foram apresentados 

como tendo associação com o presenteísmo. Além disso, os pesquisadores 

asseguraram que a alergia e a artrite eram as condições de saúde que estavam mais 

associadas com o presenteísmo. 

Apesar dos resultados expostos por Aronsson, Gustafsson, e Dallner (2000) 

onde os autores demonstraram correlação de presenteísmo em altas proporções de 

pessoas com dor nas parte superior das costas e pescoço, Schultz e Edington (2007) 

consideraram carentes, as pesquisas sobre presenteísmo e lesões 

musculoesqueléticas. Sob esse aspecto registraram apenas um estudo considerado 

pelos autores como confiável, a pesquisa realizada por Hagberg et al (2002) onde foi 

avaliada a redução da produtividade autorelatada pelos usuários de computador, 

devido a sintomas osteomusculares associados ao local de trabalho. Houve a 
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constatação por parte dos autores, da baixa taxa de doença devido a sintomas 

osteomusculares entre os usuários de computador. Hagberg et al (2002) acrescentam 

ainda que mesmo com a baixa taxa de sintomas, aqueles que permanecem no 

trabalho com sintomas músculo esqueléticos e redução de produtividade, o fazem 

pelo compromisso com a organização, com os colega e por aspectos econômicos.

  

Segundo Malinska (2013) existem muitos estudos que relacionam a 

ocorrência de enxaqueca com a redução de produtividade. Quanto ao presenteísmo 

vários pesquisadores relacionaram a enxaqueca ou dores de cabeça como sintoma 

reconhecido por aqueles que foram trabalhar doentes. 

As investigações sobre as condições de aparecimento do presenteísmo são 

alvo de muitas pesquisas, Gilbreath e Karimi (2012) realizaram seus estudos na 

Austrália e focaram entre outros fatores, na investigação da relação do estresse no 

trabalho com o presenteísmo. Os resultados indicaram boa confiabilidade na 

existência dessa relação. Este desfecho se coaduna com as principais conclusões de 

Ashby e Mahdon (2010) dentre as quais os autores revelaram que além ter sido um 

dos fatores significativamente relacionados com o presenteísmo por doença, o 

estresse relacionado com o trabalho foi percebido em maior escala entre aqueles que 

foram trabalhar mais dias doentes.  

O estresse não se restringe a uma determinada profissão. Segundo Umann, 

De Azevedo Guido e Da Silva (2014), a rotina dos enfermeiros é influenciada pelo 

estresse, sendo que esse fator ainda impacta, na produtividade deles. Já para Altoé 

(2010), o estresse e o desgaste emocional seriam algumas das razões que levariam 

ao adoecimento dos professores. A relação de causa entre estresse e presenteísmo 

também foi constatada por Dewe e Cooper (2008). Por outro lado, segundo Tavares, 

Kamimura e Postigo (2014) o fator emocional foi o que menos impactou na 

produtividade, dentre os fatores estudados por eles. 
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CAUSAS E FATORES ASSOCIADOS AO PRESENTEÍSMO 

Condições de saúde Autores 

Musculoesqueléticas 
Aronsson, Gustafsson, e Dallner (2000) 

Hagberg et al (2002) 

Depressão e Transtorno de 
Ansiedade 

Sanderson et al (2007) 

Alergias, asma, dores de cabeça 
e problemas digestivos 

Goetzel et al (2004) 

Estresse 
Gilbreath e Karimi (2012) 

Altoé (2010) 
Dewe e Cooper (2008) 

Quadro 5: Causas e condições de saúde associados ao presenteísmo  
Elaborado pelo autor (2016) Fonte: Gosselin et al (2013) 

 

2.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE PRESENTEÍSMO 

Avaliar o presenteísmo não é uma tarefa simples (MATTKE, 2007), porém 

segundo Despiegel et al (2012) existem instrumentos disponíveis para cumprirem 

esse papel. Corrobora essa ideia Pereira (2014), ao concluir seu estudo afirmando 

que “existem na literatura instrumentos confiáveis para a avaliação e mensuração do 

presenteísmo”. Alguns modelos de questionários foram desenvolvidos, cada um com 

determinada forma de avaliação, sendo a grande maioria ligada à saúde. 

Pesquisadores recorrem a questionários para investigar se o trabalhador tem algum 

problema de saúde e, caso tenha, o quanto isso pode prejudicar o seu desempenho 

(ARAÚJO, 2012). 

Por considerarem que a perda de produtividade nos Estados Unidos estava 

relacionada não só com absenteísmo, mas também com o presenteísmo, Mattke et al 

(2007) realizaram a revisão sistemática dos instrumentos utilizados para medir essa 

possível perda e os seus custos.  A pesquisa envolveu o levantamento de publicações 

durante uma década (1995 a 2005). Como resultado os autores conseguiram detectar 

vinte instrumentos que teriam a finalidade de avaliar o efeito de problemas de saúde 

sobre absentismo ou presenteísmo. Com relação ao presenteísmo os instrumentos 

focalizavam em três aspectos de concepção: (1) Avaliação da percepção (2) 

Comparação da produtividade baseado no desempenho e eficiência (com os dos 

outros e com a sua norma), e (3) Estimativa do tempo improdutivo no trabalho. Nesse 
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contexto a maioria dos instrumentos foi validada e considerada confiável. Porém, 

conforme observaram os autores, a dificuldade consistia em ter um método constituído 

e validado, capaz de quantificar monetariamente os custos da perda de produtividade.   

De acordo com a pesquisa realizada por Pereira (2014), com objetivo de 

conhecer instrumentos de pesquisa para mensuração e avaliação de presenteísmo, 

os seguintes resultados foram alcançados:  

 25 instrumentos avaliavam a produtividade no trabalho; 

 72% desses instrumentos avaliavam absenteísmo e presenteísmo; 

 28% avaliava apenas presenteísmo; 

 16% dos instrumentos estavam traduzidos para o português. 

Nessa pesquisa, a autora adotou os dois últimos itens acima, como critérios de 

escolha para os instrumentos que utilizou no seu trabalho.  Os questionários abaixo 

foram os escolhidos: 

 Stanford Presenteeism Scale (SPS-6); 

 Health and Work Performance Questionnaire (HPQ); 

 The Work Limitations Questionnaire (WLQ); 

 Work Productivity and Activity Impairment (WPAI). 

 

O Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire General Health 

(WPAI), e o Stanford Presenteeism Scale (SPS-6), também foram utilizados por 

Hyeda (2011), para investigar o impacto dos sintomas emocionais na produtividade 

dos trabalhadores de um hospital público. 

Em Portugal, o SPS-6 e o Work Limitations Questionnaire (WLQ-8) foram 

traduzidos e validados para a língua portuguesa por Ferreira et al (2010). Segundo 

Lerner (2001) o WLQ, é um instrumento que aborda o conteúdo do trabalho através 

de uma metodologia de nível de demanda.  No ano de 2013 o Stanford Presenteeism 

Scale (SPS) foi tema de pesquisa, dessa vez no Brasil, com o objetivo de descrever o 

processo de adaptação transcultural e validação para o português brasileiro. Este 

estudo concluiu que os resultados sugerem adequação do instrumento na versão em 
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português brasileiro, indicando seu uso no contexto da população de estudo e em 

populações semelhantes, contribuindo para o estudo de evidências que embasem 

estratégias que favoreçam as condições de saúde dos trabalhadores (PASCHOALIN 

et al 2013). 

O Health and Work Performance Questionnaire (HPQ) foi elaborado por Kessler 

(2003), nos Estados Unidos. Desde então o seu uso vem ocorrendo em várias 

pesquisas em diversos países. No Brasil sua tradução e adaptação transcultural foram 

realizadas por Campos, Marziale e Santos (2011) em pesquisa que avaliou ainda as 

propriedades psicométricas da versão brasileira em enfermeiros.  

INSTRUMENTOS AUTORES APLICAÇÕES 

HPQ Kessler (2003) Desempenho no trabalho.  

SPS Koopman (2002) 
Relação entre presenteísmo, 

problemas de saúde e produtividade.  

WLQ Lerner (2001) 
Impacto de doenças crônicas no 

ambiente de trabalho. 

WPAI Reilly (1993) 
Avaliação das condições de saúde 

com perda de produtividade. 

Quadro 6: Instrumentos com versão traduzida para o português 
Fonte: Adaptado de Pereira (2014) 

 

Por outro lado, Ospina et al (2015) realizaram pesquisa com o intuito de avaliar 

e comparar as propriedades (consistência, validade, confiabilidade e capacidade de 

resposta) e a qualidade metodológica dos instrumentos que mensuram presenteísmo.  

Os autores avaliaram vinte e três instrumentos, sendo que três se destacaram com 

nível de evidência em mais de uma propriedade de medida, são eles: Presenteeism 

Scale Stanford (SPS-6) validade de conteúdo, consistência interna, validade do 

construto, validade convergente, e capacidade de resposta; Escala de Endicott Work 

Productivity (EWPS) consistência interna, validade convergente, e capacidade de 

resposta; e a Saúde e Trabalho Questionnaire (HWQ) consistência interna e validade 

estrutural). Segundo os autores, apesar de haver destaque para os instrumentos 
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acima relatados, não foram identificados nenhum que conseguisse unir confiabilidade 

e validade aceitável. 

  O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) não é um instrumento específico 

para avaliar o presenteísmo, mas há a possibilidade de utilizá-lo em pesquisas para 

auxiliar na avaliação da perda de capacidade, conforme estudo de Sasaki (2013). 

Trata-se de um questionário que foi desenvolvido na década de 1980 pelo Instituto 

Finlandês de Saúde Ocupacional (Finnish Institute of Occupational Health - FIOH). 

Segundo Tuomi et al (2005), este instrumento avalia o “Quão bem está, ou estará, um 

(a) trabalhador (a) presentemente ou num futuro próximo, e quão capaz ele ou ela 

pode executar seu trabalho em função das exigências, de seu estado de saúde e 

capacidades físicas e mentais”. É, portanto um questionário auto aplicado onde o 

próprio trabalhador avalia a sua capacidade de trabalho atual e futura. A tradução e 

adaptação do ICT foi o marco para o início dos estudos da capacidade para o trabalho 

no Brasil. Tuomi et al 2005, apresentaram a versão brasileira deste instrumento 

(MARTINEZ, LATORRE E FISCHER, 2009). 

Este instrumento possui como características: ser de preenchimento simples e 

rápido, poder ser aplicado tanto individualmente quanto em grupo, ter baixo custo e 

proporcionar ao avaliador informações precoces de alterações, fato que permitem 

adotar medidas preventivas. Neste questionário são avaliadas sete dimensões, cada 

uma com escore de pontuação variado. Ao final a soma da pontuação de cada 

dimensão totaliza o escore do ICT que pode variar de 7 a 49 pontos.  

O escore total atingido nas dimensões avaliadas é enquadrado em uma das 

quatro faixas de pontuação. A cada faixa corresponde uma classificação da 

capacidade do trabalho, que pode ser baixa, moderada, boa ou ótima. De acordo com 

a classificação obtida, uma medida deve ser adotada visando atingir um objetivo 

específico em relação à capacidade para o trabalho. 

A validade e confiabilidade do ICT na versão brasileira foram avaliadas por 

Martinez, Latorre e Fischer (2009), que concluíram ser o instrumento, uma opção 

adequada para avaliar capacidade do trabalho em abordagens individuais e inquéritos 

populacionais, além de apresentar propriedades psicométricas satisfatórias quanto à 

validade do construto e critério de confiabilidade. 
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Na presente pesquisa, o estudo dos diversos instrumentos serviu de base para 

a construção de um instrumento próprio. O instrumento construído aproveitou 

principalmente as contribuições das seguintes pesquisas: Aronsson (2005); Gosselin, 

Lemyre e Corneil (2013); Johansen, Aronsson e Marklund (2014), conforme descrito 

no capítulo a seguir. A construção do instrumento buscou adaptação às 

especificidades do caso estudado e aos objetivos da pesquisa que pretendeu 

investigar se havia a ocorrência de presenteismo na instituição e identificar fatores 

associados.  
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve o tipo de pesquisa, o processo de formação do portfólio 

inicial de materiais utilizados na revisão bibliográfica (estudo bibliométrico), o objeto 

de estudo, o universo e a amostra e por fim, o instrumento e o procedimento de coleta 

de dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para determinar o tipo de pesquisa desenvolvida nesse trabalho, tomou-se 

como referência a classificação adotada por Vergara (2007), a partir de dois critérios 

básicos: 

a) Quanto aos fins; 

b) Quanto aos meios. 

 

Seguindo a divisão proposta pela autora, a presente pesquisa, quanto aos 

seus fins, classifica-se como descritiva, pois procura demonstrar se há ou não a 

ocorrência de um determinado fenômeno, além de expor características de 

determinada população.  

Quanto aos meios, as escolhas se dividiram em três: 

a) Pesquisa bibliográfica, que segundo Vergara (2007) fornece base para a 

análise de qualquer outro tipo de pesquisa, já que faz um estudo 

sistematizado em materiais que podem ser acessados pelo público em 

geral; 

b) Pesquisa de campo, que supõe uma investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno (VERGARA, 2007).  A 

pesquisa de campo neste estudo teve caráter quantitativo; e  

c) Estudo de caso que é uma estratégia que proporciona ao pesquisador o 

entendimento de fenômenos que estejam ocorrendo em algum contexto 

da vida real (YIN, 2005). 
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3.2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Esta fase da pesquisa descreve as etapas da construção do referencial 

teórico. O processo iniciou com a pesquisa em livros, sites e teses nacionais sobre o 

tema. Desse modo, foi possível verificar nesses materiais, além do seu conteúdo, a 

identificação de possíveis palavras-chave e a bibliografia utilizada na sua elaboração. 

Em seguida foram detalhados os processos de busca, seleção e análise de artigos 

científicos sobre o tema, com o objetivo de formar um portfólio base para 

desenvolvimento das etapas seguintes. 

Para o cumprimento deste levantamento foram utilizados como referência: o 

trabalho de Lacerda (2012), o Modelo para Webibliomining, proposto por Costa (2010) 

e o processo Proknow-c (Knowledge Development Process – Construtivist) elaborado 

por Ensslin et al 2010) ressalvando-se algumas adaptações em suas etapas, 

consideradas necessárias à adequação da presente pesquisa. Com base nos 

modelos dos trabalhos descritos acima seguem as etapas utilizadas para a confecção 

do grupo de artigos que foram o alicerce do trabalho: 

3.2.1 Definição da amostra 

A amostra da presente pesquisa ocorreu na base Web of Science (WoS), 

acessada pelo portal de periódico da Capes no mês de dezembro de 2015. A escolha 

desta base levou em consideração o elevado número de artigos indexados por ela, a 

facilidade de entendimento dos seus recursos, a capacidade de administração dos 

dados e a possibilidade de importação desses dados para o programa de 

gerenciamento de bibliografias EndNote.  

3.2.2 Palavras-chave 

Segundo Lacerda (2010), a definição das palavras-chave faz parte do 

processo seletivo dos artigos, já que se constitui no primeiro filtro feito pelo 

pesquisador.  De acordo com o tema proposto as seguintes palavras-chave (Quadro 

4) foram escolhidas: 
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Palavras-chave 

Inglês Português 

Presenteeism Presenteísmo 

Sickness Doença 

Producitvity Produtividade 

Life quality Qualidade de vida 

Public service Serviço público 

Evaluation of presenteeism Avaliação de presenteísmo 

Quadro 7: Palavras-chave 

Fonte: o autor 

A escolha destas palavras se deu após várias leituras sobre trabalhos (teses, 

livros e textos da internet) realizadas através de levantamentos feitos no momento de 

escolha do tema e no início da revisão da literatura. Essas palavras foram percebidas 

como àquelas que provavelmente teriam maior aderência com a pesquisa, tendo em 

vista que várias delas foram utilizadas por diversos autores em seus trabalhos. 

 

3.2.3 Seleção dos artigos base com tema presenteísmo 

A partir da escolha das palavras-chave e da base a ser consultada, vários 

procedimentos foram adotados para identificar os artigos alinhados com o tema da 

pesquisa e que formariam o conjunto de partida. O processo procurou inicialmente 

localizar os artigos e autores mais citados acerca do tema presenteísmo. No segundo 

momento, a combinação das palavras-chave visou identificar artigos relacionados ao 

tema com outras visões e mais recentes possíveis. Neste período foi criado um alerta 

na base de dados WoS, para facilitar o acesso às novidades sobre o tema.  As 

pesquisas foram realizadas em dezembro de 2015 na base WoS através do portal 

Capes e obedeceram aos seguintes critérios: 
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a) A busca foi realizada na modalidade “pesquisa básica”; 

b) O primeiro termo pesquisado foi “presenteeism” e a busca por tipo de 

pesquisa escolhido foi por “Tópico”, desta forma o sistema fez a procura 

por título, palavras-chave e resumo dos artigos;  

c) No campo tempo estipulado, não foi estipulado nenhum período 

específico para a busca das publicações, dessa forma, o retorno da 

pesquisa englobou todos os resultados possíveis na coleção principal da 

Web of Science até o dia de consulta à base. Esta etapa retornou 739 

resultados; 

d) Um refinamento foi realizado por tipo de documento, com busca somente 

por artigos, o que resultou em 606 artigos;  

e) Em seguida a busca dos artigos foi refinada mais uma vez, agora por área 

de pesquisa, com vistas a englobar apenas as áreas de interesse.  

 

Esse último refinamento foi feito, devido ao fato de o tema estar vinculado a 

algumas áreas muito específicas, principalmente da saúde que não são foco desta 

pesquisa. A partir deste refinamento o sistema retornou 516 artigos.  

 
Com base nestes artigos foi feita a análise de alguns resultados utilizando os 

recursos que a própria base WoS fornece. Esta análise serviu para ter-se uma visão 

de como o tema vem sendo tratado e principalmente para dar suporte à revisão 

bibliográfica (Gráficos 1, 2, 3 e 4). Os gráficos a seguir demonstram os autores que 

mais publicaram sobre o tema, os principais periódicos que mais publicaram sobre 

presenteísmo, o número de publicações por ano e os países que mais tratam do 

assunto.    

Os autores e países que mais publicaram sobre presenteísmo estão no 

continente europeu e norte americano, sendo que o periódico com mais artigos 

publicados o Journal of Occupational and Environmental Medicine é norte americano. 

Nota-se também, através dos gráficos, que há um número crescente de publicações 

sobre presenteísmo ao longo dos anos.  
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Gráfico 1:  Autores com mais publicações sobre presenteísmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da base WoS. 

 

 

 
Gráfico 2: Periódicos com mais publicações sobre presenteísmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da base WoS. 
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Gráfico 3: Número de publicações sobre presenteísmo por ano 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da base WoS. 

 

 
Gráfico 4: Países com mais publicações sobre presenteísmo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da base WoS. 

 

Tomando-se como base os 516 artigos obtidos como resposta, foi realizado o 

levantamento do índice-h (Apêndice A), uma facilidade proporcionada pela base WoS. 

O índice-h é um indicador proposto pelo físico Jorge Hirsch, em 2005. Ele serve para 

mensurar ao mesmo tempo a produtividade e o impacto do trabalho de um 

pesquisador ou de um grupo de pesquisadores (MARQUES, 2013). 
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Esse método foi aplicado nesse momento para levantar quais eram os artigos 

e autores com mais citações acerca do tema. Segundo Hirsch (2005), o índice-h como 

qualquer indicador bibliométrico não deve ser único. Sendo assim, nesta pesquisa 

outras formas de levantamento foram feitas para chegar ao portfólio inicial de artigos.  

 

3.2.4 Seleção de artigos com combinação de palavras-chave 

 

a) As palavras-chave foram combinadas (Quadro5), seguindo também o 

critério de pesquisa na base por “Tópico”;  

 

Combinação das Palavras-chave 

P2: Título = (presenteeism) AND Título = (sickness)  

P3: Título = (presenteeism) AND Título = (productivity) 

P3: Título = (Scale presenteeism) 

P4: Título = (presenteeism) AND Título = (quality of life)  

P5: Título = (presenteeism) AND Título = (public service) 

Quadro 8: Combinação de palavras-chave 

Fonte: Adaptado de Lacerda (2012). 

b) Os critérios de refinamento foram os mesmos para tipo (artigo) de 

documento e áreas de interesse 

c) Os resultados das pesquisas foram esquematizados (Figura1), 

importados e salvos no gerenciador de referência EndNote; 

d) No gerenciador de referências todos os 571 artigos resultantes da etapa 

de busca foram sistematicamente analisados. Inicialmente foi verificada a 

duplicidade de artigos. Deste procedimento resultou a eliminação de 50 

artigos em duplicidade e o banco de dados ficou com 521 artigos; 

e) O próximo passo foi verificar o alinhamento dos títulos; 

f) Foram eliminados 345 artigos cujos títulos não estavam alinhados com o 

tema; 

g)  A seguir foi feita a verificação de alinhamento dos resumos com o tema 

da pesquisa;  

h)  64 artigos cujos resumos não estavam alinhados foram descartados; 
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i) Esse processo denominado fase de filtros (Figura 2) resultou em 112 

artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses artigos formaram o grupo de partida para a revisão da bibliografia. Os 

periódicos com maiores números de publicações, bem como os autores foram 

monitorados regularmente para que as publicações mais recentes acerca do tema me 

fossem de imediato informado pela base Web of Science. 

Outro recurso utilizado para receber informações mais recentes de pesquisas 

sobre o tema foi gerenciador de bibliografias Mendeley, através do qual  recebi vários 

e-mails informando novos artigos. Embora muitos deles ainda não estivessem 

disponíveis na íntegra foram importantes para obter informações de como o tema 

estava sendo tratado, de maneira mais prática. 

  

Web of 

Science 
Presenteeism 

31 artigos 

516 artigos 

571 artigos  

Quality of  

life 

Producitvity 

Sickness 

“Public 

service” 

02 artigos       

12 artigos  

AND 

 01 artigo  

FASE DE BUSCA 

Scale 

presenteeism 
  09 artigos 

Figura 4: Processo de busca de artigos na Base WoS 

Fonte: o autor 
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Figura 5: Processo de seleção de artigos no EndNote 
Fonte: o autor 

 

Após selecionar os 112 artigos, esse material foi incorporado aos outros (livros 

e teses nacionais pesquisados no início do trabalho). A partir daí procedeu-se a 

separação de todo o material encontrado pelos assuntos que integraram os capítulos 

e que serviram de referência. Levando-se em conta que esse foi o material inicial, 

durante o período de escrita desta dissertação alguns artigos foram abandonados da 

pesquisa, após a leitura mais aprofundada, quando percebido que não havia a 

necessidade de citação, assim como novos também puderam ser incorporados ao 

perceber que agregariam novas informações.     

3.3 OBJETO DO ESTUDO  

EndNote 571 artigos 

 

Exclusão de 50 artigos em duplicidade 

 

Análise de alinhamento de títulos  

 

Total de 521 artigos não repetidos 

 

FASE DE FILTROS 

Exclusão de 345 artigos não alinhados 

com o título da pesquisa 

 

112 artigos não repetidos e com 

títulos e resumos alinhados 

 

Análise de alinhamento dos resumos 

 

Exclusão de 64 artigos com resumos 

não alinhados com a pesquisa 

 

Web of Science 
571 artigos 
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A pesquisa foi realizada em uma Instituição Pública Federal de Ensino, do Rio 

de Janeiro/RJ. Um Colégio centenário que somente no de 2012 foi equiparado aos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a sanção da Lei 

12.677/12. Sua estrutura (Figura 4) conta, hoje, com uma reitoria, 14 campi e uma 

unidade de educação infantil, para atender aos 12.937 alunos do ensino infantil, 

fundamental, médio (regular e técnico) e jovem adulto (PROEJA).   

 

 

Figura 6: Organograma da Instituição Federal de Ensino 
Fonte: Site da Instituição 

 

 A pesquisa ocorreu nesta instituição, tendo em vista que e a bolsa para curso 

de mestrado profissional, na área gestão pela qualidade total, prevê que os trabalhos 

sejam desenvolvidos e aplicados na própria organização, com o intuito de aproveitar 

os conhecimentos adquiridos pelos alunos.   
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3.4 UNIVERSO E AMOSTRA  

 

A instituição em estudo apresenta diversas categorias dentre o seu corpo 

funcional, elas variam entre: docentes efetivos, docentes contratados, técnico- 

administrativos e terceirizados. Para o desenvolvimento desta pesquisa serão 

consideradas como população de estudo as classes discriminadas no Quadro 9. 

 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Descrição Quantidade  

Docentes Efetivos 1180 

Técnico-administrativos 1018 

TOTAL 2198 

Quadro 9: População de Estudo 

Fonte: SUAP 10/2016 

 

A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios:  

a) Pertencer ao quadro de servidores efetivos da instituição; 

b) Estar em atividade no momento da coleta; 

c) Ter pelo menos 01 (um) ano de efetivo serviço; 

d) Aceitar participar da pesquisa voluntariamente; 

e) Ter endereço de e-mail cadastrado na base de dados. 
 

Portanto, para efeitos de exclusão, ficaram fora da amostra os servidores que 

não atenderam a esses requisitos. O tamanho da amostra foi de 180 servidores.  A 

categoria dos técnico-administrativos engloba todos os profissionais que participam 

do funcionamento da instituição e que não são docentes nem terceirizados, vários 

cargos pertencem a esta categoria. Sendo assim, convencionou-se na presente 

pesquisa, utilizar apenas a palavra técnico para se referir à categoria dos técnico-

administrativos.   

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Esta seção apresenta como foi construído o instrumento de coleta de dados 

e descreve como foi o procedimento de pré-teste para a validação do instrumento.  
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3.5.1 Questionário 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário. Ele serviu 

para identificar se há ocorrência de presenteísmo e levantar possíveis fatores 

associados através do relato dos respondentes a cerca de informações sobre dados 

sócios demográficos, hábitos de vida e saúde, perfil profissional, condições do local 

de trabalho, relacionamento interpessoal, capacidade para o trabalho, sentimento em 

relação ao trabalho e as percepções sobre o trabalho. 

Esse instrumento foi elaborado no software SurveyMonkey. A preferência na 

escolha foi pela interface amigável, pela quantidade de recursos disponíveis para 

controle e envio de grande quantidade de e-mails e pela praticidade na análise dos 

dados. Para a confecção deste instrumento, foram utilizados os seguintes modelos:  

a) Questionário utilizado na pesquisa de Sasaki (2013): esse questionário 

serviu de modelo para questões relacionadas à fatores  

sociodemográficos, hábitos de vida e saúde, perfil profissional e condições 

do local de trabalho; 

b) Questionário utilizado por Paschoalin (2012): teve questões extraídas para 

compor aspectos de hábitos de vida e saúde, sentimento em relação ao 

trabalho e relação interpessoal; 

c) Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) (TUOMI et al, 2005): Foi 

utilizado em questões de auto avaliação da capacidade para o trabalho. 

d) Questionário de Avaliação de Qualidade de Vida – Conceito 

Biopsicossocial (AQV-BPS) da pesquisa de Arellano (2008): O módulo 

sono e repouso tiveram questões aproveitadas na íntegra para compor o 

questionário. 

e) Questionário Work Limitations Questionnaire (WLQ) utilizado na pesquisa 

de Umann (2011): este questionário serviu de modelo para a composição 

de questões relacionadas com limitações no trabalho.  

Algumas extrações dos instrumentos acima sofreram pequenas adaptações, 

para se adequarem à realidade deste trabalho. Inclusões de novas questões também 

compuseram o questionário. Todos os detalhes de construção do questionário e o 

modelo final para aplicação podem ser vistos nos apêndices B e C. A forma de envio 

deste questionário para os participantes foi através de correio eletrônico, devido à 



57 
 

facilidade na emissão, baixo custo e o alcance do número maior de pessoas que esse 

tipo de envio proporciona (GRAY, 2012). 

 

3.5.2 Pré-teste (Questionário) 

Esta etapa da pesquisa visou testar o questionário com algumas pessoas, 

para que fosse possível através delas, receber opiniões ou sugestões sobre a 

redação, formatação e compreensão das questões. Gray (2012, p. 291) cita a 

importância desta fase, destacando-a como essencial para testagem da ferramenta 

de coleta de dados e para a redução da quantidade de não respostas ao questionário. 

A seguir será descrito como foi realizado o pré-teste e as alterações realizadas em 

virtude das opiniões dos respondentes. 

O pré-teste foi realizado no mês de julho de 2016 com seis pessoas três de 

cada segmento (docentes, técnico-administrativos), com características do grupo 

focal. O questionário (Apêndice C) foi enviado através de correio eletrônico para os 

respondentes e solicitado que enviassem, após as respostas, um e-mail com os 

comentários sobre o questionário, bem como o tempo gasto por cada um para 

responder todas as questões, o resultado pode ser visto no Quadro 7. Segue abaixo 

os comentários dos respondentes sobre algumas questões.   

 Questão 8: Dúvida refere ao desenvolvimento da atividade, se dentro ou fora 

da instituição.   

 Questão 8: Dúvida se for menos de 1 ano. Pode colocar meses?  

 Questão 13: Dúvida se é para responder apenas se a resposta anterior for 

afirmativa?  

 Questão 27: “Achei esquisito o termo ninguém item h”;  

 Questão 33 letra O: A que tipo de segurança a pergunta está se referindo a 

física ou profissional (estabilidade)?  

 Questão 33: Questão muito longa.  

A Figura 7 apresenta os resultados do pré-teste de forma mais simplificada, 

onde os quadrados em cor mais escura indicam as questões que sofreram observação 

por parte dos respondentes. Sendo assim, elas necessitariam de análise para 

possíveis intervenções.  
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Figura 7: Questões que foram comentadas pelas pessoas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

As opiniões, os comentários e as sugestões (Quadro 7) foram levados em 

consideração para a correção e adaptação do questionário, de acordo com essas 

modificações o número de algumas questões foi alterado e o questionário foi reduzido. 

Além do pré-teste com as seis pessoas, o próprio autor respondeu o questionário com 

o objetivo de testá-lo.  

PESSOAS TEMPOS COMENTÁRIOS GERAIS 

P1 17 minutos 

“Achei o item 33 um pouco cansativo, pois como 

englobam várias perguntas, chega uma hora que 

você já não lembra mais das opções. No mais, 

achei pertinente e de fácil compreensão”. 

P2 14 minutos 
“Dá para entender bem o questionário e as 

perguntas são rápidas, só a última que cansou 

um pouco”. 

P3 16 minutos “Essa última é que achei mais chata, mas o 

restante tá legal”. 

P4 13 minutos 
“Eu achei o questionário muito longo como um 

todo, mas as perguntas estão tranquilas de 

serem respondidas”. 

P5 16 minutos 
“Fiquei um pouco confuso com as opções 

raramente e o algumas vezes da questão 33, 

mas por isso demorei mais para responder”. 

P6 12 minutos 
“O questionário está bom, eu só acho que a 

questão 33 está grande demais, você vem rápido 

até ela, quando chega lá parece que não acaba.” 

Quadro 10: Tempos e comentários das pessoas 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

QUESTÕES 



59 
 

3.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para possibilitar o acesso aos endereços de e-mail dos servidores públicos 

que compuseram a amostra, foi utilizada a base de dados do Sistema Unificado da 

Administração Pública (SUAP). Os endereços de e-mail foram copiados e importados 

para o software SurveyMonkey, para que pudessem ser enviados. Após este 

procedimento deu-se início ao processo de coleta de dados. Os questionários foram 

enviados aos servidores por meio eletrônico, via e-mail, no mês de outubro de 2016, 

com o período de duração para a coleta previsto para 15 (quinze) dias.  

Visando obter melhor acompanhamento das respostas dos pesquisados, o 

envio dos questionários foi dividido em 05 (cinco) grupos e encaminhado aos 

respondentes um grupo por dia em cinco dias consecutivos. O número total de 

questionários enviados por e-mail foi 1.679.  Desse total, 131 foram devolvidos, ou 

seja, não puderam ser entregues aos destinatários. Este número corresponde a 7,8% 

do total de envio.  Além disso, 08 (oito) envios foram cancelados. Isso ocorre quando 

o destinatário efetua um bloqueio que impedem que novas pesquisas do 

SurveyMonkey cheguem a sua caixa de e-mails. Durante essa fase da pesquisa o 

número de respostas completas ao questionário foi de 107. Já o número de respostas 

parciais foi 0 (zero). 

 Após o período de uma semana da data de envio para cada grupo, foi 

encaminhado um lembrete, conforme sugere Gray (2012), para aqueles que não 

responderam a pesquisa.   

No fim dos 15 (quinze) dias previstos para a coleta de dados o número de 

questionários enviados foi 1.679. O número de e-mails devolvidos alcançou 151 

(9,0%), já o de cancelados permaneceu inalterado com 8 e o de respondentes foi de 

180, o que corresponde a (10,72%). 
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados colhidos pelo questionário foi realizada com o auxílio do 

software Excel versão 2010, desenvolvido pela empresa Microsoft.  Inicialmente, o 

tipo de análise utilizada foi a estatística descritiva. Segundo, Sweeney, Williams & 

Anderson (2013) a estatística descritiva é um resumo de dados, expostos de maneira 

sintetizada, que utiliza tabelas e gráficos para facilitar o entendimento do leitor. A 

disposição das respostas não obedeceu a mesma ordem da que se apresentava no 

questionário. Essa mudança se deu para facilitar o entendimento e sendo assim, 

optou-se por reunir nas tabelas as questões de mesmo tipo de resposta.  

Após a estatística descritiva a forma utilizada para analisar os dados foi a 

estatística inferencial, onde buscou-se através de testes específicos para cada tipo de 

questão obter conclusões a partir das informações prestada pelos respondentes. 

Adotando o procedimento empregado por Aronsson (2005), com adaptações, a 

seguinte questão foi utilizada como base, para verificar a ocorrência de presenteísmo: 

“Nos últimos 30 dias você já esteve presente no trabalho, nesta instituição, 

apesar de apresentar algum problema de saúde ou sintoma de adoecimento?”. 

As opções de resposta eram Sim ou Não. A partir das respostas a esta questão 

procederam-se os testes estatísticos. 

 

3.7.1 Teste de Independência 

 As questões que apresentaram variáveis dicotômicas (Sim / Não) foram 

submetidas ao teste de independência, com o uso da distribuição  2 (qui-quadrado). 

Este teste serve para verificar a independência de duas variáveis envolvendo o uso 

de dados de uma amostra (SWEENEY, WILLIAMS & ANDERSON, 2013). Sendo 

assim, adotou-se o critério de utilizar o presenteísmo como variável dependente e 

determinadas variáveis nominais que se pretendia investigar, como variáveis 

independentes. As hipóteses nula e alternativa foram estabelecidas da seguinte 

forma: 

H0: a variável na coluna é independente da variável da linha.  

Ha: a variável na coluna não é independente da variável na linha. 
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Os dados da distribuição de frequência foram dispostos em uma tabela de 

contingência do tipo n X m onde “n” representou o número de linhas e “m” o número 

de colunas. Em seguida reproduziu-se uma nova tabela semelhante à anterior para 

calcular os valores esperados. Estes valores foram apurados através do cálculo 

exibido na Figura 8 : 

 
eij = (Total de Linha i)(Total de Coluna j) 

Tamanho amostral 

 

Figura 8:  Frequência esperada no teste de independência 
Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 

 
Após obter os valores da frequência esperada, efetuou-se o cálculo do 2  Figura 9) 

baseado nas frequências observadas e esperadas., através do teste de 

independência. 

 

 

𝒙𝟐 = ∑ ∑
   (𝒇𝒊𝒋 − 𝒆𝒊𝒋) 𝟐

𝒆𝒊𝒋
𝒋𝒊

 

 

Figura 9:  Estatística do Teste de Independência 
Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 

 
Onde 

𝑓𝑖𝑗 = frequência observada para a categoria da tabela de contingência na linha i e 

coluna j. 

𝑒𝑖𝑗 = frequência esperada para a categoria da tabela de contingência, na linha i e 

coluna j baseada na hipótese de independência.   

 

O nível de confiança escolhido foi 95% com alfa (α) correspondendo a 0,05 e 

grau de liberdade 1 resultante do produto (n linhas-1)(m colunas -1).  As seguintes 

regras de rejeição foram adotadas para chegar à conclusão do teste: 

 Critério do valor-p: rejeitar H0 se o valor-p ≤ α 

 Critério do valor crítico: rejeitar H0 se 2 ≥ 2
α 
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3.7.2 Diferença entre duas Médias Populacionais 

Nesta fase da pesquisa objetivou-se fazer comparações entre as médias 

daqueles que responderam sim à questão “Nos últimos 30 dias você já esteve 

presente no trabalho, nesta instituição, apesar de apresentar algum problema 

de saúde ou sintoma de adoecimento?”, com aqueles que responderam não. 

Porém, levando-se em conta variáveis de interesse, visando fazer inferências sobre 

as evidências fornecidas pela amostra. Em alguns casos, foram comparadas também 

as médias das respostas dos cargos de docentes e técnicos para analisar as possíveis 

diferenças de percepções entre as duas categorias.  As questões que foram avaliadas 

por esse método foram aquelas que tinham respostas em forma de escala. Para isso, 

atribuiu-se valores às variáveis qualitativas, para posteriormente verificar a diferença 

entre as médias.  

Segundo Sweeney, Williams & Anderson (2013) um estimador pontual é uma 

estatística amostral utilizada para obter uma aproximação de um parâmetro 

populacional. Seguindo este raciocínio, nesta pesquisa, utilizou-se a média amostral 

como estimador pontual da média populacional 𝜇. Os autores revelam ainda, que uma 

estimativa intervalar normalmente é utilizada, com o intuito de demonstrar o quanto a 

estimativa pontual produzida está próxima do valor do parâmetro populacional. Nesta 

pesquisa serão apresentadas as médias amostrais e a análise da diferença entre elas, 

com o intuito de verificar se há ou não significância estatística.  Para chegar à 

conclusão procedeu-se o cálculo da estimativa intervalar da diferença entre duas 

médias. A Figura 10 demonstra a fórmula utilizada quando 𝛿1 e 𝛿2 são 

desconhecidos: 

 
Figura 10: Estimativa intervalar da diferença entre duas médias 

Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 
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O intervalo de confiança escolhido foi de 95%, sendo assim o coeficiente de 

0,05, resultado de 1-∝.  A estatística de teste para teste de hipóteses sobre 𝜇1 - 𝜇2 

quando 𝛿1 e 𝛿2 são desconhecidos foi dado pela fórmula da Figura 11. 

 

 
Figura 11: Estatística de teste  

Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 

 

Os graus de liberdade para t foram calculados pela Equação demonstrada na 

Figura 12, com arredondamento dos valores para baixo. Em seguida formulou-se o 

teste de hipóteses.     

 

 
Figura 12:  Grau de liberdade 

Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 
 

Teste de hipóteses: 

 

H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

 

Com intervalo de confiança de 95%  α = 0,05, como nível de significância. Sendo 

assim, rejeitar H0 quando valor-p < 0,05. 

Caso H0 seja verdadeira, 𝜇1 - 𝜇 2 = 0. Conclui-se que as médias populacionais 

𝜇1= 𝜇2. 

Onde:  

H0 - Hipótese nula 

Há - Hipótese alternativa 

𝜇1 – Média da categoria 1 

𝜇2 -  Média da categoria 2 
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3.7.3 Diferença entre duas Proporções Populacionais 

 
As questões analisadas por este método foram as que tiveram como opção, 

no questionário, múltipla escolha de respostas. Objetivou-se com esta aplicação 

estatística comparar duas proporções de repostas populacionais, para fazer as 

inferências sobre as possíveis diferenças entre elas. Para isso, seguiram-se as 

orientações de Sweeney, Williams & Anderson (2013), onde eles afirmam que quando 

desconhecemos p (proporção populacional), devemos agrupar os estimadores 

pontuais das duas amostras �̅�1 e �̅�2, para obtermos um único estimador pontual de 

p. Sendo assim, após calcular os valores de �̅�1 e �̅�2 aplicou-se a fórmula do estimador 

agrupado de p (Figura 13).  

 
Figura 13: Estimador agrupado de p 

Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 

 

Sweeney, Williams & Anderson (2013) explicam ainda, que é possível obter 

uma estimativa do erro padrão de �̅�1 - �̅�2 substituindo o p na equação da Figura 14 

por �̅�. Isso se deve ao fato, de ser o estimador agrupado de p, uma média ponderada 

de �̅�1 e �̅�2.  Esse passo é considerado importante já que essa estimativa é utilizada 

da estatística de teste. Sendo assim os cálculos ocorreram baseados nesta 

orientação. 

 

 
Figura 14: Erro padrão de �̅�1 - �̅�2  quando p1 = p2 = p 

Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 
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Em seguida, calculou-se o valor da estatística de teste (Figura 15) para chegar 

à conclusão. 

 

 
Figura 15: Estatística de teste (hipótese) sobre p1 – p2  

Fonte: Sweeney, Williams & Anderson (2013) 

 

Os Testes de hipóteses foram elaborado conforme descrito abaixo:  

 

H0: p1 - p2 = 0 

Ha: p1 - p2 ≠ 0 

 

 

 

 

 

 

 

Com intervalo de confiança de 95% e coeficiente ∝ igual a 0,05.  

Sendo assim, rejeitar H0 quando valor-p < 0,05.  

Caso H0 seja verdadeira, p1 - p2 = 0. Conclui-se que as proporções populacionais p1= 

p2.   

 

  

Onde:  

H0 - Hipótese nula 

Há - Hipótese alternativa 

p1 – Proporção da categoria 1 

p2 -  Proporção  da categoria 2 

 
 



66 
 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos através da aplicação 

do questionário e do tratamento estatístico dos dados. A amostra foi composta por 

duas categorias de servidores: docentes e técnico-administrativos, com 

predominância dos docentes (52,22%) sobre os técnicos (47,78%). Esta diferença 

entre os percentuais é semelhante a da população da instituição que registra 53,69% 

de docentes e 46,31% de técnicos (Fonte SUAP/2016). O número total de 

respondentes foi 180, o que correspondeu a 8,19% do total da população de 2198 

servidores. Os resultados considerados relevantes serão apresentados aqui, mas 

discutidos somente no capítulo 5.  

    

 Com exceção desta pesquisa você tinha ouvido falar em presenteísmo? 

 

Entre os 180 respondentes da pesquisa 15% afirmaram que já tinham ouvido 

falar em presenteísmo. Sendo assim, a grande maioria (85%) desconhecia o termo. 

Dos 27 servidores que responderam sim a esta pergunta, 18,60% foi de técnicos e 

11,70% de docentes. Infere-se deste resultado, que a maioria dos participantes 

tanto docentes (88,30%) quanto técnicos (81,40%), informou não terem sequer 

ouvido falar em presenteísmo. Ao compararmos as respostas dessa questão entre 

aqueles (técnicos e docentes) que desempenhavam ou não função de chefia, 

chegamos aos percentuais especificados no Gráfico 5, onde nota-se, que há ampla 

predominância daqueles que declararam que nunca ouviram falar em presenteísmo 

entre os ocupantes dessa função.  

 
Gráfico 5: Conhecimento sobre presenteísmo chefes e não chefes 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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A compreensão do que é presenteísmo é importante para que seja possível 

controlar os seus efeitos. Flores-Sandi (2006) afirma que para gerenciar e reduzir 

o presenteísmo é necessário entender a sua magnitude. Segundo Hemp (2004) os 

gestores tem dificuldade em perceber o presenteísmo e afirma que a gestão deste 

fenômeno poderia tornar-se uma vantagem competitiva.  Já para Raycik (2012) 

embora, tanto gestores como geridos saibam da ocorrência do presenteísmo, o 

nome não lhes é familiar. Na pesquisa desenvolvida pela autora a opinião de 

gestores e geridos sobre os motivos que levam ao presenteísmo são conexas e 

vistas como atitudes individuais relacionadas à motivação, satisfação e 

comprometimento. 

Esta questão levantou dados da amostra sobre o conhecimento do termo 

presenteísmo. A segmentação por cargos e depois por função visou demonstrar se 

docentes e técnicos, principalmente em cargo de chefia, tinham conhecimento do 

fenômeno. Como visto na literatura é de grande importância que gestores saibam o 

que é presenteísmo para poderem agir. 

  

 Nos últimos 30 dias você já esteve presente no trabalho, nesta instituição, 

apesar de apresentar algum problema de saúde ou sintoma de adoecimento?   

 

Como pode ser observado (Tabela 1), 61,11% dos servidores declararam ter 

ido ao trabalho apresentando algum problema de saúde ou sintoma de adoecimento.  

Respostas f (%) 

Sim 110 61,11 

Não 70 38,89 

Total 180 100 

Tabela 1: Presenteísmo 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Vários autores consideram presenteísmo ir ao trabalho estando doente, ou se 

sentindo mal de saúde (ARONSSON, GUSTAFSSON e DALLNER, 2000; DEW et al, 

2005). Este resultado é um importante indicativo que deverá se correlacionado com 

outros mais adiante no estudo. Porém, este percentual foi maior do que o apresentado 

por outros autores. A pesquisa realizada por Paschoalin (2012) com enfermeiros no 
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Brasil registrou que 56% dos participantes afirmaram que estiveram presentes no 

trabalho, apesar de apresentarem algum sinal ou sintoma de adoecimento.  Em outra 

pesquisa realizada por Aronson, Gustafsson e Dallner (2000) também com 

enfermeiros, só que dessa vez na Suécia, revelou 44% de respondentes nesta 

condição. No estudo de Altoé (2006), sobre absenteísmo e presenteísmo no trabalho 

docente apresentou que 89,7% afirmaram já terem ido trabalhar com problemas de 

saúde. Sendo que 76,7% “algumas vezes” e 13% que informaram que “com 

frequência”. Nesse estudo o autor utilizou o período de 3 anos ao invés de 30 dias.  

A ida do indivíduo ao trabalho apresentando sintomas de adoecimento é um 

fato preocupante, e que segundo McClearn et al (2010) tem feito empregadores 

individuais levarem a questão mais a sério, estabelecendo serviços de saúde 

ocupacional e trabalho flexível. Para Kapitanski (2013) a área pública apresenta maior 

dificuldade nesse sentido, devido ao pouco investimento em ações para detectar e 

corrigir os possíveis desvios causados pelo presenteísmo.   

Para facilitar a dinâmica das informações adotou-se o termo presenteísta para 

aqueles que responderam sim a esta pergunta e não presenteísta para os que 

responderam não.  

 

 Caso sim, qual o motivo que levou você ir ao trabalho mesmo sem estar se 

sentindo bem de saúde?   

 

Seguindo a investigação sobre presenteísmo fez-se necessário saber, 

daqueles que informaram que estiveram presentes ao trabalho mesmo apresentando 

algum problema de saúde ou sinais de adoecimento, os motivos que os levaram a agir 

desta forma. Os resultados dessa questão demonstraram, através da Tabela 2, 

aqueles que apresentaram os maiores percentuais declarados.  “Sua ausência vai 

comprometer o trabalho” (66,36%) e “sua ausência vai sobrecarregar seus colegas” 

(43,64%). Verifica-se ainda, que (25,45%) assinalaram: “Não há quem lhe substitua” 

e “seu serviço vai ficar acumulado” o que pode indicar carência de pessoal. Dos 

(14,55%) que marcaram a opção “outra” como alternativa elencaram motivos variados 

que não corresponderam a um percentual expressivo. Participaram desta etapa 110 

servidores que haviam respondido sim à questão anterior e eles puderam optar por 

mais de uma resposta. 
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Variáveis f (%) 

Sua ausência vai comprometer o trabalho 73 66,36 

Sua ausência vai sobrecarregar seus colegas 48 43,64 

Não há quem lhe substitua e seu serviço vai ficar acumulado 28 25,45 

Outro  16 14,55 

Tem receio de ser punido 12 10,91 

Seu ambiente doméstico não é bom. Prefere trabalhar a ficar 
em casa 

1 0,91 

Total 178 161,81 

Tabela 2: Motivos de ir ao trabalho mesmo sem estar bem de saúde 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Resultado semelhante foi observado na pesquisa de Paschoalin (2012), onde 

os dois motivos mais declarados foram parecidos havendo apenas uma inversão na 

ordem daquele que foi mais sinalizado: “sobrecarga de trabalho para os colegas” 

(45,4%) e o “comprometimento da assistência prestada ao paciente (32,4%) frente a 

sua ausência”.  

O mesmo se repetiu na pesquisa de Johansen, Aronsson e Marklund (2014) 

que apresentou 41% para a opção “eu não quero sobrecarregar meus colegas de 

trabalho” e 36% “porque ninguém mais é capaz de realizar minhas responsabilidades. 

O comprometimento com os colegas e com a instituição e a falta de um substituto 

foram relacionados na revisão da literatura de McClearn et al (2010) como fatores que 

influenciam no presenteísmo. 

 

INFERÊNCIAS SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS PRORPORÇÕES DE DUAS 

POPULAÇÕES  

 
Para verificar se existia diferença significativa entre os motivos para ir 

trabalhar doente, declarados entre as categorias dos docentes e técnicos, procedeu-

se a comparação entre as duas proporções amostrais. Os resultados podem ser 

observados no Quadro 11. Aqueles que apresentaram relevância estatística foram 

destacados em cor diferente para facilitar a visualização. 

Motivos para ir trabalhar doente Presenteísmo p-valor 
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Docentes 
(n = 58) 

Técnicos 
 (n = 52) 

Sua ausência vai sobrecarregar 
seus colegas 

34% 54% 0,0069 

Sua ausência vai comprometer o 
trabalho 

77% 56% 0,0778 

Não há quem lhe substitua e seu 
serviço vai ficar acumulado 

23% 28% 0,3554 

Quadro 11: Diferença entre proporções dos motivos para ir trabalhar doente 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

Partindo das hipóteses: 

 

H0: p1 - p2 = 0 

Ha: p1 - p2 ≠ 0           

Com Nível de significância α = 0,05.                      

 

  Dentre os motivos para ir trabalhar doente, declarados pelos respondentes, 

a opção “Sua ausência vai sobrecarregar seus colegas” apresentou relevância 

estatística na diferença das proporções, com predominância para os técnicos. Quanto 

aos motivos “Sua ausência vai comprometer o trabalho” e “Não há quem lhe substitua 

e seu serviço vai ficar acumulado”, não foi possível concluir que as proporções 

populacionais eram diferentes.  

Ao realizar a comparação das proporções dos motivos para ir trabalhar doente 

entre os docentes presenteístas é possível perceber através do Quadro 12, que para 

eles o motivo "Sua ausência vai comprometer o trabalho" apresenta uma proporção 

significativamente superior ao motivo "Sua ausência vai sobrecarregar os colegas". 

Motivos para ir trabalhar doente 
Docentes 

Presenteístas 
(n = 58)  

Sua ausência vai sobrecarregar seus colegas 33% 
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Sua ausência vai comprometer o trabalho 83% 

p-valor 5.10-8 

Quadro 12: Diferença entre proporções dos motivos para ir trabalhar doente - Docentes 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A mesma comparação das proporções também foi efetuada com os técnicos 

presenteístas e de acordo com os resultados expressos no Quadro 13 verifica-se 

que não há diferença significativa entre os dois motivos mais frequentes. 

 

Motivos para ir trabalhar doente 
Técnicos 

Presenteístas 
(n = 52)  

Sua ausência vai sobrecarregar seus colegas 50% 

Sua ausência vai comprometer o trabalho 58% 

p-valor 0,3918 

Quadro 13: Diferença entre proporções dos motivos para ir trabalhar doente - Técnicos 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Diante dos resultados apresentados é possível notar, que ambas as 

categorias apresentaram, segundo as respostas da amostra, indicativos de 

comprometimento com trabalho e com os colegas, a ponto de irem trabalhar, mesmo 

quando doentes ou apresentando algum problema de saúde. A categoria dos 

professores conta com um grupo de professores substitutos, que não foi incluído 

nesse estudo, mas que pode explicar o fato de o percentual do motivo “Não há quem 

lhe substitua e seu serviço vai ficar acumulado” não ter sido maior.   

 

PERFIL DOS RESPONDENTES (MÓDULO A)  

 

Esta etapa buscou caracterizar os respondentes da pesquisa baseando-se 

nas variáveis: sexo, cargo, lotação, função de chefia, maior contribuinte da renda 
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familiar, exercício de outro trabalho ou atividade fora da instituição federal de ensino 

em estudo, questões (1, 4, 6, 7, 8 e 10) do Apêndice E.  Estas questões foram 

agrupadas na Tabela 3 para melhorar a visualização dos resultados do questionário e 

do teste estatístico. 

 

 

Os dados exibidos na Tabela 3 revelaram que a população estudada 

caracterizou-se por ser predominantemente do sexo feminino (68,33%). Os 

percentuais retratam 

que o número de 

respondentes masculino foi menos da metade do percentual feminino.   

Tabela 3: Perfil dos respondentes (Módulo A)  
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Variáveis 

Total Presenteísmo 
qui-

quadrado (n = 180) 
Sim (n = 

110) 
Não (n = 70) 

f (%) f % f % p-valor 

        
Sexo        

Masculino 57 31,67 34 30,91 23 32,86 
0,784 

Feminino 123 68,33 76 69,09 47 67,14 

        
Cargo        
Docente 94 52,22 58 52,37 36 51,43 

0,857 
Técnico 86 47,78 52 47,27 34 48,57 

        
Lotação        

Reitoria 25 13,89 15 13,64 10 14,29 
0,902 

Campi 155 86,11 95 86,36 60 85,71 

        
Função de chefia        
Sim 48 26,67 29 26,36 19 27,14 

0,878 
Não 132 73,33 81 73,64 51 72,86 

        
Maior contribuinte da 
renda familiar 

       

Sim 131 72,78 82 74,55 49 70,00 
0,512 

Não 49 27,22 28 25,45 21 30,00 

        
Exercício de outro 
trabalho ou atividade 

       

Sim 32 17,78 24 21,82 8 11,43 
0,075 

Não 148 82,22 86 78,18 62 88,57 
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Os campi foram os locais com os maiores números de servidores que 

responderam à pesquisa (86,11%), número muito superior ao dos servidores da 

reitoria, fato que pode ser explicado por serem (14) campi e apenas uma reitoria. Além 

disso, os campi são onde as aulas são ministradas, portanto é lá que estão os alunos, 

exigindo assim, um número maior de servidores das duas categorias.  Dos 180 

respondentes, 26,67% declararam ter função de chefia. Os técnicos que responderam 

que ocupavam função de chefia alcançaram o percentual de 27,91%, patamar que 

não ficou muito distante dos docentes que somaram 25,53%. Isto demonstra que 

houve equilíbrio na função de chefia entre as duas categorias. 

Com relação à renda familiar 72,78% dos servidores informaram serem os 

maiores contribuintes para a formação da renda e 27,22% não assumiram essa 

condição. Outro fator ligado à renda familiar pôde ser visto nas repostas sobre o 

exercício de outro trabalho ou atividade que lhe dessem rendimento, onde 17,78% 

dos servidores informaram que exerciam algum outro trabalho ou atividade. Houve 

pequena variação entre as duas categorias com 18,08% dos docentes e 17,44% dos 

técnicos declarando exercerem tal prática. É comum na carreira dos docentes o 

trabalho em mais de uma instituição, já para os técnicos esse fato pode indicar a 

necessidade de complementarem a renda mensal. As exposições destes percentuais 

reforçam a importância do salário recebido pelos servidores da instituição para a 

formação da renda familiar.  A dependência da remuneração foi um fator apontado 

como causa do presenteísmo em outras pesquisas (CIGNA, 2008; BERGSTROM, 

2009). 
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INFERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS FATORES DO MODULO A SOBRE O 

PRESENTEÍSMO 

 
O teste de independência foi efetuado utilizando a distribuição qui-quadrado 

às variáveis deste módulo, para verificar se dentre elas, havia alguma que 

apresentasse significância estatística de dependência com o presenteísmo. A Tabela 

3 exibe os resultados amostrais das variáveis independentes em relação ao 

presenteísmo (variável dependente). 

Partindo das hipóteses: 

H0: a variável na coluna é independente da variável da linha.  

Ha: a variável na coluna não é independente da variável na linha. 

 

Com Nível de significância α = 0,05 e com regra de rejeição: 

Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Sendo assim, após calcular os valores para cada variável verificou-se que, de 

acordo com os critérios adotados, a decisão a ser tomada era rejeitar H0.  Portanto, 

admitiu-se que não houve evidências estatísticas que comprovassem que as variáveis 

avaliadas eram dependentes ou tinham associação com o presenteísmo.   

Na revisão da bibliografia, dois estudos destacaram a influência de gênero no 

presenteísmo. Gosselin  et al (2013) indicaram que o sexo feminino tinha mais 

tendência para o presenteísmo, embora admitissem também, que tal variável sofria 

influência de fatores organizacionais e pessoais. Corroborando esse resultado 

Aronsson, Gustafsson e Dallner, (2000) afirmaram que as mulheres são mais 

propensas ao presenteísmo do que os homens. Eles prosseguem acrescentando que 

profissionais de meia idade que atuam como professores e enfermeiro completam o 

perfil dos mais afetados por esse fenômeno. Para Gosselin  et al (2013) cargos de 

chefia influenciam de maneira diferente entre absenteísmo e presenteísmo. Os 

ocupantes de cargos com maiores responsabilidade estariam mais suscetíveis ao 

presenteísmo, enquanto os de menores a causa mais provável seria o absenteísmo.   

PERFIL DOS RESPONDENTES (MÓDULO B) 

Variáveis f  (%) 



75 
 

Grau de Instrução   

Ensino Fundamental completo 1 0,56 

Ensino Médio completo 1 0,56 

Faculdade incompleta 12 6,67 

Faculdade completa 12 6,67 

Pós Graduação incompleta 12 6,67 

Pós Graduação completa 142 78,89 

Tempo na Instituição 
  

De 1 a 5 anos 78 43,33 

De 6 a 10 anos 42 23,33 

De 11 a 15 anos 16 8,88 

De 16 a 20 anos  7 3,88 

De 21 a 25 anos  10 5,57 

De 26 a 30 anos  12 6,68 

Acima de 30 anos 15 8,33 

Tabela 4: Perfil dos respondentes (Módulo B) 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Como pôde ser visto na Tabela 4 a faixa etária de 31 a 35 anos foi a que 

apresentou o maior percentual (21,11%) entre os respondentes da pesquisa, 

superando em pouco, a faixa seguinte de 35 a 40 (20%) que foi a segunda de maior 

Idade   

Até 20 anos 0 0,00 

De 21 a 25 anos 8 4,44 

De 26 a 30 anos 19 10,56 

De 31 a 35 anos 38 21,11 

De 35 a 40 anos  36 20,00 

De 41 a 45 anos 15 8,33 

De 46 a 50 anos 19 10,56 

De 51 a 55 anos 21 11,67 

De 56 a 60 anos 21 11,67 

Acima de 60 anos 3 1,66 
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percentual. Ressalta-se que a primeira faixa, até 20 anos, não conteve nenhum 

respondente e a última acima de 60 anos, indicou 1,66% evidenciando os extremos 

de idades como os menores participantes. A idade média dos respondentes foi de 

41,34 anos (dp=10,43), variando de 22 a 62 anos com a mediana de 40 anos.   

A Tabela 4 mostra ainda, que 78,89% dos respondentes declararam possuir 

pós-graduação completa, percentual muito acima dos outros graus, que somados não 

atingiram nem a metade do número de pós-graduados. O grau de instrução dos 

participantes apresenta uma peculiaridade, já que a categoria dos docentes tem como 

pré-requisito básico ter nível superior e a dos técnicos variarem entre: ensino 

fundamental, médio, técnico e superior. Entretanto, os percentuais expostos no 

Gráfico 6 demonstram que  maioria dos respondentes, tanto docentes (94,68%) 

quanto técnicos (61,63%), revelou possuir pós-graduação completa. Segundo Freire 

(2010) tal fato pode estar relacionado com as exigências dos concursos para docentes 

(provas e títulos) e o plano de carreira dos técnicos, que de certa forma exigem 

processo de formação continuada para ascensão profissional, fato que é realidade 

também para esta pesquisa. 

 

.    
Gráfico 6: Comparação do Grau de Instrução entre Docentes e Técnicos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 
 
 

Os servidores com menos tempo na instituição formaram a grande maioria 

dos respondentes desta pesquisa. A faixa de tempo na instituição entre 1 e 5 anos 

totalizou 78 respondentes (43,33%). A segunda faixa de maior adesão à pesquisa foi 
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daqueles que possuíam de 6 a 10 anos de instituição que registrou 23,33% dos 180 

respondentes 

Em relação ao tempo na função atual, Gráfico 7 demonstra que dos 180 

respondentes 126 (70%) declararam que estavam até 5 anos na função atual.  Este 

percentual foi amplamente superior aos demais, seguido pelo período de 6 a 10 anos 

que registrou 23 respondentes (12,78%).  

 

 
Gráfico 7: Tempo na função atual 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 

Esta etapa teve como objetivo investigar se havia diferença entre as médias 

das amostras e se caso houvesse se elas tinham relevância estatística. Para isso duas 

variáveis de escolha foram analisadas em relação ao presenteísmo: idade e tempo na 

instituição. As médias amostrais dessas duas categorias foram comparadas e 

descritas no Quadro 14. 
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Quadro 14: Diferença entre médias do Perfil dos respondentes (Módulo B) 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

Com Nível de significância α = 0,05 e Com regra de rejeição: 

Rejeitar H0: se o valor-p≤α 
 

Mediante os resultados apresentados, verificou-se que o valor-p para idade 

foi 0,7592 e para o tempo na instituição 0,8354. Conforme os critérios utilizados para 

análise das hipóteses e de acordo com a regra, a indicação foi de não rejeitar H0. 

Sendo assim, não é possível concluir que há diferença significativa entre as médias 

amostrais.  

Os resultados apurados aqui estão, em parte, de acordo com Aronsson, 

Gustafsson e Dallner (2000). Naquele estudo os autores afirmaram que índices 

demográficos pouco têm a ver com presenteísmo, fato que se coaduna com a 

presente pesquisa. Porém, a idade foi um fator que exerceu influência significativa 

sobre o presenteísmo na pesquisa dos autores supracitados o mesmo não sendo 

evidenciado nos resultados aqui apresentados.  

 

 Durante os últimos 12 meses, com que frequência você pensou em abandonar 

o seu emprego? 

 

Essa questão objetivou investigar se havia, dentre os respondentes da 

amostra, vontade frequente de abandonar o emprego nos 12 meses anteriores à 

pesquisa. Os dados apresentados na Tabela 5 revelaram percentuais elevados, de 

72,22% para “nenhuma vez” e 20,56% para “algumas vezes durante o ano”.  

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor 
Sim (n = 110) 

Médias 
Não (n = 70) 

Médias 

Idade 41,37 40,86 0,7592 

Tempo na instituição 10,63 10,30 0,8354 
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  Respostas f (%) 

 
Nenhuma vez (1) 

130 72,22 

 
Algumas vezes durante o ano (2) 

37 20.56 

 
Algumas vezes por mês (3) 

4 2,22 

 
Algumas vezes por semana (4) 

7 3,89 

 
Todos os dias (5) 

2 1,11 

   

Total 180 100 

Tabela 5: Frequência da vontade de abandonar o emprego 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Esta questão foi adaptada do questionário de avaliação de presenteísmo entre 

enfermeiros, utilizado por Paschoalin (2012), que obteve o resultado de 12,9% para a 

opção” algumas vezes por mês” e 12,1% “algumas vezes ao ano”.   

 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 

Este procedimento procurou investigar se havia diferença estatística 

significante, entre a média daqueles que declararam que já pensaram em abandonar 

o emprego nos últimos 12 meses com o presenteísmo.  

O resultado do Quadro 15 demonstrou a média dos presenteístas (1,57) e dos 

não presenteístas (1,16) em relação à frequência da vontade de abandonar o 

emprego. Levando-se em consideração que houve percentuais maiores de respostas 

nas opções nunca ou algumas vezes. 

Variável 

Presenteísmo 

p-valor 
Sim (n = 110) 

Média 
Não (n = 70) 

Média 

Frequência da vontade de 
abandonar o emprego 

1,57 1,16 0,0019 

Quadro 15: Diferença entre médias da frequência da vontade de abandonar o emprego 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 
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Com Nível de significância α = 0,05 e  

Com regra de rejeição: Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

 
Face as hipótese apresentadas, o resultado do p-valor < α e seguindo a regra 

de rejeição, a ação desejada é rejeitar H0.  

Conclui-se que ambos os grupos indicam baixa frequência de vontade em 

abandonar o seu emprego. Porém, com diferença significativa, os presenteístas 

indicam sentir vontade com maior frequência em abandonar o seu emprego.   

 Caso já tenha pensado, que motivos fizeram você ficar? 

 
Nesta questão, 51 servidores relataram diversos motivos. Porém, para facilitar 

a compreensão, a Tabela 6 mostra apenas 45 repostas e os percentuais dos dados 

agrupados por variáveis que obtiveram maior relevância. 

 O motivo financeiro (31,37%) foi o predominante nas respostas dos 

servidores. Foram incluídos nessa variável aqueles que declararam que a estabilidade 

financeira e a dependência do salário seriam o principal motivo. Gostar do que faz foi 

o segundo motivo com maior número de participantes (13,72%), foram classificados 

também nessa variável, os que alegaram amar o seu trabalho e amar a sua profissão. 

A aposentadoria (11,76%) representa os servidores que informaram como motivo 

faltar pouco tempo para se aposentar.  A boa equipe e ambiente de trabalho, a 

estabilidade no trabalho, o compromisso com a instituição e com os alunos e a falta 

de alternativa tiveram o mesmo percentual (7,84%). 

 Variáveis f (%) 

Financeiro  16 31,37 

Gostar do que faz  7 13,72 

Aposentadoria  6 11,76 

Equipe e Ambiente de trabalho  4 7,84 

Estabilidade  4 7,84 

Compromisso  4 7,84 

Falta de alternativa  4 7,84 

Total 45 88,23 

Tabela 6: Motivos para permanecer no emprego 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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HÁBITOS DE VIDA E SAÚDE 

 

As questões a seguir investigaram alguns hábitos de vida e saúde que foram 

declarados pelos respondentes. As perguntas sobre fumo bebida e peso 

apresentaram os seguintes resultados: a amostra de 180 respondentes foi composta 

em sua maioria por não fumantes (92,22%), não consumidores de bebidas (65,66%) 

e que tiveram aumento de peso entre 1 e 5 Kg nos últimos 12 meses (35%). De acordo 

com essas respostas os resultados refletem uma amostra onde a maioria não afirmou 

possuir vícios de fumo e bebida. Porém, quanto à alteração de peso no último ano, as 

faixas de aumento de peso tiveram predomínio sobre as de redução. 

 

 Selecione os medicamentos que você usa pelo menos 1 vez por mês 

A questão 19 visou apurar os medicamentos de uso comum por parte dos 

servidores, todos (180) responderam e puderam optar por mais de uma resposta ou 

declarar a que desejasse.  A Tabela 7 revela que os medicamentos para combater 

dores de cabeça (36,11%) foram os que obtiveram maior indicação dos respondentes, 

número que contrasta com (28,89%), daqueles que informam que não usam nenhum 

medicamento.  

 Medicamentos de uso comum f (%) 

Para combater dores de cabeça 65 36,11 

Nenhum 52 28,89 

Outro 40 22,22 

Para tratar hipertensão 26 14,44 

Para combater dor de estômago 22 12,22 

Para combater insônia e /ou distúrbios do sono 16 8,89 

Antidepressivos 15 8,33 

Para combater estresse 14 7,78 

Ansiolíticos 10 5,56 

Total 260 144,44 

Tabela 7: Medicamentos de uso comum 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

  



82 
 

INFERÊNCIAS SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS PRORPORÇÕES DE DUAS 

POPULAÇÕES 

 

Diante do resultado apresentado na Tabela 7 decidiu-se verificar se existia 

diferença entre as proporções das amostras daqueles que usavam medicamento para 

combater dor de cabeça ou não usavam nenhum medicamento, por serem as duas 

variáveis que apresentaram os maiores percentuais de respostas. 

Medicamentos de uso comum 
Presenteísmo p-valor 

Sim (n = 110)                Não (n = 70)  

Para combater dor de cabeça 41% 29% 0,0930 

Nenhum 20% 43% 0,0010 

Quadro 16: Diferença entre proporções dos medicamentos de uso comum 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Partindo das hipóteses: 

H0: p1 - p2 = 0 

Ha: p1 - p2 ≠ 0           

Com Nível de significância α = 0,05.    

Com regra de rejeição: 

Rejeitar H0: se o valor-p≤ α. 

  Os resultados do Quadro 16 demonstram que os medicamentos para 

combater dor de cabeça obtiveram o p-valor = 0,0930 > α, portanto pela regra não se 

deve rejeitar H0. Sendo assim conclui-se que não houve relevância estatística na 

diferença das proporções entre presenteístas e não presenteístas. 

A segunda variável avaliada foi aquela que os respondentes informaram não 

utilizar nenhum medicamento, o p-valor = 0,0010< α, portanto pela regra deve-se 

rejeitar H0. Conclui-se que há evidência estatística significativa na diferença entre as 

proporções dos dois grupos, com predominância dos não presenteístas sobre os 

presenteístas. Sendo assim, é coerente afirmar que os presenteístas utilizam mais 

medicamentos do que os não presenteístas.    
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 Doenças que algum médico lhe informou que você teve ou tem. 

Seguindo o propósito desta etapa em investigar hábitos de vida e saúde foi 

questionado aos 180 participantes sobre as suas doenças, podendo cada um escolher 

mais de uma opção ou mencionar outra que desejasse.  Verificou-se com as respostas 

da questão 20 (Tabela 8) que a alergia (45%) foi a patologia que predominou entre os 

pesquisados, seguidas pelas varizes (23,89%), gastrite (23,33%) e DORT/LER 

(22,22%). 

 

Doenças diagnosticadas f (%) 

Alergia 81 45,00 

Varizes 43 23,89 

Gastrite 42 23,33 

DORT / LER  40 22,22 

Outras 32 17,78 

Enxaqueca 29 16,11 

Nenhuma 29 16,11 

Depressão 26 14,44 

Asma (Bronquite asmática) 18 10,00 

Artrite reumatoide, reumatismo, artrose 10 5,56 

Diabetes 7 3,89 

Doença renal 6 3,33 

Infarto agudo do miocárdio 2 1,11 

Trombose ou embolia 1 0,56 

Total 366 203,33 

Tabela 8: Doenças diagnosticadas ou informadas pelo médico 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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INFERÊNCIAS SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS PRORPORÇÕES DE DUAS 
POPULAÇÕES 
 

 
Dentre as doenças mais informadas pelos respondentes efetuou-se a 

verificação da diferença entre as proporções delas em relação ao presenteísmo. O 

Quadro 17 revela os resultados.  

 

Doenças diagnosticadas 
Presenteísmo 

p-valor 
Sim (n = 110) Não (n = 70) 

Alergia 54% 31% 0,0035 

Nenhuma 11% 24% 0,0173 

Depressão 18% 9% 0,0738 

Gastrite 27% 17% 0,1172 

Asma (Bronquite asmática) 12% 7% 0,3081 

Enxaqueca 18% 13% 0,3435 

LER / DORT 25% 19% 0,3473 

Varizes 24% 24% 0,9207 

Quadro 17: Diferença entre proporções de doenças diagnosticadas 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Partindo das hipóteses: 

H0: p1 - p2 = 0 

Ha: p1 - p2 ≠ 0           

Com Nível de significância α = 0,05.    

Com regra de rejeição: 

Rejeitar H0: se o valor-p≤ α. 

Os resultados demonstram que as duas variáveis em destaque apresentaram 

o p-valor < α, portanto pela regra deve-se rejeitar H0. Sendo assim, conclui-se que 

houve relevância estatística na diferença das proporções de alergia e de nenhuma 

doença diagnosticada. Dentre as patologias mais declaradas pelos participantes a 

alergia foi a que obteve diferença significativa entre as proporções dos presenteístas 
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e não presenteístas, com predominância para os presenteístas. Por outro lado houve 

também diferença significativa na diferença entre os dois grupos para aqueles que 

informaram não ter nenhuma doença diagnosticada. Esse resultado, porém, teve 

predominância dos não presenteístas levando a constatar que eles adoecem menos 

do que os presenteístas.   

Deve-se ressaltar, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS – 

2017), mais 300 milhões de pessoas vivem com depressão e esse número só cresce, 

chegando a um aumento de mais de 18% de 2005 a 2015. Nas circunstâncias 

adotadas para a verificação dos resultados desta pesquisa não houve relevância para 

esta patologia, pois o teste utilizado foi bicaudal, porém no teste uni caudal esta 

patologia teria o p-valor = 0,0369, revelando significância do resultado, com 

predominância dos presenteístas sobre os não presenteístas.     

 

SINTOMAS FÍSICOS E EMOCIONAIS 

  
Os aspectos de sono e descanso, bem como os problemas físicos e 

emocionais que pudessem interferir no desempenho do trabalhador foram estudados 

através da questão 21. Cinco itens compuseram a questão para serem julgados de 

acordo com uma escala de frequência. Os resultados apresentados no Quadro 18 

tiveram a seguinte análise: 38,33% dos pesquisados afirmaram “raramente” terem 

insônia, 28,33% “algumas vezes” e 25% “nunca”.  

A maioria dos respondentes (39,44%) declarou que “frequentemente” acorda 

descansado e com energia para o dia todo e 4,44% informaram “nunca” terem 

apresentado esse sentimento. O cansaço visual durante e/ou após a jornada de 

trabalho foi relatado como um sentimento frequente entre 20% dos participantes e 

(3,33%) manifestaram “sempre” experimentarem este sentimento. 

Os problemas físicos (dores e cansaços) foram na avaliação de 40% dos 

pesquisados, um fator que prejudicou “algumas vezes” o desempenho do trabalho, já 

para 33,33% “raramente”. Os problemas emocionais foram declarados apenas por 

3,89% com sendo um fator que “sempre” prejudicaram o seu desempenho no trabalho, 

o que não ocorreu para (16,67%) que admitiram que os problemas emocionais “nunca” 

prejudicaram o desempenho no trabalho. 
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Variáveis 
Avaliação (n = 180) 

N (1) R (2) AV (3) F (4) S (5) MP 

Você tem insônia 25% 38,33% 28,33% 7,78% 0,56% 2,21 

Você acorda descansado (a) e 
com energia para o dia todo. 

4,44% 17,22% 33,33% 39,44% 5,56% 3,24 

Você sente cansaço visual 
durante e/ou após a sua jornada 
de trabalho. 

17,78% 21,67% 37,22% 20% 3,33% 2,69 

Problemas físicos (dores, 
cansaço) prejudicam seu 
desempenho no trabalho. 

15,56% 33,33% 40% 7,78% 3,33% 2,50 

Problemas emocionais 
prejudicam seu desempenho no 
trabalho. 

16,67% 42,78% 29,44% 7,22% 3,89% 2,39 

Quadro 18: Sintomas físicos  
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Legenda: N = Nunca, R = Raramente, AV = Às vezes, F = Frequentemente, S= Sempre, MP = Média 
Ponderada. 

 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 

Os sintomas físicos e emocionais foram investigados a partir dos resultados 

informados pelos respondentes e suas variáveis foram submetidas à análise da 

diferença entre as suas médias em relação ao presenteísmo, como pode ser visto no 

Quadro 19.  

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor 
Sim (n = 110) 

Médias 
Não (n = 70) 

Médias 

Insônia 2,34 2,00 0,0224 

Acordar descansado (a) e com 
energia para o dia todo 

3,08 3,50 0,0109 

Cansaço visual 2,78 2,56 0,1896 

Problemas físicos (dores, 
cansaço) prejudicam seu 
desempenho no trabalho. 

2,75 2,10 0,0002 

Problemas emocionais 
prejudicam seu desempenho no 
trabalho. 

2,53 2,17 0,0215 

Quadro 19: Diferença entre médias dos sintomas físicos 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

Com Nível de significância α = 0,05 e  

Com regra de rejeição:  

Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Face as hipótese apresentadas, o resultado do p-valor < α e seguindo a regra 

de rejeição, a ação desejada é rejeitar H0 nas variáveis destacadas em cor diferente. 

Sendo assim, conclui-se que há evidência estatística significativa na diferença entre 

as médias das variáveis: insônia, acordar descansado e com energia para o dia todo, 

problemas físicos e problemas emocionais que prejudicam o desempenho no trabalho. 

Esses sintomas foram declarados pelos respondentes, como mais frequentes entre 

os presenteístas do que entre os não presenteístas. A variável cansaço visual não 

apresentou significância estatística na diferença entre as médias dos dois grupos 

investigados. 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO 

Esta fase da pesquisa avaliou as condições do trabalho seguindo alguns 

critérios, onde os respondentes deveriam considerar as suas opiniões diante de quatro 

avaliações (Ótima, boa, regular ou péssima). 

As respostas, que podem ser vistas no Quadro 20, mostram que a limpeza do 

local de trabalho foi avaliada como “boa” (48,33%) e “ótima” (25,56%), demonstrando 

assim, ser um item bem avaliado pelos respondentes.    A iluminação e a ventilação 

também foram consideradas boas para a maioria dos participantes e obtiveram os 

mesmos percentuais 50,56%. O mobiliário foi avaliado como predominantemente 

regular (44,44%) pelos participantes da amostra. Os equipamentos e ferramentas 

(47,22%), materiais (44,44%), infraestrutura de comunicação e tecnologia da 

informação (47,78%) e o acesso às informações (41,67%), todos foram considerados 

regulares pelos respondentes sendo que os dois últimos apresentaram ainda (18,89% 

e 14,44%), respectivamente de avaliação péssima. 
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Variáveis 
Avaliação (n = 180) 

Ótima 
(1) 

Boa 
(2) 

Regular 
(3) 

Péssima 
(4) 

Média 
Ponderada 

Limpeza 25,56% 48,33% 22,78% 3,33% 2,04 

Iluminação 21,64% 50,56% 27,22% 0,56% 2,07 

Ventilação 19,44% 50,56% 23,89% 6,11% 2,17 

Mobiliário 11,67% 34,44% 44,44% 9,44% 2,52 

Equipamentos e 
Ferramentas 

10,56% 33,89% 47,22% 8,33% 2,53 

Materiais 10,56% 35% 44,44% 10% 2,54 

I.E de comunicação e TI 7,78% 25,56% 47,78% 18,89% 2,78 

Acesso às informações 8,89% 35% 41,67% 14,44% 2,62 

Quadro 20: Avaliação das condições do local de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 

As respostas sobre a avaliação das condições de trabalho foram investigados 

a partir dos resultados informados pelos respondentes e suas variáveis foram 

submetidas à análise da diferença entre as suas médias em relação ao presenteísmo, 

como pode ser visto no Quadro 21. 

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor Sim (n = 110) 
Médias 

Não (n = 70) 
Médias 

Limpeza 2,02 2,07 0,6497 

Iluminação 2,09 2,03 0,5673 

Ventilação 2,18 2,14 0,7517 

Mobiliário 2,58 2,41 0,1896 

Equipamentos e Ferramentas 2,60 2,43 0,1519 

Materiais 2,62 2,41 0,1120 

I.E de comunicação e TI 2,78 2,77 0,9369 

Acesso às informações 2,67 2,53 0,2655 

Quadro 21: Diferença entre médias da Avaliação das Condições do Local de Trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 



89 
 

Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

Com Nível de significância α = 0,05 e  

Com regra de rejeição:  

Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Face as hipótese apresentadas, todos os resultados das variáveis analisadas 

apresentaram o p-valor > α. Seguindo a regra de rejeição, a ação desejada é não 

rejeitar H0 para todas as variáveis verificadas.  Sendo assim, conclui-se que não houve 

dentre os resultados apurados diferença significativa nas condições do local de 

trabalho pesquisadas entre as respostas dos dois grupos.  

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

O relacionamento entre os servidores e demais grupos no seu ambiente diário 

de trabalho foi avaliado através da questão 23, onde os respondentes deveriam 

assinalar em uma escala de frequência com seis opções, àquelas que eles 

consideravam mais condizentes com a sua realidade em relação a cada grupo.  

 

 No trabalho, você tem um bom relacionamento com: 

A Tabela 9, expressa o resultado da avaliação dos servidores, sobre o bom 

relacionamento no trabalho, os respondentes assinalaram predominantemente ter 

bom relacionamento “todo tempo” com as seguintes categorias: chefia imediata 

(56,67%), alunos (38,33%) e terceirizados (50%).   

Para as categorias docentes (47,78%), técnicos (46,67%) e pais ou 

responsáveis (31,11%) a avaliação que predominou foi de que há bom relacionamento 

“a maior parte do tempo”. 
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Variáveis 

Avaliação 

MP 
TT 
(1) 

MPT 
(2) 

APT 
(3) 

PPT 
(4) 

NPT 
(5) 

NA 
(6) 

Sua chefia 
imediata 

56,67% 32,22% 3,89% 5,56% 1,67% 0,00% 1,63 

Alunos 38,33% 36,67% 3,89% 5% 0,56% 15,56% 2,39 

Docentes 35,56% 47,78% 6,11% 5,56% 1,11% 3,89% 2,01 

Técnicos 44,44% 46,67% 5% 3,89% 0,00% 0,00% 1,68 

Pais ou 
responsáveis 

22,22% 31,11% 6,67% 8,33% 2,78% 2,78% 3,25 

Terceirizados 50% 38,33% 3,33% 5,56% 0,00% 0,00% 1,76 

Tabela 9: Bom relacionamento interpessoal 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Legenda: TT = Todo tempo, MPT = Maior parte do tempo, APT = Alguma parte do tempo, PPT = 
Pequena parte do tempo, NPT = Nenhuma parte do tempo, NA = Não se aplica ao meu trabalho 
MP = Média ponderada 

 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 

O bom relacionamento interpessoal teve suas variáveis avaliadas (Quadro 22) 

para saber se houve diferença entre as suas médias em relação ao presenteísmo. 

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor Sim (n = 110) 
Médias 

Não (n = 70) 
Médias 

Sua chefia imediata 1,73 1,49 0,1079 

Alunos 2,41 2,37 0,8898 

Docentes 2,06 1,91 0,4430 

Técnicos 1,76 1,56 0,0682 

Pais ou responsáveis 3,21 3,31 0,7220 

Terceirizados 1,76 1,79 0,7668 

Quadro 22: Diferença entre médias de Bom relacionamento interpessoal 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

Partindo das hipóteses: 
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 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

Com Nível de significância α = 0,05 e  

Com regra de rejeição:  

Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Face as hipótese apresentadas, o resultado do p-valor > α e seguindo a regra 

de rejeição, a ação desejada é não rejeitar H0.  Sendo assim, conclui-se que não houve 

dentre os resultados apurados, diferença significativa nas variáveis que avaliaram o 

bom relacionamento no trabalho pesquisado entre as respostas dos dois grupos. 

Porém deve-se salientar que ambos os grupos percebem a predominância de um bom 

relacionamento com a chefia e pior com os pais. 

CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

As questões a seguir, avaliam a capacidade dos servidores para o trabalho. 

Trata-se de uma avaliação que leva em conta a auto declaração do respondente. 

Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 

pontos. Assinale um número na escala de zero a dez, quantos pontos você daria 

para a sua capacidade de trabalho atual:  

A predominância nas respostas a esta pergunta foi de 8 pontos (28,89%), 

seguida por 9 pontos que registrou 25%, dados comprovados na Tabela 10.  

Declararam estar no melhor de sua melhor capacidade para o trabalho 16,67% dos 

participantes.  

Capacidade para o Trabalho 

 
IPT 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
MCT 

 
Total 

 
MP 

0,56% 0,56% 0,0% 0,00% 1,67% 3,89% 7,78% 15% 28,89% 25% 16,67% 180 8,01 

Tabela 10: Auto avaliação da capacidade para o trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Legenda: IPT = Incapaz para o trabalho, MCT = Melhor capacidade para o trabalho, MP = Média 

ponderada.  
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 Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 

exigências físicas do seu trabalho? (Por exemplo, fazer esforço físico com 

partes do corpo). 

 
Esta questão foi respondida pelos servidores (180) e 45,56% declararam 

(Tabela 11) que consideraram “boa” a capacidade para o trabalho atual em relação às 

exigências físicas.  

Variável f % 

Muito boa 48 26,67% 

Boa 82 45,56% 

Moderada 36 20,00% 

Baixa 12 6,67% 

Muito baixa 2 1,11% 

Total 180 100 

Tabela 11: Auto avaliação da Capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 

exigências mentais do seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver 

problemas, decidir a melhor forma de fazer). 

 
Com relação às exigências mentais, a Tabela 12 apresenta o resultado da 

questão, onde 44,44% da amostra pesquisada assinalaram como “boa” a sua 

capacidade de trabalho, resultado bem próximo daqueles que apontaram a resposta 

“muito boa” (43,33%). 

 

Variável f % 

Muito boa 78 43,33 

Boa 80 44,44 

Moderada 18 10,00 

Baixa 4 2,22 

Muito baixa 0 0 

Total 180 100 

Tabela 12: Auto avaliação da Capacidade atual para o trabalho em relação às exigências mentais 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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 Quantos dias você esteve fora do trabalho devido a problema de saúde, 

consulta médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses? 

 
Nesta questão os servidores foram solicitados a assinalar os períodos de 

acordo com a Tabela 13, onde se comprovou que 49,99% se enquadraram em até 9 

dias. Deve-se ressaltar que 40,56% informaram que não estiveram fora do trabalho 

“nenhum dia”. 

Variáveis f % 

Nenhum (1) 73 40,56 

Até 9 dias (2) 89 49,44 

De 10 a 24 dias (3) 10 5,56 

De 25 a 99 dias (4) 6 3,33 

De 100 a 365 dias (5) 2 1,11 

Total 180 100 

Tabela 13: Dias fora do trabalho por problemas de saúde 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 Considerando sua saúde, você acha que será capaz de daqui a 2 anos fazer 

seu trabalho atual? 

Essa questão diferentemente das outras analisadas até aqui, não se refere à 

capacidade atual de trabalho, mas sim futura, onde o trabalhador faz uma previsão de 

como ele considera que estará daqui a 2 anos. Sendo assim, a Tabela 14 apresenta 

as repostas e de acordo com o percentual predominante é possível notar que 86,11% 

dos servidores respondentes declararam que “é bastante provável” que será capaz de 

fazer seu trabalho atual daqui a 2 anos.  

Tabela 14: Auto avaliação da capacidade para o trabalho futura 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
 

 

Variável f % 

É improvável 8 4,44 

Não estou muito certo 17 9,44 

É bastante provável 155 86,11 

Total 180 100 
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INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES  

A diferença entre as médias foi realizada entre os presenteístas e não 

presenteístas (Quadro 23), com o objetivo de verificar se havia diferença na avaliação 

pessoal da capacidade para o trabalho atual e futura em relação ao presenteísmo.      

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor Sim (n = 110) 
Médias 

Não (n = 70) 
Médias 

Assinale um número na escala de zero 
a dez, quantos pontos você daria para 
a sua capacidade de trabalho atual: 

7,83 8,30 0,0782 

Como você classificaria sua 
capacidade atual para o trabalho em 
relação às exigência físicas do seu 
trabalho?  

2,27 1,83 0,0062 

Como você classificaria sua 
capacidade atual para o trabalho em 
relação às exigências mentais do seu 
trabalho?  

1,77 1,61 0,1743 

Quantos dias você esteve fora do 
trabalho devido a problema de saúde, 
consulta médica ou para fazer exame 
durante os últimos 12 meses? 

1,80 1,67 0,3133 

Considerando sua saúde, você acha 
que será capaz de daqui a 2 anos fazer 
seu trabalho atual? 

2,72 2,97 0,0018 

Quadro 23: Capacidade para o trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

Com Nível de significância α = 0,05 

Com regra de rejeição: Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Dentre as variáveis analisadas apenas as que estão destacadas em cor 

diferente obtiveram o p-valor < α, sendo assim, pela regra rejeitou-se H0.  Dessa forma, 

conclui-se que há diferença significativa entre as médias da variável relacionada à 

capacidade atual para o trabalho em relação as exigência físicas do trabalho. Ambos 

os grupos percebem a capacidade entre muito boa e moderada, sendo que os 
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presenteístas percebem-se com capacidade física mais baixa do que os não 

presenteístas. Com relação a capacidade para o trabalho futura, com diferença 

significativa, os presenteístas acham menos provável manter a capacidade para o 

trabalho daqui a dois anos.   

Não houve diferença significativa entre a percepção da capacidade atual para 

o trabalho assim como também desta capacidade relacionada às exigências mentais, 

sendo que nessa segunda variável, ambos os grupos relatam capacidade 

predominantemente entre boa e moderada, sendo que os presenteístas percebem-se 

com capacidade mental em relação às exigências do seu trabalho mais baixa. Com 

relação aos dias fora do trabalho devido a problemas de saúde não houve diferença 

significativa entre os dois grupos embora os presenteístas declarassem maior 

ausência ao trabalho do que os não presenteístas. 

 

SENTIMENTO EM RELAÇÃO AO TRABALHO 

 

 As questões a seguir tiveram como finalidade perceber o que os servidores 

sentem em relação a vários aspectos do seu trabalho. As perguntas foram divididas 

em subitens e tiveram cinco opções de resposta, o Quadro 24 apresenta os resultados 

percentuais de cada opção. 

 

 Considerando o seu trabalho nesta instituição, assinale o seu sentimento em 

cada uma das situações abaixo: 

 

Ao serem questionados se os trabalhadores sentiam-se pressionados no seu 

trabalho, 36,76% destacaram “algumas vezes” sendo este o maior percentual. A 

opção com o menor percentual de escolha foi “sempre”, porém a frequência apurada 

na questão foi maior entre aqueles que declararam sentirem-se pressionados.  A 

sensação de dever cumprido ao término dos dias de trabalho foi algo declarado como 

“sempre” sentido por 18,33% dos respondentes e relatado como frequente por 

53,33%, apenas um pequeno percentual (2,22%) afirmou “nunca” ter esse sentimento.  

Parte dos respondentes (46,67%) declarou que “frequentemente” se sentia 

satisfeito no seu trabalho.  O número daqueles que responderam “nunca” para esta 
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questão (2,78%), contrastou com os que marcaram “sempre” (21,67%). Com relação 

à motivação no seu trabalho o sentimento predominante entre os participantes foi o 

de que “frequentemente” sentem-se motivados (44,44%). O segundo sentimento mais 

assinalado pelos respondentes neste item foi “algumas vezes” (22,78%). 

Os respondentes que consideraram sua remuneração compatível com sua 

qualificação, suas atividades e responsabilidades foram a maioria (29,44%) e 

escolheram a opção “frequentemente”. Finalizando a questão, o último subitem refere-

se ao prazo para a realização das tarefas, 38,33% dos servidores da amostra 

responderam que “frequentemente” os prazos são suficientes para a realização delas. 

Variáveis 

Avaliação 

N (1) R (2) AV (3) F (4) S (5) MP 

Você se sente pressionado no 
seu trabalho. 

17,22% 25% 36,67% 13,33% 7,78% 2,69 

Você termina os dias de 
trabalho com sensação de 
dever cumprido. 

2,22% 6,67% 19,44% 53,33% 18,33% 3,79 

Você está satisfeito no seu 
trabalho. 

2,78% 10% 18,89% 46,67% 21,67% 3,74 

Você se sente motivado com o 
seu trabalho. 

3,33% 11,11% 22,78% 44,44% 18,33% 3,63 

Você considera sua 
remuneração compatível com 
sua qualificação, suas 
atividades e responsabilidades 

11,67% 15% 27,22% 29,44% 16,67% 3,24 

Os prazos para realizar as 
suas tarefas são suficientes 

1,11% 14,44% 34,44% 38,33% 11,67% 3,45 

Quadro 24: Sentimento em relação ao trabalho  

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Legenda: N = Nunca, R = Raramente, AV = Às vezes, F = Frequentemente, S= Sempre, MP = Média 

ponderada.  

 

 

 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 
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A avaliação das variáveis do sentimento em relação ao trabalho foi realizada 

com o objetivo de verificar qual delas apresentaria diferença significativa em relação 

as médias envolvendo o presenteísmo. O Quadro 25 exibe os resultados desta 

análise. 

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor Sim (n = 110) 
Médias 

Não (n = 70) 
Médias 

Você se sente pressionado no seu 
trabalho. 

2,88 2,40 0,0111 

Você termina os dias de trabalho com 
sensação de dever cumprido. 

3,71 3,91 0,1467 

Você está satisfeito no seu trabalho. 3,58 4,00 0,0104 

Você se sente motivado com o seu 
trabalho. 

3,47 3,89 0,0157 

Você considera sua remuneração 
compatível com sua qualificação, suas 
atividades e responsabilidades. 

3,11 3,46 0,0813 

Os prazos para realizar as suas tarefas 
são suficientes 

3,28 3,71 0,0050 

Quadro 25: Diferença entre médias do sentimento em relação ao trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 

Com Nível de significância α = 0,05 e  

Com regra de rejeição: Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Dentre as variáveis analisadas àquelas questões destacadas em cor diferente 

obtiveram o p-valor < α, sendo assim, pela regra rejeita-se H0.  Dessa forma, conclui-

se que há diferença significativa entre as médias da variável pressão no trabalho, onde 

ambos os grupos sentem-se pressionados no trabalho com pouca frequência, 

raramente ou algumas vezes. Com diferença significativa, os presenteístas indicam 

sentir-se pressionados no trabalho com maior frequência do que os não presenteístas. 

Os resultados também expressam diferença significativa na satisfação no trabalho 

onde os presenteístas percebem-se menos satisfeitos no seu trabalho que os não 
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presenteístas. Resultado significativo, também foi constatado na variável que os 

presenteístas indicaram sentirem-se menos motivados com o seu trabalho. Em 

relação aos prazos para a realização de tarefas, com diferença significativa, os 

presenteístas percebem que os prazos são suficientes com menor frequência do que 

os não presenteístas.   

Ambos os grupos (presenteístas e não presenteístas) declararam que 

frequentemente terminam os dias de trabalho com sensação de dever cumprido, não 

havendo diferença significativa entre as médias. Não foi constatada diferença 

significativa também, na percepção da remuneração compatível com a qualificação, 

atividades e responsabilidades, mas predominantemente os dois grupos percebem 

que (algumas vezes ou frequentemente) a remuneração é compatível.          

 

 Considerando o seu trabalho nesta instituição, você pode afirmar que: 

 
Esta questão envolveu cinco itens sobre os quais os respondentes declararam 

suas opções. O Quadro 26 apresenta os resultados. No primeiro item 50% dos 

participantes afirmaram que seus conhecimentos e competências são 

“frequentemente” suficientes para realizar seu trabalho e 43,33% informaram que 

“sempre” isso ocorre. O mesmo percentual de 50% também foi registrado para 

aqueles que assinalaram que “frequentemente” dispõem de informações suficientes 

para realização do seu trabalho. Com relação a quantidade de servidores 31,67% 

responderam que “frequentemente” acham o número de pessoas que trabalham com 

elas adequado para a quantidade de trabalho, porém e esse número foi muito próximo 

daqueles que consideram que só “algumas vezes” (30%) esse número é adequado. 

A possibilidade de ser promovido no futuro foi um tópico que registrou que esse 

é um sentimento “raramente” (27,12%) percebido pela maioria dos respondentes e 

“algumas vezes” (25,42%) por outros participantes. Por fim, a maioria dos os 

servidores que participaram da pesquisa “raramente” (31,28%) acreditam que teriam 

facilidade de conseguir remuneração melhor no mercado de trabalho. 

Variáveis 
Avaliação 

N (1) R (2) AV (3) F (4) S (5) MP 

Seus conhecimentos e 
competências são suficientes 
para realizar seu trabalho. 

0,00% 0,00% 6,67% 50% 43,33% 4,37 
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Você dispõe de informações 
suficientes para realização do seu 
trabalho. 

0,00% 6,11% 21,11% 50% 22,78% 3,89 

O número de pessoas que 
trabalham com você é adequado 
para a quantidade de trabalho. 

14,44% 10% 30% 31,67% 13,89% 3,21 

Você vê possibilidade de ser 
promovido no futuro. 

11,86% 27,12% 25,42% 19,77% 15,82% 3,01 

Você acredita que teria facilidade 
de conseguir remuneração 
melhor no mercado de trabalho. 

13,97% 31,28% 29,05% 15,08% 10,61% 2,77 

Quadro 26:  Percepção em relação ao trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Legenda: N = Nunca, R = Raramente, AV = Às vezes, F = Frequentemente, S= Sempre, MP = Média 
ponderada.  
 
 

INFERÊNCIA SOBRE DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DE DUAS POPULAÇÕES 

 

A avaliação das variáveis do sentimento em relação ao trabalho foi realizada 

com o objetivo de verificar qual delas apresentaria diferença significativa em relação 

as médias envolvendo o presenteísmo. O Quadro 27 exibe os resultados desta 

análise. 

Variáveis 

Presenteísmo 

p-valor Sim (n = 110) 
Médias 

Não (n = 70) 
Médias 

Seus conhecimentos e competências 
são suficientes para realizar seu 
trabalho. 

4,25 4,39 0,2738 

Você dispõe de informações suficientes 
para realização do seu trabalho 

3,75 4,11 0,0099 

O número de pessoas que trabalham 
com você é adequado para a 
quantidade de trabalho 

3,03 3,49 0,0235 

Você vê possibilidade de ser promovido 
no futuro 

2,80 3,31 0,0143 

Você acredita que teria facilidade de 
conseguir remuneração melhor no 
mercado de trabalho 

2,83 2,69 0,4605 

Quadro 27: Diferença entre médias da percepção em relação ao trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Legenda: N = Nunca, R = Raramente, AV = Às vezes, F = Frequentemente, S= Sempre, MP = Média 

ponderada.  

Partindo das hipóteses: 

 H0:  𝜇1 - 𝜇 2 = 0 

Ha:  𝜇1 - 𝜇2 ≠ 0 
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Com Nível de significância α = 0,05 e  

Com regra de rejeição: Rejeitar H0: se o valor-p≤ α 

Dentre as variáveis analisadas verificou-se que tanto presenteístas quanto 

não presenteístas predominantemente consideram que seus conhecimentos e 

competências são suficientes para realizar seu trabalho. Não houve diferença 

significativa entre os dois grupos, o resultado é coerente com o nível de qualificação 

pessoal que retrata 78,89% dos servidores com pós-graduação (Tabela 4).   

Tanto presenteístas quanto não presenteístas consideram as informações 

suficientes para realizar seu trabalho na maior parte do tempo. Porém, com diferença 

significativa os presenteístas, em média, indicam perceberem mais carência de 

informações nesse sentido. Os presenteístas indicam, com diferença significativa, 

perceber mais inadequação da quantidade de pessoas para realizar o trabalho do que 

os não presenteístas, o que é coerente com os motivos apontados para vir trabalhar 

mesmo sentindo-se doente. 

Há diferença significativa na percepção da possibilidade de ser promovido no 

futuro. Os presenteístas indicam a percepção de menos possibilidade de serem 

promovidos do que os não presenteístas. Ambos os grupos (presenteístas e não 

presenteístas) raramente ou somente algumas vezes acreditam que teriam facilidade 

de conseguir remuneração melhor no mercado de trabalho, essa variável não 

apresentou diferença significativa entre os dois grupos. 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo visa efetuar a discussão dos resultados, considerando as 

hipóteses levantadas no início da pesquisa e a comparação com os referenciais 
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teóricos. Serão comentados ainda os resultados referentes às condições de saúde 

declaradas pelos respondentes. Por fim, haverá a exposição das limitações 

metodológicas encontradas na realização do estudo.  

 

5.1 HIPÓTESES 

Neste momento abordaremos cada hipótese que norteou a presente 

pesquisa, de forma individualizada mediante os resultados obtidos, fazendo algumas 

comparações com pesquisas anteriores. 

 

H1: Há ocorrência de presenteísmo por doença na instituição. 

  

Entende-se por presenteísmo, de acordo com a definição adotada neste 

estudo, o ato de ir para o trabalho apesar de sentir doente (ARONSSON et al 2000). 

A partir desse entendimento e de acordo com o resultado apresentado no capítulo 4 

constatou-se que 61,11% dos respondentes da amostra declararam-se presenteístas. 

O período de tempo para a avaliação do presenteísmo varia em alguns estudos 

pesquisados. Porém, a lembrança de algumas doenças pode se perdida quando se 

tratar de um período muito longo. Goetzel et al (2003) sugerem que para condições 

crônicas o período recordatório seja curto e nas agudas um período de tempo mais 

longo. Neste estudo optou-se por seguir Paschoalin (2012) e adotou-se trinta dias. 

Ir ou faltar ao trabalho por motivo de doença é uma escolha pessoal, sendo 

que a falta (absenteísmo) é visível e de acordo com a metáfora utilizada por Johns 

(2010) com a qual concordamos na presente pesquisa, é a ponta do iceberg do qual 

o presenteísmo representa a parte debaixo.  É fato, que aliado a essa decisão, podem 

estar associados outros fatores, mas a prática do ato é feita pelo indivíduo. Neste 

contexto Hansen e Andersen (2008) entendem que um fator que pesa nessa decisão 

é a reluta do trabalhador em solicitar licença médica caso já tenha utilizado alguma. 

O presenteísmo induz à baixa produtividade, tendo em vista que a pessoa 

doente ou com sintomas de doença não está na plenitude de sua capacidade de 

trabalho e fatalmente ocorrerá perda quantitativa ou qualitativa do serviço (HEMP, 

2004). Dessa forma, por mais bem intencionado que o trabalhador esteja em decidir 

ir trabalhar nessa condição há risco de ocorrer duplo prejuízo. Primeiro pela perda de 
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produtividade, que gera custo para as organizações e segundo pelo risco do 

agravamento da saúde, o que pode acabar da transformando o presenteísmo de hoje 

em futuro absenteísmo.  

 

H2: Há fatores sociodemográficos associados ou significativamente 

relacionados com o presenteísmo por doença. 

Conforme descrito no capítulo anterior os fatores sociodemográficos foram 

divididos em perfil do respondente (Módulos A e B) e foram testados de acordo com 

especificidade de cada variável. Dentre as variáveis testadas não houve comprovação 

estatística de associação com o presenteísmo. Os resultados apurados aqui estão, 

em parte, de acordo com Aronsson, Gustafsson e Dallner (2000). Naquele estudo os 

autores afirmaram que índices demográficos pouco têm a ver com presenteísmo, fato 

que se coaduna com a presente pesquisa. Porém, a idade foi um fator que exerceu 

influência significativa sobre o presenteísmo na pesquisa dos autores supracitados o 

mesmo não sendo evidenciado nos resultados apresentados aqui. 

H3: Há fatores individuais significativamente relacionados com o presenteísmo 

por doença. 

A decisão de ir trabalhar doente envolve muitos fatores, dentre eles estão os 

pessoais ou individuais. No capítulo anterior ao retratar as respostas verificou-se que 

apenas o motivo “Sua ausência vai sobrecarregar seus colegas” foi significativamente 

relevante entre os presenteístas. Entretanto outro motivo também se destacou pelo 

percentual, “Sua ausência vai comprometer o trabalho” (66,36%) de 110 respondentes 

que se declararam presenteístas.  

    Resultado semelhante foi observado na pesquisa de Paschoalin (2012), no 

seu estudo com enfermeiros, onde os dois motivos mais declarados foram parecidos 

havendo apenas uma inversão na ordem daquele que foi mais sinalizado: “sobrecarga 

de trabalho para os colegas” (45,4%) e o “comprometimento da assistência prestada 

ao paciente frente a sua ausência” (32,4%). O mesmo se repetiu na pesquisa de 

Johansen, Aronsson e Marklund (2014) que apresentou 41% para a opção “eu não 

quero sobrecarregar meus colegas de trabalho” e 36% “porque ninguém mais é capaz 

de realizar minhas responsabilidades. O comprometimento com os colegas e com a 
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instituição e falta de um substituto foram relacionados na revisão da literatura de 

McClearn et al (2010) como fatores que influenciam no presenteísmo. 

Os dois motivos alegados pelos respondentes sugerem o engajamento dos 

servidores com a instituição. Fato que gera boa expectativa, mas que deve ser visto 

com cautela, para que não haja excesso e a saúde do trabalhador seja comprometida. 

Jackson Filho (2015), ao descrever sobre engajamento no setor público brasileiro, 

revela que impedimentos de natureza organizacional podem tornar inútil o 

engajamento dos servidores. O autor faz uma associação entre a capacidade de 

prestar serviço público e a saúde dos servidores. Ele usa a ergonomia para apoiar sua 

fundamentação e conclui que mais do que o engajamento do servidor, deve haver o 

da instituição, com sua missão pública de garantir serviços aos cidadãos, além de 

resguardar a saúde de seus servidores, que por vezes impedidos de agir são levados 

ao adoecimento.  

 Por ser uma autarquia federal, na qual existe a previsão de estabilidade após 

três anos, não há como em empresas privadas, a preocupação do servidor em ter que 

ir trabalhar mesmo quando doente, por medo de perder o emprego. Essa diferença 

deve ser considerada, pois a partir do local de trabalho e do regime empregado pela 

instituição, a decisão do trabalhador pode ser a mesma, mas a motivação da sua 

escolha pode ser diferente.  

Diante disso, é possível notar que embora tenha havido diferença, as duas 

categorias (docentes e técnicos) apresentaram, segundo as respostas da amostra, 

indicativos de comprometimento com trabalho e com os colegas, a ponto de irem 

trabalhar, mesmo quando doentes ou apresentando algum problema de saúde, sendo 

que entre os docentes a comparação dos motivos foi significativa em relação a variável 

“Sua ausência vai comprometer o trabalho”. Entre os técnicos essa diferença não foi 

evidenciada.   

Ainda entre os fatores individuais, a vontade de abandonar o emprego foi 

questionada aos respondentes e obteve significância estatística na diferença entre as 

médias de presenteístas e não presenteístas, levando a concluir que aqueles que 

manifestaram vontade de abandonar o emprego nos últimos doze meses tiveram 

média maior entre os presenteístas, mesmo sendo apenas algumas vezes durante o 

ano. Diferentemente do resultado obtido por Paschoalin (2012), onde a autora revelou 
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que as médias de presenteísmo eram significativamente mais baixas entre aqueles 

que manifestaram desejo em abandonar a enfermagem em algum momento. Esta 

comparação engloba duas categorias diferentes e como já visto na revisão da 

literatura, as profissões que lidam com público criam vínculos pessoais afetivos que 

interferem na decisão de ir trabalhar todos os dias. 

Os presenteístas consideram-se ainda, menos satisfeitos com o seu trabalho. 

Na escala de frequência, a média dos não presenteístas com relação à sentirem-se 

satisfeitos no trabalho ficou entre os  parâmetros “frequentemente” e “sempre”. Já no 

caso dos presenteístas a frequência foi mais baixa, com a média compreendida entre 

“algumas vezes” e “frequentemente”. Segundo Marqueze e Castro Moreno (2005), a 

satisfação no trabalho depende de algumas variáveis e resultam da interação das 

condições de vida, relações de trabalho e do controle dos trabalhadores sobre essas 

duas. Diante de todos esses fatores percebe-se que a satisfação é algo subjetivo que 

pode variar de avaliação entre as pessoas. Entretanto, resguardada a subjetividade 

deve-se também levar em consideração a seguinte afirmação: “A satisfação no 

trabalho tem sido apontada como  fator de influência sobre o trabalhador, que e pode 

manifestar-se sobre sua saúde, qualidade de vida e comportamento, com 

consequências para os indivíduos e para as organizações”. (MARTINEZ e 

PARAGUAY, 2003).   

Outro fator que envolve subjetividade é a motivação, porém sua importância 

deve ser levada em consideração quando os respondentes declaram o seu sentimento 

em relação a esse aspecto. Nos resultados apresentados no capítulo anterior, verifica-

se que os presenteístas sentem-se menos motivados do que os não presenteístas. 

Segundo Maslow (1968) ao explicar o comportamento das pessoas, afirma que elas 

são incentivadas a realizarem algo de acordo com suas necessidades humanas. 

Sendo assim, a teoria da motivação estruturada por ele, retrata uma pirâmide, 

organizada em níveis de hierárquicos de importância, em cuja base estão as 

necessidades fisiológicas e no topo as necessidades de auto realização. 

A capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas foi àquela 

obteve menor frequência entre os presenteístas, que consideram que sua capacidade 

está entre “boa” e “moderada”, já a dos não presenteístas entre “muito boa” e “boa”. 

Com relação a capacidade futura para o trabalho os presenteístas consideram-se 
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menos capazes de realizar seu trabalho atual daqui a dois anos. Esta questão deve 

ser analisada levando em consideração, que a resposta é uma auto avaliação do 

respondente e como tal a sua precisão pode ser diminuída. Vários autores sugerem 

que o presenteísmo e a capacidade para o trabalho estão intimamente ligados. Sendo 

assim, outro fator a ser relativizado é o de que a frequência do presenteísmo na 

instituição pode ainda não ter atingido um ponto de afetar a capacidade atual dos 

trabalhadores respondentes. Segundo Hemp (2004) estabelecer os principais 

problemas de saúde que possam indicar prejuízo no desempenho do trabalho é 

fundamental para que se defina o impacto das alterações na saúde e na capacidade 

de produção dos trabalhadores.  

Na comparação entre as médias de presenteístas e não presenteístas com 

relação à insônia houve relevância na diferença, com destaque para os presenteístas, 

que informaram, com mais frequência, sofrerem de insônia. Tavares e Postigo (2014) 

ao investigarem os fatores que interferiam na produtividade de 125 trabalhadores do 

Vale do Paraíba destacaram o sono como aquele que mais impactava nesse aspecto. 

No caso da presente pesquisa, não parece ser a insônia um fator que influencie de 

maneira tão efetiva na produtividade dos presenteístas, pois na diferença entre ambas 

as categorias as maiores frequências apontadas foram “raramente” e “algumas 

vezes”. Nos outros sintomas, declarados pelos respondentes, que tiveram relevância 

significativa verificou-se que os não presenteístas relataram, com mais frequência, 

que acordam descansados e com energia para o dia todo. Sendo assim mantêm-se 

coerência com o resultado anterior, já que àqueles (presenteístas) que informaram 

sofrerem de insônia, também acordam menos descansados.   

Com relação aos problemas físicos, e emocionais ambos tiveram significância 

estatística, com maior frequência, entre os presenteístas, que      informaram que 

esses sintomas prejudicam seu desempenho no trabalho. Diante dos resultados que 

envolvem os sintomas descritos neste parágrafo e levando-se em consideração 

também, a insônia e a condição de acordar menos descansado, infere-se que os 

presenteístas, com mais frequência, sofrem os efeitos dos sintomas físicos e 

emocionais levantados neste estudo.       

H4: Há fatores organizacionais significativamente relacionados com o 

presenteísmo por doença. 
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Conforme descrevem Baker-McClearn et al (2010) além dos fatores 

individuais, há também uma série de fatores organizacionais que contribuem para a 

formação do fenômeno complexo que é o presenteísmo. Dentre os aspectos 

organizacionais as pressões no local de trabalho tiveram destaque na divisão destes 

autores. Na presente pesquisa foi investigada a relação da pressão no local de 

trabalho com o presenteísmo. O resultado demonstrou que há significância estatística 

na diferença entre médias dos presenteístas e dos não presenteístas, com vantagem 

para os primeiros. Dentre esse grupo as variáveis, nunca, raramente e às vezes foram 

as mais sinalizadas, porém houve prevalência na frequência daqueles que já se 

sentiram pressionados no trabalho, indicando, portanto que a pressão no local do 

trabalho talvez possa estar relacionada com presenteísmo por doença. Resultado 

também constatado por Sasaki (2013) no setor bancário onde a pressão no local de 

trabalho favoreceu o presenteísmo, nesse caso as pessoas eram induzidas a 

trabalharem cada vez mais para atingirem resultados e crescimento profissional. 

Os presenteístas consideram, com menos frequência do que os não 

presenteístas, que os prazos para realizar suas tarefas são suficientes. Enquanto na 

avaliação dos presenteístas, a média aproximou-se de “algumas vezes” a dos não 

presenteístas tendeu mais para “frequentemente”. Considerar que o prazo não é 

suficiente para a realização de uma tarefa, pode envolver várias causas, entre elas: a 

complexidade do trabalho, o apoio de outras áreas, os materiais e equipamentos, as 

informações e orientações corretas entre outras. Todos esses aspectos podem 

influenciar no transcorrer de um trabalho de forma a interferir no seu prazo. Esse 

parece ser um bom “termômetro” para o presenteísmo, haja vista que, em alguns 

casos, invariavelmente os trabalhadores acabam se esforçando mais para realizar as 

tarefas dentro do prazo.                  

Resultado parecido, também no que tange à escala de frequência, foi 

encontrado em relação às informações para a realização do trabalho. Os 

presenteístas sentem, com menos frequência do que os não presenteístas, que 

dispõem de informações suficientes para a realização do seu trabalho. Sendo que 

essa variável teve a diferença entre as médias maior do que a referente ao prazo para 

realização do trabalho. 
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Consideram o número de pessoas que trabalham com eles inadequado para 

a quantidade de trabalho. Como se trata de uma instituição pública, as admissões, 

mesmo que para cargo substituo no caso dos docentes, são feitas através de concurso 

público que é um processo demorado sujeito à avaliação e aprovação de outros 

órgãos, o que pode acarretar a deficiência de pessoal, o que poderia causar a 

sensação de que existe inadequação do número de pessoas em relação à quantidade 

de trabalho.  

Os presenteístas veem menos possibilidades de serem promovidos no futuro. 

Nesse aspecto deve-se destacar que os planos de carreira das categorias docentes e 

técnicos são diferentes. Os docentes conseguem ser promovidos de cargo quando 

chegam ao último nível da última classe. Já na carreira dos técnicos não há essa 

previsão, ocorre apenas progressão funcional (aumento de nível) dentro da mesma 

classe. Porém ambas as categorias podem ser promovidas, com relação à 

remuneração, ao assumir cargos de chefia. 

Diante dos resultados apresentados, das argumentações atribuídas a cada 

hipótese e das comparações com outras pesquisas, verificou-se que foi rejeitada H2 

e não foram rejeitadas as H1, H3 e H4. 
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5.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE 

A comparação entre as proporções dos presenteístas e dos não 

presenteístas, em relação aos medicamentos mais utilizados, demonstrou que houve 

diferença significativa, levando a conclusão de que os presenteístas utilizam mais 

medicamentos do que os não presenteístas. Goetzel (2004) ao demonstrar os custos 

do presenteísmo relacionou que os gastos com dores de cabeça foram de $ 214 por 

funcionário por ano. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a dor de cabeça é 

um sintoma que pode estar associado aos mais variados quadros clínicos, desde os 

mais simples como a gripe, aos mais graves como a meningite. Porém, as dores de 

cabeça tensionais são as mais comuns, geralmente causadas por cansaço ou 

estresse emocional. Os dados fornecidos pela Sociedade alertam ainda, para o fato 

de que 13 milhões de brasileiros apresentam cefaleia crônica diária (dor de cabeça 

pelo menos quinze dias por mês).  No início as dores são menos frequentes, porém 

aumentam com o tempo e se agravam com as crises e o uso de medicações tornando-

se um sintoma diário. Sendo assim, percebe-se que uso de comprimidos para dor de 

cabeça pelos presenteístas pode ser um indicativo de início de problemas de saúde.  

Na presente pesquisa não houve diferença significativa entre as médias dos 

presenteístas e dos não presenteístas para o uso de medicamentos para combater 

dor de cabeça utilizando o teste bicaudal. Porém, baseado nos dados da literatura 

optou-se por fazer o teste uni caudal com o mesmo nível de significância de 95% e α 

= 0,05, para verificar se haveria diferença entre as médias de presenteístas e não 

presenteístas. O valor p encontrado foi 0,0465, o que leva a concluir que a diferença 

entre as médias (41%) presenteístas e (29%) não presenteístas, é significativamente 

relevante e coerente com a literatura.  

As doenças que tiveram diferença significativa entre as proporções favoráveis 

aos presenteístas foram alergias e depressão. Gosselin et al (2013) incluem as 

alergias no rol de doenças mais propensas entre os trabalhadores presenteístas. Eles 

acrescentam ainda, que tal fato se deve à relativa facilidade de controle dos sintomas 

dessas patologias, não constituindo em incapacidade para o trabalho. Lamb et al 

(2006) concluíram que as alergias eram as principais contribuintes para o custo total 

de absenteísmo e presenteísmo relacionados à saúde, em estudo realizado nos 

Estados Unidos para avaliar o custo da perda de produtividade no local de trabalho. 
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Os autores compararam a rinite alérgica com outras condições médicas em pesquisa 

que contou com a participação de 8267 trabalhadores de 47 locais.  

Deve-se ressaltar, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS – 

2017), mais 300 milhões de pessoas vivem com depressão e esse número só cresce, 

chegando a um aumento de mais de 18% de 2005 a 2015. Nas circunstâncias 

adotadas para a verificação dos resultados desta pesquisa não houve relevância para 

esta patologia, pois o teste utilizado foi bicaudal, porém no teste uni caudal esta 

patologia teria o p-valor = 0,0369, revelando significância do resultado, com 

predominância dos presenteístas sobre os não presenteísta. A depressão também foi 

relacionada por vários autores que demonstraram o quanto a sua habitualidade pode 

ser prejudicial ao trabalhador (SANDERSON et al, 2007; COCKER et al, 2012). 

Merriman e Dalby (2012) relacionaram em seus resultados a depressão como um dos 

fatores mais comuns associado ao presenteísmo.   Alergia e depressão são, portanto 

problemas que podem repercutir de maneira nociva aos trabalhadores. Dessa forma, 

como recomenda Ogata (2011), programas de qualidade de vida podem ser 

relevantes nas questões ligadas à produtividade dos trabalhadores, principalmente 

em se tratando de presenteísmo. Outro resultado que demonstra coerência com a 

literatura é o de que os não presenteístas revelaram ter menos doenças 

diagnosticadas do que os presenteístas, o que corrobora a ideia de que os 

presenteístas adoecem mais.     

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como fatores limitantes deste estudo pode-se destacar inicialmente, que os 

dados da pesquisa foram alcançados através de uma amostra por conveniência. Isso 

limita a possibilidade de extrapolação dos resultados para todos os servidores de 

instituição federal de ensino. Outro fator limitante da presente pesquisa foi a forma de 

questionário utilizado, onde as questões as serem respondidas foram em sua 

totalidade auto aplicadas, neste caso não tendo como comprovar a veracidade de tais 

respostas. Destaca-se ainda a quantidade de pesquisas brasileiras sobre o tema na 

área de educação, o que dificultou a comparação com outros trabalhos. Em virtude do 

tempo e dos problemas ocorridos na instituição, não foi possível realizar entrevistas 

pessoais o que enriqueceria mais o trabalho.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo investigar a ocorrência de presenteísmo 

por doença e os possíveis fatores associados a ele, e uma instituição federal de 

ensino.  

Para tal, a construção das hipóteses norteou a pesquisa, que através da 

revisão bibliográfica procurou identificar na literatura sobre o tema, fatores 

demográficos, individuais e organizacionais associados ou relacionados com o 

presenteísmo. Essa etapa possibilitou a formação de um portfólio bibliográfico que 

serviu de base para o entendimento do tema e para a definição da metodologia. 

 O método quantitativo foi adotado e teve como instrumento de coleta de 

dados o questionário eletrônico via e-mail.  Este instrumento foi testado e cumpriu sua 

finalidade ao trazer à tona os dados que foram analisados para que pudessem 

reproduzir os resultados da amostra.  

Em relação à análise dos dados, buscou-se verificar através dos testes 

estatísticos se havia independência do presenteísmo com algumas variáveis de 

escolha e ainda comparar as médias ou proporções de repostas populacionais de dois 

grupos (presenteístas e não presenteístas), para fazer as inferências sobre as 

possíveis diferenças entre elas. Em alguns casos também houve a comparação entre 

as categorias de docentes e técnicos com o intuito de analisar as possíveis diferenças 

de percepções entre esses grupos. 

Os resultados apresentados indicaram que 61,11% dos respondentes foram 

trabalhar nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa doentes ou com algum sintoma de 

adoecimento. Este fato indica a ocorrência de presenteísmo, o que confirma a primeira 

hipótese levantada. Sob este aspecto considera-se que a habitualidade dessa atitude 

pode ser prejudicial ao trabalhador, em longo prazo, sendo assim a conscientização e 

a informação sobre o que é este fenômeno e o quanto ele pode ser nocivo pode ser 

uma boa medida.   

No que concerne à segunda hipótese esta foi rejeitada, visto que não houve 

significância estatística nos achados da pesquisa, que justificassem a associação dos 

fatores sociodemográficos investigados, com o presenteísmo. No entanto, os 
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resultados demonstraram que houve significância estatística na apuração dos fatores 

individuais e organizacionais, o que confirma as hipóteses (H2 e H3) levantadas no 

início deste estudem. Acrescenta-se ainda o resultado significativo também 

encontrado e algumas condições de saúde. Diante destas constatações conclui-se 

que a pesquisa alcançou o seu objetivo ao identificar a ocorrência de presenteísmo 

na instituição estudada e fatores associados a ele. 

A principal contribuição desta pesquisa está na difusão do tema, até então 

desconhecido pela grande maioria dos servidores da instituição. Espera-se que a 

divulgação dos conhecimentos sobre o presenteísmo possa gerar maior entendimento 

sobre esse fenômeno, tornando mais fácil o seu reconhecimento, o que poderá auxiliar 

medidas de prevenção e tomadas de decisão.  

Recomenda-se que ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho 

sejam levadas em consideração, principalmente aliadas a programas que contemplem 

saúde do trabalhador e qualidade de vida. Sobretudo com medidas que visem prevenir 

o surgimento ou minimizar os efeitos do presenteísmo, ao atuar nas causas e fatores 

associados a esse fenômeno. 

Embora nesse estudo houvesse relatos de doenças relacionadas com o 

presenteísmo, não foi escopo de este trabalho mensurar o quanto elas poderiam 

influenciar na capacidade laboral do servidor. Sendo assim, como sugestão para 

trabalhos futuros, investigar os impactos das doenças relatadas pelos presenteístas 

nas atividades laborais dos servidores, constitui-se em um desafio e pode ser um bom 

passo as ser dado na direção do enfretamento ao presenteísmo na instituição federal 

de ensino estudada. 
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APÊNDICE C 

Obs.: As questões retiradas dos questionários sofreram adaptações para melhor adequação 

ao presente trabalho. 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE PRESENTEÍSMO 

QUESTIONÁRIOS DE 
REFERÊNCIA 

QUESTÕES OBJETIVOS 

PASCHOALIN 12,13, 14 e 15  23 ,30, 31 

 
Identificar o sentimento do 
respondente sobre vários 
aspectos do seu trabalho. 
(Carga de trabalho, pressão 
por tempo, falta de recursos 
humanos e materiais, 
satisfação e perspectivas 
para o futuro). 
. 

SASAKI 1, 2, 3, 4, 10, 16,17,18 

 
Conhecer melhor o perfil do 
respondente e identificar 
fatores que podem tender ao 
presenteísmo. 
 

ICT 

 
25, 26, 27, 28 e 29 

 
Obter uma avaliação do 
respondente sobre as sua 
capacidade de trabalho atual 
e futura. 
 

AQV-BPS 26a e 26b  

 
Identificar problemas ligados 
ao sono ou repouso 
 

SASAKI 19 

 
Identificar se há doenças 
predispondo ao 
presenteísmo. 
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