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RESUMO 

 

Em função do avanço tecnológico e da intensa carga de trabalho que trouxeram 

transformações organizacionais e uma aceleração na rotina dos trabalhadores a partir da 

década de 1990, tornou-se imprescindível aprofundar as pesquisas em torno da prevenção do 

estresse nos gestores. Este trabalho propõe estudar a relação entre qualidade de vida no 

trabalho e estresse nos gestores de uma organização pública, com finalidade de sugerir 

medidas de prevenção para a qualidade de vida. Realizou-se levantamento na literatura nas 

bases Scopus e Web of Science, buscando os malefícios do estresse e as ferramentas de 

prevenção. As medidas de prevenção ao estresse encontradas para lidar com as tensões do 

trabalho, com resultados relevantes nos níveis da gestão, organização e saúde, foram o 

wellness coaching, o mindfulness e a espiritualidade. O instrumento de coleta de dados foi a 

entrevista presencial semiestruturada contendo 10 (dez) perguntas e aplicada numa amostra de 

7 (sete) gestores da alta gestão de uma universidade pública. A análise dos dados possibilitou 

a identificação dos fatores estressores na referida instituição e a necessidade de se implantar 

medidas de prevenção para o gerenciamento do estresse, que podem contribuir para a 

qualidade de vida dos gestores e, consequentemente, da organização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse; Executivos; Gestores; Qualidade de vida no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Due to the technological advance and intense workload, there was an organizational 

transformations and an acceleration of the worker’s routine since 1990, has became 

indispensable deepen of that a researches about stress prevention in managers. The main goal 

of this project is to study the relationship between life quality at work and the stress of 

managers of a public organization, to suggest preventive measures for quality of life. A 

literature survey was conducted in the Scopus and Web of Science databases, searching for the 

harms of stress and prevention techniques.  The stress prevention measures  found to deal 

with the tensions of work,  with relevant results at management levels, organization and 

health were wellness coaching, the mindfulness and the spirituality.  The data collection was a 

semi structured face-to-face interview containing 10 (ten) questions and applied to a sample 

of 7 (seven) senior managers of a public institution. The data analysis allowed to identify 

stressors  in that institution and the need to  deploy preventive measures for stress 

management, that can contribute to the quality of life of managers, and consequently of the 

organization. 

 

KEYWORDS: Stress; Executives; Managers; Quality of life at work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora o estresse no trabalho não seja um assunto novo, tem se constatado nos 

últimos anos um interesse constante por questões relacionadas aos vínculos entre trabalho e 

saúde mental do trabalhador. As estatísticas oficiais (OIT, 2017), apontam um aumento 

expressivo de casos de transtornos mentais associados ao trabalho, em especial nos 

executivos, tendo em vista as novas relações no mundo dos negócios, o aumento da 

velocidade das informações e das pressões que se estabeleceram no ambiente corporativo 

(TALENSES, 2014).  

Em 2013, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - Contraf, 

pontuou que existe uma alta prevalência do sofrimento mental nos trabalhadores, devido às 

metas abusivas, à fadiga, ao assédio moral e à competitividade exacerbada, levando-os ao 

adoecimento mental e, em contrapartida, altos custos para a empresa são gerados devido à 

baixa produtividade e ao absenteísmo (ALBRECHT, 1990).  

Segundo Cândido e Abreu (2002) estão ocorrendo rápidas e intensas mudanças no 

mundo dos negócios, tendo em vista uma série de profundas transformações de ordem 

econômica, política, social e tecnológica. Dessa forma, os saberes, conhecimentos e 

informações se desatualizam muito rapidamente, trazendo consequências diretas como a 

necessidade das pessoas e organizações estarem em permanentemente adaptação e 

antecipando-se as novas ocorrências.  

A realização de várias atividades ao mesmo tempo, com alto grau de cobrança, num 

ambiente onde a filosofia de trabalho é pautada pela obsessão e compulsão por resultados e 

com muitos prazos e cronogramas apertados para serem cumpridos, são fontes de tensão 

excessiva no trabalho, tanto para os gerentes como para os demais trabalhadores (ZILLE, 

DAGUER, MARQUES, 2012). 

O estresse é uma doença que se tornou recorrente nos países altamente industrializados 

e está trazendo um elevado custo em termos de saúde e bem-estar emocional (ALBRECHT, 

1990). Atualmente o estresse é considerado o mal do século nas organizações.  

Segundo estatística do Ministério da Previdência Social, no biênio 2008-2009, os 

transtornos mentais ocuparam o segundo lugar no ranking de afastamentos temporários por 

problemas de saúde. Outro dado relevante é que, de acordo com projeção da Organização 



 

 

 
 

Mundial da Saúde (OMS), os transtornos mentais, principalmente a depressão, representarão, 

até 2030, a segunda principal causa de incapacitação no trabalho em todo o mundo. 

Nesse passo, o estresse custa anualmente à indústria americana entre 200 a 300 bilhões 

de dólares, representados por alto absenteísmo - doença, diminuição da produtividade, 

acidentes de trabalho, custos hospitalares diretos e advocatícios elevados, seguros, turnover 

da mão de obra, indenizações trabalhistas e etc. Vale registrar que estas cifras representam 

mais que o ônus causado pelo conjunto de greves ocorridas no mesmo período, e do que o 

total do lucro líquido das 500 maiores empresas do país (URURAHY, 1997). 

O Instituto Americano de Estresse, informa que entre 75 e 90% das visitas feitas a 

clínicos gerais têm como causas problemas relacionados ao estresse. Outra pesquisa realizada 

pela ISMA - International Stress Management Association - Brasil, em 2004, com 

trabalhadores brasileiros que atuavam em diversas ocupações, revelou que 70% dos 

pesquisados apresentavam quadro de estresse. 

Várias pesquisas têm demonstrado uma alta incidência de estresse em ocupantes da 

função gerencial no Brasil, corroborando com extensa literatura internacional sobre o tema. 

Couto (1987), numa pesquisa envolvendo 552 gestores brasileiros, revelou que 68% deles se 

encontravam estressados. Zille (2005), que realizou pesquisa em 15 organizações brasileiras 

de vários segmentos da economia nacional, envolvendo 550 gerentes de diversos níveis 

hierárquicos, constatou que 63% dos gerentes pesquisados estavam estressados.  

Especificamente, quanto à saúde do trabalhador, o papel do estresse como indutor de 

determinadas doenças e comportamentos vem sendo debatido, com ênfase num nexo causal 

cada vez mais reconhecido. Entre os adoecimentos provocados pelo estresse estão as doenças 

cardíacas, com destaque para o infarto prematuro de miocárdio, hipertensão, acidente vascular 

cerebral (AVC), dor de cabeça por tensão, gastrite, úlcera, abuso de álcool e drogas (SELYE, 

1936, 1956, 1976; FRIEDMAN; ROSENMAN, 1974; ADAMS, 1981; COOPER; ARBOSE, 

1984; COOPER et al., 1988; COUTO, 1987). 

Na Inglaterra o custo do estresse é avaliado em 10% do PNB. O estresse, portanto, 

custa muito caro para o mundo da economia e para a saúde mental dos trabalhadores, dos 

mais variados cargos. Esta é a razão, por exemplo, que leva 80% das empresas americanas a 

propor programas de gestão do estresse aos seus colaboradores, com um notável retorno, 

calculado em 4 dólares por dólar investido (URURAHY, 2015). 



 

 

 
 

Todavia, se existe abundância de pesquisas sobre a qualidade de vida do trabalhador 

do setor privado, não se pode dizer o mesmo da população de gestores das organizações 

públicas.  

As poucas pesquisas encontradas neste trabalho sobre os gestores indicam que esta 

população se automedica em demasia, recorrendo a remédios ligados ao tratamento 

psiquiátrico de doenças como depressão, falta de sono, e pânico. Estes medicamentos visam, 

no fundo, tratar a competitividade que existe no dia a dia do escritório, segundo afirmou 

OLIVAN SIGER (2013), da Consultoria e Reabilitação em Dependência Química (Soma), de 

São Paulo. 

No Brasil, 70% dos executivos de grandes empresas convivem com altos níveis de 

estresse, segundo dados de clínica especializada em check-up médico do Rio de Janeiro. Para 

piorar, este problema não se restringe aos homens. Dados do IBGE informam que as mulheres 

chefiam 38,7% dos lares brasileiros, são emancipadas, fazem MBA, bebem regularmente, 

fumam mais que os homens (15% das executivas contra 3% dos executivos) e engordam cada 

vez mais (48% da população feminina brasileira estão acima do peso ideal, conforme dados 

do Ministério da Saúde) (URURAHY, 2015). 

Posto isto, este trabalho tem como elemento de análise o estresse nos gestores, 

trabalhadores que, pela natureza da função, são expostos a significativos níveis de pressão no 

ambiente ocupacional. O gestor é o elo entre os diversos níveis organizacionais, estando, por 

essa razão, permanentemente submetido à intensa carga de pressão, podendo esta situação 

constituir-se em fator precipitador de quadros importantes de estresse no trabalho. Como 

decorrência ele torna-se vulnerável a diversos tipos de doenças, como infarto do miocárdio, 

derrame cerebral, quadros psiquiátricos graves, úlceras, colites, manifestações psicológicas 

diversas, diabetes, distúrbio do sistema imunológico, câncer e etc (GOLDBERG, 1986). 

Em sentido inverso, investir na saúde e na manutenção do bem-estar e na qualidade de 

vida dos gestores pode ser um diferencial que distinguirá as organizações que obterão 

sucesso. Investir em saúde ocupacional pode ser uma importante estratégia de sobrevivência e 

de crescimento organizacional. 

Segundo Ururahy e Albert (1997) pesquisadores definiram qualidade de vida como 

sendo a adequação entre aquilo a que um indivíduo aspira e o que ele efetivamente obtém na 

vida que leva. Para pode desempenhar seu papel gerencial, é preciso identificar os fatores 

estressores e saber administrá-los, levar uma vida equilibrada, estreitar o círculo relacional, 

reservar momentos para descontração, riso, exercícios e boa alimentação. É necessário o 



 

 

 
 

gestor aprender a identificar as situações que provocam um comportamento emocional e 

evoluir desenvolvendo um novo comportamento. A saúde desses gestores muitas vezes é 

prejudicada devido ao estilo de vida de cada um e ao estresse vivenciado cotidianamente nas 

empresas. O estresse crônico é o vetor para o estilo de vida pouco saudáveis.  

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo pesquisar o estresse e os fatores 

estressores que afetam a saúde mental dos gestores. Propõe-se também a identificar as 

possíveis medidas preventivas que visem proporcionar mais equilíbrio para estes profissionais 

que são fortemente cobrados pela sustentabilidade nas organizações modernas. 

 

1.2. PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

O presente estudo visa pesquisar a relação entre trabalho e estresse, o que contribui 

para identificar os fatores que afetam a saúde mental dos gestores. Entende-se que embora 

algumas empresas tenham cada vez mais necessidade de valorizar estes indivíduos, há 

dificuldade de se organizarem e estruturarem modelos de gestão para prevenir o estresse e 

desenvolverem programas para melhoria da qualidade de vida. 

 A partir do contexto apresentado na introdução, emergiram questionamentos que 

permitiram direcionar a formulação dos objetivos e a execução deste estudo: 

 

 

Figura 1 – Perguntas sobre estresse e qualidade de vida 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

 

 

Qual a relação entre estresse nas 
organizações modernas e a qualidade de 
vida no trabalho? 

 

Quais os impactos do estresse nos gestores 
e, consequentemente, nas organizações? 

 

Quais as medidas de prevenção para o 
controle do estresse e melhoria da 
qualidade de vida no trabalho?  

 



 

 

 
 

Diante destes questionamentos, este trabalho formula uma situação problema e 

delineia objetivos geral e específicos para analisá-lo. 

 

1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS:   

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre Qualidade de Vida no 

Trabalho e estresse nos gestores de uma organização pública, com a finalidade de propor 

medidas de prevenção ao adoecimento. Para alcançá-lo, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

i. Pesquisar os fatores estressores e o estresse ocupacional que afetam os 

gestores. 

ii. Identificar programas de prevenção e qualidade de vida no trabalho para o 

controle do estresse nos gestores e na organização. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O foco deste trabalho é a relação entre qualidade de vida no trabalho e estresse nos 

gestores, através de pesquisa realizada numa instituição pública.  

A pesquisa de campo ocorreu no segundo semestre de 2019.  

O termo “gestores” e “executivos” foram utilizados de maneira similar, a fim de 

denominar as pessoas nos cargos de alto escalão. 

Não adotou-se uma definição específica de estresse. O conceito de estresse neste 

trabalho teve como base suas abordagens bioquímica e psicológica, que considera os efeitos 

fisiológicos e comportamentais respectivamente. O foco foram suas consequências.  

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  

 

A escolha do tema é justificada, em primeiro lugar, pelos danosos impactos do estresse 

às pessoas e consequentemente às organizações. Segundo Albert, Ururahy (2015), bem-estar 

da força de trabalho é uma necessidade, não é uma opção para as empresas que pretendem 

destacar-se no século 21. Adaptar-se para sobreviver nunca foi um tema tão atual. A 

sociedade contemporânea avança depressa, de forma mais horizontal e flexível que as 

empresas, e as que são fábricas de estresse, geradoras de ineficácia e de prejuízos materiais, 



 

 

 
 

devem ser substituídas por empresas eficazes, lucrativas e produtoras de bem-estar. O modelo 

corporativo que trata o empregado como produto substituível, pressionando-o e deixando-o 

infeliz, é um obstáculo à adaptação e a inovação. Estas só fluem quando a equipe se apropria 

dos desafios comuns. Mais de 70% dos gestores dizem trabalhar durante o seu tempo de 

descanso. Não se recuperam psiquicamente ao fim do dia e deixam de investir em outras áreas 

que geram satisfação (família, amigos, lazer cultural e esportes). Ademais, a aposentadoria 

lhes parece um vácuo de atividades propiciado pela escassez de relações sociais, familiares e 

até mesmo sexuais. 

Para Albert e Ururahy (2015), não são apenas os indivíduos que sofrem com as 

decorrências do estresse ocupacional, mas também as organizações, principalmente no que se 

refere à queda da produtividade e à diminuição da eficácia no trabalho, com aumento de erros 

e até mesmo de acidentes de trabalho, além da elevação da taxa de absentismo e turnover nas 

organizações.  

Estresse no trabalho tem aumentado continuamente desde meados da década de 1980 e 

cria um encargo significativo para as organizações por meio de custos diretos e indiretos, tais 

como: dias de trabalho perdidos; baixa produtividade; elevadas taxas de volume de negócios; 

aumento de pessoal; e custos com benefícios de saúde (WALINGA e ROWE, 2013). 

Tanto as metodologias e práticas de gestão que buscam maximizar a eficiência e a 

produtividade quanto à complexidade do cenário competitivo atual, têm consequências para 

os profissionais (BERTONCELO e JUNQUEIRA, 2018). 

Pesquisadores apontam que lidar com o estresse no local de trabalho pode reduzir o 

absentismo, melhorar a satisfação no trabalho, aumentar a produtividade e o desempenho 

(KOBUSSEN et al., 2014; SWAYZE e BURKE, 2013, apud FOY, 2019). 

Igualmente, afirmam que as transformações no mundo corporativo e a utilização 

frequente da tecnologia, submete o executivo a uma rotina intensa, podendo fazer emergir 

quadros de estresse no trabalho (CÂNDIDO, ABREU, 2002).  

Há uma crescente literatura sobre os benefícios das intervenções mindfulness e 

espiritualidade, por exemplo, incluindo o bem-estar subjetivo, sintomas psicológicos, 

reatividade emocional e regulação comportamental (KENG, SMOSKI, e ROBINS, 2011), no 

caso, aplicadas a líderes e gestores. 

Quanto aos benefícios citados, afirma Landis (1996) que há uma relação positiva entre 

o bem-estar espiritual e bem-estar psicológico. Espiritualidade pode diminuir a depressão, 

ansiedade e impotência e pode promover uma melhor saúde mental. Já Silva (2011) afirma 



 

 

 
 

que a espiritualidade no mundo corporativo resulta numa profunda conexão do gestor e do 

trabalhador com o projeto, com seus propósitos e com a equipe organizacional. 

Outra técnica encontrada é a wellness coaching, que constitui uma das soluções mais 

eficientes para acelerar a obtenção de resultados positivos tanto na vida pessoal quanto na 

vida profissional (URURAHY e ALBERT, 2015). Relatam que um estudo realizado em 2009 

pela Wellness Coaches USA, com oito empresas que implantaram programas de Wellness 

Coaching para quatro mil funcionários ao longo de 5 anos, mostrou um retorno financeiro de 

4 dólares para cada dólar investido e um custo relacionado à saúde menor em 25%, no valor 

de 38 milhões de dólares, em relação ao mercado. 

As técnicas de prevenção influenciam na forma como o indivíduo reage, seja a nível 

cognitivo, emocional, comportamental e fisiológica. Quando as pessoas não têm a capacidade 

de se adaptar aos fatores estressores, os efeitos podem criar complicações, alguns emocionais, 

psicológicas e físicas (ZIMBARDO et al., 2003). 

Desse modo, diante dos malefícios causados pelo estresse e dos benefícios 

encontrados com o uso das técnicas citadas, além das poucas pesquisas sobre estresse na 

população de gestores do setor público, realizou-se revisão da literatura e aplicação de 

entrevista semiestruturada, pretendendo que os aprendizados daí advindos sirvam como 

insumo para a qualidade de vida no trabalho. 

   

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

No capítulo introdutório desta pesquisa é apresentado o panorama acerca do estresse 

nas organizações e suas consequências nos trabalhadores, em especial para os gestores. De 

acordo com Gray (2012) o uso da bibliografia na introdução em estudos qualitativos é 

importante para “enquadrar” o problema. Neste capítulo foram também apresentadas a 

situação problema, os objetivos, a delimitação e a importância do estudo.  

No capítulo dois será apresentada a revisão de literatura, onde serão abordados os 

principais autores, conceitos e teorias relacionadas à pesquisa. A revisão de literatura está 

dividida em três seções e conta com apoio teórico específico, conforme figura 1. Nos 

capítulos três, quatro e cinco são respectivamente apresentados metodologia de pesquisa, 

análise dos resultados e conclusões do estudo. 

 



 

 

 
 

     

Figura 2: Mapa da revisão de literatura 

Fonte: Adaptada de Oliveira 2017 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

De acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é constituída a partir da 

investigação de materiais que foram anteriormente publicados (em livros, artigos científicos 

etc.), sendo a vantagem deste tipo de pesquisa, o fácil acesso a uma grande quantidade de 

conceitos, estudos e materiais. Conforme Gray (2012), nos estudos qualitativos a revisão 

bibliográfica em torno de um determinado tópico de pesquisa visa obter uma visão e um 

conhecimento contextual sobre o tema, a fim de levantar questões que venham a auxiliar no 

desenvolvimento da pesquisa.  

A revisão foi realizada em duas etapas, visando alcançar os objetivos específicos deste 

trabalho, quais sejam: i) pesquisar os fatores estressores e o estresse ocupacional nas 

organizações que afetam os gestores e ii) identificar programas de prevenção e qualidade de 

vida no trabalho para o controle do estresse nos gestores e na organização. Não foi possível 

realizar o debate entre os autores, adotando-se o estado da arte. 

Todas as etapas decorreram da consulta aos trabalhos contidos nas bases de dados 

Scopus (Elsevier) e Web of Science (Thomson Reuters Scientific), acessados por meio do 

portal de periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). A escolha das bases foi feita pela notória conceituação acadêmica. Também foram 

utilizados Dissertações de mestrado e Teses de doutorado escritos na língua portuguesa e 

inglesa, além de conteúdo de livros adquiridos e disponíveis em biblioteca.  

As pesquisas foram realizadas em agosto de 2019 e o string de pesquisa, utilizando as 

palavras-chave e os conectores booleanos OR e AND é apresentado na Tabela 1, que 

demonstra também o uso de filtros pelos tipos de documento “Article” e “Review”. 

Tabela 1 – Preenchimento dos campos de pesquisa 

Campos de busca SCOPUS e ISI Web of Science 

String de pesquisa 1 (Stress) AND (Executives) OR (Managers) 

String de pesquisa 2 (Stress) AND (Quality of life at work) AND (Executives)  

String de pesquisa 3 (Stress) AND (Managers) 

String de pesquisa 4 (Stress) AND (Quality of life at work) AND (Managers) 

Tipo de pesquisa para todos os strings (SCOPUS) Article, Title, Abstract, Keywords 

Tipo de pesquisa para todos os strings (ISI) TÓPICO 

Fonte: Base de dados Scopus e ISI Web of Science 



 

 

 
 

Por serem aderentes ao presente estudo, optou-se também por utilizar um filtro por 

áreas temáticas, como: negócios, saúde ocupacional, pública e ambiental, psicologia, 

gerenciamento e ergonomia, sendo obtidos os seguintes resultados conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Quantitativo de artigos selecionados pela pesquisa realizada no Portal “CAPES” de periódicos. 

Base SCOPUS 

Booleana (Stress) AND 

(Executives)  

(Stress) AND (Quality of life 

at work AND (executives) 

(Stress) AND 

(Managers) 

(Stress) AND (Quality of 

life at work) AND 

(Managers) 

Sem filtro 1465 8 1624 25 

Com filtro 56 8 464 23 

Selecionados 4 1 12 0 

Total  17 trabalhos alinhados aos objetivos da pesquisa 

 

Base WEB OF SCIENCE 

Booleana (Stress) AND 

(Executives)  

(Stress) AND (Quality of life 

at work AND (executives) 

(Stress) AND 

(Managers) 

(Stress) AND (Quality of 

life at work) AND 

(Managers) 

Sem filtro 1724 11 1904 28 

Com filtro 264 0 417 10 

Selecionados 6 0 7 1 

Total  14 trabalhos alinhados aos objetivos da pesquisa 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 

A partir dos filtros adotados, selecionou-se 31 artigos. As temáticas predominantes 

identificadas nos referidos trabalhos foram nomeadas de: i) a nova dinâmica do trabalho e os 

fatores estressores; ii) as consequências psicossomáticas nos gestores; iii) medidas de 

prevenção para a qualidade de vida. 

A revisão bibliográfica demonstrou carência de artigos relacionados diretamente ao 

estresse no indivíduo executivo/gestor nas organizações públicas, o que demonstra a 

importância do presente estudo e a necessidade de novos trabalhos com foco nesta população. 

Foram utilizados também livros, teses e dissertações que contribuíram diretamente 

com o presente estudo. Entre estes, destacou-se os autores mais relevantes, como: Ururahy e 

Albert, 1997 e 2015; Zille et al. 2007, 2008, 2012, 2014; Cooper, 1988; Levi, 2003 e 2005,  

Couto, 1987; Albrecht, 1990; Zanelli, 2010; Lipp, 2005.    

O referencial teórico auxiliou ainda na construção do questionário de entrevista, 

conforme correlação que será apresentada no capítulo 3. 

 



 

 

 
 

2.1 A NOVA DINÂMICA DO TRABALHO E OS FATORES ESTRESSORES 

 

 

2.1.1 A nova dinâmica do trabalho 

 

A reestruturação do trabalho e do emprego, nas últimas décadas, tem levado 

pesquisadores como Cahill e Schnall (1999) e Quinlan, Mayhew e Bohle (2001) a argumentar 

que esses eventos podem produzir estresse e, como consequência, doenças físicas e 

psicossomáticas nos trabalhadores. Situações como o aumento da jornada de trabalho, comum 

na função gerencial, apontam para preocupações com a intensificação e sobrecarga de 

trabalho. 

Tal aumento de estresse no trabalho vem ocorrendo desde meados da década de 1980 e 

criado um encargo significativo para as organizações por meio de custos diretos e indiretos, 

tais como: dias de trabalho perdidos; baixa produtividade; elevadas taxas de volume de 

negócios; aumento de pessoal; e custos com benefícios de saúde (WALINGA E ROWE, 

2013). 

De acordo com Zille (2005:61),  

 

[...] as sociedades estão passando por um processo de intensificação do ritmo 

em que as mudanças acontecem. Aliado a essa conjuntura verifica-se uma 

deterioração da qualidade de vida dos indivíduos. Dessa forma, o estresse 

apresenta-se como um estado importante, que vem atingindo as pessoas de 

uma forma geral. Cada período da história contribui de maneira positiva para 

o desenvolvimento global, mas cobra um preço por esse benefício, sendo o 

estresse um dos preços mais habituais da atual época de turbulência sócio 

cultural por que passa a humanidade.”  

 

 

Rifkin (1995) destaca que milhares de trabalhadores estão perdendo seus postos de 

trabalho, em razão da substituição do trabalho humano pelas chamadas tecnologias 

inteligentes, que vêm sendo desenvolvidas em larga escala em todo o mundo. Para esse autor, 

o novo mundo do trabalho está deixando os indivíduos alienados, vítimas de um acentuado 

estresse proveniente de pressões decorrentes de um ambiente de trabalho de alta tecnologia e 

crescente insegurança.  

Nesse cenário, o estresse no trabalho fica cada vez mais evidente e recebe cada vez 

mais destaque, podendo ser entendido, de acordo com Brief, Schuler e Sell (1981), como uma 

condição que surge a partir da interação dos indivíduos com seu trabalho, e ser desencadeado 



 

 

 
 

pelas mudanças que acontecem com as pessoas quando são “forçadas” a se desviar de suas 

funções naturais.  

A velocidade e a frequência com que as mudanças vêm ocorrendo no ambiente 

organizacional tem sido importante característica do mundo atual dos negócios. Isso ocorre, 

principalmente, em decorrência de transformações de ordem econômica, política, social e 

tecnológica, implicando para as pessoas e organizações a necessidade permanente de 

desenvolvimento e adaptação, para antecipar novas demandas (CÂNDIDO; ABREU, 2002). 

Segundo Sennet (2006), a revolução tecnológica da última geração tem florescido, 

sobretudo nas instituições menos presas a formas centralizadas de controle. Esse crescimento 

certamente tem um preço alto: desigualdades econômicas cada vez maiores e instabilidade 

social. 

Nesse contexto, o estresse no trabalho é um problema mundial, que pode ser abordado 

em quatro dimensões: a do trabalhador individual; a da organização do trabalho; a do país; 

e a do continente. No caso da União Europeia (UE), o guia de orientações indica a 

necessidade, em todos os níveis, de identificar os fatores estressores relacionados ao trabalho 

e os problemas surgidos relacionados ao estresse. Afinal, o estresse é um problema 

generalizado, pois afeta os trabalhadores, a organização e a sociedade como um todo.  

Reforçando esses aspectos, o estresse está entre as causas mais importantes que 

contribuem para o aparecimento de diversas doenças e de disfunções entre a população de 

trabalhadores dos diversos países do mundo, com consequências sociais e econômicas. Por 

exemplo, no caso da Europa Oriental, os problemas de saúde mental constituem a base da 

dramática diminuição da expectativa de vida nos últimos dez anos, relacionada à recessão 

econômica e às grandes mudanças sociais ocorridas naquele continente (LEVI, 2003, 2005). 

As mudanças organizacionais nos mais diversos setores da economia e também nos 

serviços públicos vieram acompanhadas da implantação de novas tecnologias. Cooper (2008) 

considera que essas tecnologias retiraram do trabalhador o pesado fardo do esforço físico 

utilizado no processo produtivo, mas em contrapartida aumentaram significativamente a 

sobrecarga psíquica do trabalho, acelerando seu ritmo e exigindo respostas imediatas e 

atuação eficaz. A margem de ambiguidade, instabilidade e contradição também tende a ser 

exacerbada neste contexto de mudanças, competitivo e incerto (DAVEL; MELO, 2005). 

O ISMA (2003), por exemplo, realizou pesquisa com trabalhadores de diversos países, 

que revelou alta incidência de estresse muito intenso em trabalhadores brasileiros, em 

comparação com os trabalhadores japoneses, estes identificados como os mais estressados 



 

 

 
 

pela pesquisa. Com índices menores do que os identificados no Brasil estão os trabalhadores 

da China, Estados Unidos, Alemanha, França e Israel. A pesquisa revelou que os altos índices 

de estresse estão relacionados com as fusões e com a redução do quadro de pessoal das 

empresas, em consequência da globalização.  

Outra pesquisa realizada pela ISMA-Brasil, em 2004, com trabalhadores brasileiros 

que atuavam em diversas ocupações, revelou que 70% dos pesquisados apresentavam quadro 

de estresse. Dando atenção de forma específica a saúde do trabalhador, a literatura já define 

bem o papel do estresse como indutor de determinadas doenças e comportamentos. Entre 

estes estão as doenças cardíacas, com destaque para o infarto prematuro de miocárdio, 

hipertensão, acidente vascular cerebral (AVC), dor de cabeça por tensão, gastrite, úlcera, 

abuso de álcool e drogas (SELYE, 1936, 1956, 1976; FRIEDMAN; ROSENMAN, 1974; 

ADAMS, 1981; COOPER; ARBOSE, 1984; COOPER et al., 1988; COUTO, 1987). Em 

2012, 95 milhões de americanos adquiriram medicamentos anti-estresse (NASR, 2012, apud 

FOY, 2019).  

O problema, portanto, é grave, quando é analisado por diversos ângulos. Do ponto de 

vista econômico, o estresse no local de trabalho resulta em produtividade inferior; aumento 

dos custos e lucros mais baixos (AVEY et al. 2012); (BUCUREAN e COSTIN, 2011); 

BURTON et al. 2012, apud FOY, 2019); (LEUNG 2012); (SINHA e SUBRAMANIAN, 

2012). Ademais, é um dos problemas mais significativos que enfrentam os líderes de 

organizações em toda a União Europeia (KELLOWAY et al., 2012, apud FOY et al., 2019). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os problemas de saúde 

mental e os transtornos relacionados ao estresse são a maior causa global de morte precoce na 

Europa e geram enorme custo econômico à sociedade (LEVI, 2009). Por exemplo, relatório 

emitido pela OMS em 2017 afirma que apenas entre 2005 e 2015 o índice de pessoas com 

depressão aumentou 18%, sendo que no Brasil já são 11,5 milhões de pessoas afetadas pela 

doença. Em razão da negligência, a depressão e a ansiedade crescem vertiginosamente. 

Segundo a European Agency for Health and Safety at Work, o estresse é um problema 

que já atinge um terço dos trabalhadores da União Europeia (DOLAN, 2006). A American 

Psychological Association afirma que 43% dos adultos sofrem de estresse (DOLAN, 2006). 

Ademais, conforme dados divulgados pelo The American Institute of Stress, os Estados 

Unidos gastam cerca de US$ 300 bilhões/ano com as consequências do estresse (ROSSI, 

2009). 



 

 

 
 

Neste cenário, se encontra o gestor, foco deste trabalho, que segundo o ISMA (2008) 

destaca que as principais fontes de estresse nestes indivíduos estão associadas justamente a 

reestruturação organizacional decorrente da globalização. 

 

2.1.2 Estresse nos gestores 

 

A partir da década de 1990, com a aceleração das mudanças organizacionais e com a 

utilização mais frequente das tecnologias de gestão, o gerente vê-se às voltas com uma rotina 

diária cada vez mais desgastante e com tensões excessivas decorrentes do ambiente de 

trabalho (ZILLE; BRAGA; MARQUES, 2012). 

Na realidade brasileira, os gerentes começaram a enfrentar, principalmente a partir da 

década de 90, situações ambíguas, em razão dos processos de reestruturação pelos quais 

passou grande parte das organizações. Nesse processo de transformação, o contexto 

globalizado passa a ser marcado por competição intensificada, desregulamentação dos 

mercados, desenvolvimento de novas tecnologias de informação e produção, novas políticas 

organizacionais e legislações governamentais (ZILLE; BRAGA; MARQUES, 2014). 

Sennet, (2004) afirma que as novas formas de trabalho requerem pessoas que 

consigam passar facilmente de uma tarefa para outra, de um emprego para outro, de um lugar 

para outro. A capacidade de aprender coisas novas com rapidez passa a ser mais valorizada do 

que a capacidade de se aprofundar ainda mais em um problema de dados existentes. 

Para Cooper (2005), os ocupantes da função gerencial na atualidade pertencem a uma 

cultura empresarial em que as pessoas trabalham mais horas e mais arduamente, a fim de 

atingir o sucesso pessoal e as recompensas materiais. 

Os gerentes, em particular, pela natureza de seu papel, estão expostos a fatores 

intrínsecos e extrínsecos, tais como ritmo, natureza e conteúdo do trabalho, relacionamento 

interpessoal, carreira e realização, estrutura e clima organizacional, e interface casa/trabalho, 

que se revelam como fontes de pressão no trabalho. Estas, por sua vez, geram tensões e 

podem ser responsáveis por quadros de estresse ocupacional (COOPER et al. 1988). 

Várias pesquisas vêm demonstrando alta incidência de estresse em ocupantes da 

função gerencial no Brasil, corroborando a extensa literatura internacional sobre o tema. 

Couto (1987), em sua pesquisa envolvendo 552 altos gestores brasileiros, revelou que 68% 

deles se encontravam estressados. A pesquisa de Zille (2005) em 15 organizações brasileiras 

de vários segmentos da economia nacional, envolvendo 550 gerentes de diversos níveis 



 

 

 
 

hierárquicos, constatou que 63% dos gerentes pesquisados estavam estressados. Desses, 18% 

apresentavam quadro de estresse intenso e muito intenso.  

Noutra pesquisa realizada com 288 gerentes, Zille e Braga (2007) constataram que 

52% dos pesquisados apresentavam quadro de estresse de intenso a muito intenso.  

No ano seguinte, Zille, Braga e Marques (2008), com uma amostra de 62 gerentes e 

superintendentes de uma grande empresa brasileira de energia elétrica, revelaram que 52% 

dos gerentes apresentavam estresse em nível leve a moderado e 11% apresentavam quadro de 

estresse intenso. 

O estresse intenso e muito intenso afetam também vários comportamentos e atitudes 

no trabalho, como, por exemplo, o absenteísmo, atrasos no comparecimento ao trabalho, falta 

de atenção na realização das tarefas, atitudes negativas, resistência a mudanças, baixo nível de 

cooperação e hostilidade. Portanto, os gerentes precisam estar atentos aos sinais de estresse 

neles próprios e nos trabalhadores de sua área de responsabilidade (ADAMS, 1981). 

Outra relevante pesquisa de estresse específica nos gestores, também realizada por 

Zille (2005), identificou níveis intensos e muito intensos de tensão no trabalho nos gestores. A 

incidência de estresse nos participantes do estudo variou de 59,5% a 70,4%. 

As fontes de tensão específicas do trabalho dos gestores, mais recorrentes na amostra 

global da pesquisa acima, foram: conhecer o que é qualidade de vida e sua importância e não 

ter tempo para praticar esses conceitos; estar em conflito por perceber a sobrecarga e não 

poder questioná-la por ocupar “função gerencial” e, por fim, vivenciar conflitos por ter que 

ser inovador, dotado de autonomia, e estar sujeito às normas da organização. Em relação ao 

constructo Indicador de Impacto na Produtividade, as variáveis correspondentes foram: 

dificuldade de lembrar fatos recentes relacionados ao trabalho, o que anteriormente era 

facilmente lembrado; dificuldade na tomada de decisões; fuga das responsabilidades de 

trabalho, que anteriormente eram assumidas de forma natural; desejo de trocar de emprego 

com frequência; desmotivação importante para o trabalho; perder o controle sobre os eventos 

da vida (trabalho, família, relacionamentos, entre outros); excessivo desgaste nos 

relacionamentos interpessoais, no trabalho ou fora dele; dificuldade de concentração; 

diminuição da eficácia no trabalho; e queda na produtividade. Dessa forma, verificou-se que 

não são apenas os indivíduos que sofrem com as decorrências do estresse ocupacional, mas 

também as organizações, principalmente no que se refere à produtividade (ZILLE (2005). 

Singh e Dubey (2001) realizaram estudo com 210 gerentes intermediários de 

diferentes organizações do setor privado para examinar o papel do estresse e do locus de 



 

 

 
 

controle na satisfação com o trabalho. Concluíram que o estresse dos gestores era gerado, 

principalmente, por: ambiguidade de papel, conflito de papéis e sobrecarga de funções. Sobre 

estes fatores, relatam Singh e Dubey (2001) que: 

 

Realização de várias atividades ao mesmo tempo, com alto grau de 

cobrança” (49,64%), “Muitos prazos e prazos apertados” (40,88%) e 

“Realização do máximo de trabalho com o mínimo de recursos, de forma 

exagerada” (35,04%) foram os mais frequentes no grupo de gestores 

diagnosticados com estresse, revelando-se, portanto, como os mais 

importantes do construto fontes de tensão no trabalho. “Execução de 

trabalho complexo” e a “Filosofia de trabalho pautada pela obsessão e 

compulsão por resultados” também tiveram significativa frequência no 

grupo com estresse (34,31%). Estes indicadores mais frequentes estão 

relacionados ao construto de segunda ordem processos de trabalho.  

 

 

Estes resultados estão de acordo com estudos que indicam que as principais fontes de 

tensão no trabalho são: sobrecarga e pressão no trabalho (ZANELLI, 2010; ZILLE, 2008 e 

2005; CAMELO e ANGERAMINI, 2008; SINGH e DUBEY, 2001) e complexidade e 

estruturação do trabalho (JUNQUILHO, 2005; ROSH, 2008).  

Nakayama (1997) estudou a influência da cultura organizacional na predisposição do 

gerente ao estresse ocupacional. Ele constatou que as organizações com a cultura que valoriza 

o paternalismo, a disciplina rígida, a repressão e o modo de gestão tecnoburocrático são 

ambientes propícios para a instalação de quadros de estresse negativos. Já as organizações 

cujo ambiente favorece a democracia, a participação e integração das pessoas propiciam a 

realização pessoal e profissional. 

Em função dessas transformações, impõe-se um novo estilo na gestão dos negócios 

bem diverso dos anos anteriores. Mudanças organizacionais acontecem a todo o momento, em 

grande parte sob a égide dos gestores, que passaram a lidar com tensões intensificadas e 

constantes no ambiente de trabalho, as quais provocam quadros de estresse ocupacional, 

entendido aqui como o estresse decorrente das relações que o indivíduo estabelece com seu 

ambiente ocupacional (ZILLE et al, 2011). 

Em face desse novo momento que se apresenta para os ocupantes de funções 

gerenciais, torna-se cada vez mais irrefutável a relevância de aprofundar estudos sobre esta 

categoria de trabalhadores, considerando a pressão que o trabalho lhes impõe e suas 

implicações sobre o desencadeamento do fenômeno do estresse ocupacional.  

O gestor é o elo entre os diversos níveis organizacionais, estando, por essa razão, 

permanentemente submetido à intensa carga de pressão, podendo sua função constituir-se em 



 

 

 
 

fator precipitador de quadros importantes de estresse no trabalho. Como decorrência disto, 

este profissional torna-se vulnerável a diversos tipos de doenças, como infarto do miocárdio, 

derrame cerebral, quadros psiquiátricos graves, úlceras, colites, manifestações psicológicas 

diversas, desencadeamento de quadros de diabetes, distúrbio do sistema imunológico, câncer, 

entre outras (GOLDBERG, 1986). 

Além disso, os gerentes acabam por atuar num espaço caracterizado, principalmente, 

pela ambiguidade de demandas e papéis a desempenhar e pela capacidade de mediar 

contradições (DAVEL; MELO, 2005). Ao analisar o cotidiano dos gestores no contexto 

empresarial, Lima (1995) encontrou uma rotina sobrecarregada, mas com raras queixas por 

parte deles e com sua recusa em admitir frustrações. Para esse autor, a carreira do gerente é, 

em grande parte, o resultado de sua capacidade de se conformar às normas, valores, crenças e 

ideias definidas pela empresa e, consequentemente, às políticas que as exprimem. A extrema 

dedicação ao trabalho é outro meio utilizado pelos gerentes para conservar seus postos, mas 

também para galgar os escalões da empresa. É exigida dele uma dedicação à organização que 

transcenda a preocupação com seus próprios interesses. 

Delineado estresse nos gestores, no tópico seguinte será abordado o estresse 

ocupacional, bem como sua influência na vida dos gestores. 

 

2.1.3 Estresse Ocupacional e Fatores Estressores 

 

É um fato documentado que o estresse ocupacional é generalizado em todo o mundo 

(ADERIBIGBE, JK, E MJOLI, TQ, 2018). A Organização Mundial de Saúde (OMS) também 

relatou estresse ocupacional como uma epidemia global (WHO, 2010). 

Couto (1987) entende que o estresse ocupacional ocorre quando as exigências 

psíquicas do meio são maiores do que a estrutura psíquica do indivíduo consegue suportar. 

Para o autor, quando existe a superposição de agentes estressantes no trabalho e 

vulnerabilidade do indivíduo, surge o estresse ocupacional. 

Codo, Soratto e Vasques-Menezes (2004), apud Zille, et al (2014) citam três fatores 

que podem contribuir para o desencadeamento do estresse ocupacional. Um dos fatores 

mencionados seria a globalização da economia, e com isso uma crescente pressão de 

competição, encurtamento de ciclo produtivo e necessidade de inovações tecnológicas. Um 

segundo fator seria o acúmulo de exigências que levam a um esforço mental e 



 

 

 
 

consequentemente às situações estressantes, e por fim, um terceiro fator, as jornadas de 

trabalho que se encontram cada vez mais alteradas (flexibilidades de horários) com os turnos. 

De acordo com o modelo dinâmico do estresse ocupacional, desenvolvido por Cooper 

et al. (1988, apud ZILLE, 2005), os gerentes em particular, pela natureza de seu papel, estão 

expostos a fatores intrínsecos e extrínsecos, tais como ritmo, natureza e conteúdo do trabalho, 

relacionamento interpessoal, carreira e realização, estrutura e clima organizacional, e interface 

casa/trabalho, que se revelam como fontes de pressão no trabalho. Estas, por sua vez geram 

tensões e podem ser responsáveis por quadros de estresse ocupacional. Os autores propuseram 

um modelo que demonstra a dinâmica do estresse, considerando suas fontes, categorias 

individuais, estratégias de enfrentamento e efeitos da variável sobre o indivíduo e a 

organização. Este modelo considera que as fontes de estresse são múltiplas, assim como seus 

efeitos. 

Para entender o fenômeno do estresse ocupacional, é importante entender suas 

abordagens conceituais. As abordagens bioquímica, psicológica e sociológica, que podem ser 

consideradas complementares e interligadas, são os principais marcos conceituais que 

direcionam os estudos do estresse. A abordagem bioquímica, ou seja, a abordagem da 

fisiologia do estresse surgiu nas décadas de 1930 a 1950, liderada pelos estudos de Selye 

(1936, 1956). A abordagem psicológica centra-se na influência da percepção no 

comportamento do indivíduo, tendo como consequência as manifestações de estresse 

(COOPER et al., 1988). Por fim, a abordagem sociológica, que está relacionada com a 

compreensão das relações entre variáveis da sociedade e o estresse ocupacional (LEVI, 2003, 

2005) 

O estresse ocupacional afeta a saúde músculo-esquelética (dor nas costas, dor de 

garganta, fadiga), aumenta o risco de doença cardiovascular, é um fator de risco para diabetes, 

derrame e demência, contribui para acidentes, absenteísmo, rotatividade e baixa produtividade 

e aumento dos custos médicos, legais e de seguros. O custo estimado de estresse para as 

empresas dos EUA é de US $ 300 bilhões por ano. (KERMOTT et al, 2019).  

O sintoma físico frequentemente relatado de estresse ocupacional é uma dor de 

cabeça, que faz com que os trabalhadores afetados apresentem tensão nos pescoços, testas e 

músculos dos ombros. Os outros sintomas conhecidos de estresse ocupacional são problemas 

digestivos, úlceras, hipertensão, ansiedade e sudorese excessiva, doença coronariana, acidente 

vascular cerebral e até mesmo a calvície de padrão masculino (CHANDRA & PARVEZ, 

2016). 



 

 

 
 

 Narra ainda o mesmo autor que um empregado emocionalmente afetado apresenta 

com frequência nervosismo, indignação, depressão, frustração por questões banais, demência 

e ausência de foco para qualquer tarefa, isto porque a mente do indivíduo é impactada 

negativamente. As manifestações psicológicas de estresse ocupacional, por outro lado, 

incluem a retirada da sociedade, fobias, comportamentos compulsivos, transtornos 

alimentares e medos (CHANDRA & PARVEZ, 2016). 

Para a análise do nível de intensidade de estresse ocupacional, Zille (2005) 

desenvolveu um modelo teórico para explicar o estresse ocupacional em gerentes, tomando 

como referência uma escala de cinco pontos, conforme sintetizada a seguir.  

 

Ausência de Estresse - significa um estado de bom equilíbrio entre as 

demandas psíquicas advindas do ambiente, tais como trabalho, família e 

social, entre outras, e a estrutura psíquica do indivíduo. Estresse Leve a 

Moderado – indica a ocorrência de manifestações de estresse, mas em grau 

compensado, possivelmente sem gerar impactos importantes nos diversos 

ambientes de interação do indivíduo. Estresse Intenso – indica a ocorrência 

de manifestações de estresse num grau elevado, possivelmente gerando 

impactos importantes no indivíduo; as condições orgânicas e psíquicas 

podem apresentar alterações e, em alguns casos, os indivíduos necessitam de 

tratamento/acompanhamento psicológico, podendo necessitar também de 

tratamento clínico. Estresse Muito Intenso – indica a ocorrência de 

manifestações de estresse num grau muito elevado, que geram impactos 

significativos nos diversos ambientes em que o indivíduo opera; as 

condições orgânicas e psíquicas apresentam alterações muito importantes, e 

os casos desta intensidade necessitam de tratamento/ acompanhamento 

clínico e/ou psicológico.  

 

 

As pesquisas de Zille (2015) indicaram fontes de tensão e indicadores de impactos na 

produtividade, sobretudo da gerência intermediária, que, segundo o autor é a que mais sofre 

esses níveis de tensão, o que explica o maior nível de estresse identificado nesses 

profissionais. Ele afirma que as fontes de tensão mais importantes identificadas em seus 

estudos foram:  

 

realizar trabalho que exige a execução de várias atividades ao mesmo tempo, 

com alto grau de cobrança; estar submetido a muitos prazos e a prazos 

apertados; submeter-se à filosofia da direção, pautada pela obsessão e 

compulsão por resultados; [...] ter o dia muito tomado por uma série de 

compromissos de trabalho assumidos, com pouco ou nenhum tempo livre; 

não conseguir se desligar dos contextos relacionados ao trabalho; levar a 

vida de forma muito corrida, realizando cada vez mais trabalho em menos 

tempo, mesmo quando não há exigências para tal; e pensar e realizar de 

forma frequente duas ou mais coisas ao mesmo tempo, tendo dificuldades 

para concluí-las (ZILLE, 2005, p. 11, 13). 

 



 

 

 
 

Não é possível dizer que todas as pessoas que trabalham numa certa ocupação 

vivenciarão o mesmo grau de estresse. Porém, é razoável afirmar que as pessoas que 

trabalham em ocupações com alta carga de tensão diária terão maior probabilidade de 

vivenciar as condições negativas do estresse (JOHNSON et al., 2009). 

Desse modo, o estresse ocupacional é um processo composto de inúmeras variáveis, 

não tendo como fator único o ambiente ou o indivíduo (SARDA Jr; LEGAL: JABLONSKI Jr, 

2004). Além do que, como visto anteriormente, condições específicas das funções 

organizacionais, atingem a população dos gestores, sendo oportuno identificar os fatores 

estressores, de modo a propor medidas de prevenção para a quantidade de vida no trabalho. 

Camelo e Angerami (2008) buscaram identificar as principais categorias de riscos 

psicossociais relacionados ao trabalho capazes de levar ao estresse. Concluíram que alguns 

dos riscos psicossociais relacionados a aspectos de organização, planejamento e 

gerenciamento do trabalho que podem levar ao estresse são o suporte precário para a 

resolução de problemas, ambiguidade e conflito de papéis, incerteza na carreira, falta de 

controle sobre o trabalho, relacionamento interpessoal insuficiente, interface trabalho-família, 

monotonia das tarefas, sobrecarga e esquema de trabalho.  

O estresse relacionado ao trabalho constitui, de acordo com Levi (2005, apud Zille 

2014, p. 10) um importante fator determinante dos transtornos depressivos, além de induzir ao 

aumento da pressão sanguínea, provavelmente contribuindo para a morbidade por doenças 

cardíacas, desencadeamento de quadros de diabetes, esgotamento físico, aparecimento de 

outras doenças, incluindo os distúrbios cardiovasculares, como as moléstias do coração, 

acidente vascular cerebral (AVC) e problemas renais decorrentes da hipertensão arterial. 

Essas são consequências que, além de gerar o adoecimento dos indivíduos, quase sempre 

interferem no desempenho no trabalho, com reflexos na produtividade das organizações. 

Apresenta ainda, o autor, dados da pesquisa sobre o estresse que realizou com 482 indivíduos:  

 

pôde-se identificar que ter o dia muito tomado com uma série de 

compromissos de trabalho assumidos, com pouco ou nenhum tempo livre, 

não conseguir desligar-se dos contextos relacionados ao trabalho, levar a 

vida de forma muito corrida, realizando cada vez mais trabalho em menos 

tempo, mesmo quando não há exigências para tal, e pensar e realizar de 

forma frequente duas ou mais coisas ao mesmo tempo, tendo dificuldades 

para concluí-las, foram as principais fontes de tensão excessiva no trabalho 

para os gestores identificados com quadro de estresse ocupacional. [...] 

dificuldade na tomada de decisões, fuga das responsabilidades de trabalho, 

que anteriormente eram assumidas de forma natural, desejo de trocar de 

emprego com frequência, desmotivação importante para o trabalho, perder o 

controle sobre os eventos da vida (trabalho, família, relacionamentos, entre 



 

 

 
 

outros), excessivo desgaste nos relacionamentos interpessoais, no trabalho 

ou fora dele, dificuldade de concentração e diminuição na eficácia no 

trabalho foram indicadores importantes de impacto na produtividade, 

apresentados por 73,6% ou 469 dos gestores participantes do estudo. LEVI 

(2005, apud ZILLE 2014, P. 10). 

 

 

Levi afirma que apesar de haver mecanismos de regulação, que são práticas adotadas 

por esses indivíduos para amenizar situações tensionantes vivenciadas na realização do 

trabalho (possibilidade de gozar férias, descansos nos finais de semana e feriados, espírito de 

cooperação entre os pares, possibilidade de questionar prazos e prioridades e canais de 

diálogo sobre as dificuldades na organização) esses mecanismos não estão sendo suficientes 

para neutralizar as situações tensionantes e, consequentemente, os quadros de estresse 

identificados. 

Albrecht (1990), assinala que as organizações devem investir na redução do estresse 

no trabalho como forma de manter os gestores saudáveis e produtivos. Além disso, também se 

deve evitar o estresse, por seu efeito negativo e contagioso, que pode ser transferido para 

outros trabalhadores, possibilitando um desencadeamento em cascata e levando a uma 

epidemia de estresse, que tem um efeito nefasto sobre os trabalhadores e nas organizações.  

Nesse sentido, de acordo com Levi (2005), o estresse contínuo relacionado ao trabalho 

constitui um importante fator determinante dos transtornos depressivos, além de outros 

impactos na saúde do trabalhador, gerando consequências como o aumento da pressão 

sanguínea e provavelmente contribuindo para a morbidade por doenças cardíacas, 

desencadeamento de quadros de diabetes, exaustão, perda de peso, esgotamento físico e 

aparecimento de outras doenças, como AVC e problemas renais devidos à hipertensão 

arterial. 

As causas do desgaste dos trabalhadores no ambiente de trabalho, conforme afirmado 

por Zanelli (2010), têm suas origens em seis pontos de desequilíbrio: excesso de trabalho, 

falta de controle, remuneração insuficiente, colapso da união, ausência de equidade e valores 

conflitantes. Os trabalhadores que tiverem que se submeter a estas condições desfavoráveis 

poderão, no longo prazo, causar, acelerar o curso ou desencadear os sintomas relacionados à 

saúde. 

O que pode ser visto por muitos dirigentes como produtividade para o trabalhador 

pode significar excesso de demandas ou pressões. O desgaste físico e emocional está na base 

de problemas crônicos de saúde, manifestando insônia, dores de cabeça, pressão alta, úlcera e 



 

 

 
 

resfriados constantes. Esse desgaste é definido como perda da capacidade psicológica e 

biológica do trabalhador (ZANELLI, 2010). 

O trabalho afeta a saúde, mas a saúde do trabalhador também afeta a produtividade do 

indivíduo e sua capacidade de ganhar o sustento, bem como suas relações sociais e familiares. 

Isso se aplica a todos os aspectos da saúde, tanto física quanto mental (LEVI, 2008). 

Na Figura 3, é apresentado o modelo básico de origem de estresse.  

 

                             

Figura 3 – Modelo básico de origem do estresse                         

Fonte: Couto (1987, p. 35)  

 

 

Segundo Levi (2009), os mecanismos patogênicos incluem as reações emocionais 

(ansiedade, depressão, hipocondria e alienação), as reações cognitivas (perda da concentração 

e da memória e incapacidade de aprender coisas novas, de ser criativo e de tomar decisões), as 

reações comportamentais (abuso de drogas, álcool e cigarro, comportamento destrutivo e 

autodestrutivo) e as reações fisiológicas (disfunção neuroendócrina e imunológica). Estas 

formas de adoecimento produzem grande impacto nos trabalhadores, nas organizações, na 

economia e na sociedade. 

A sobrecarga de trabalho, segundo Lipp (2005), é o estressor profissional mais citado 

nas pesquisas sobre fontes de estresse e é um empecilho à dedicação de mais tempo para 

outros ambientes, como lazer e família. A mesma autora alerta que a quantidade de trabalho, 

tarefas e projetos que uma pessoa pode aceitar ou, até mesmo, se impor sem ter os efeitos 

negativos do estresse vai depender de duas variáveis importantes: se ela é ou não vulnerável à 

  

Contexto do 

indivíduo 

Vulnerabilidade  

Agentes  
Estressantes  

No Trabalho  

Stress  



 

 

 
 

sobrecarga de trabalho; e se ela possui ou não estratégias de enfrentamento adequadas para 

lidar com o estresse.  

De igual maneira, a sobrecarga e desconforto como insegurança em relação ao vínculo 

de trabalho, além de excesso de pressão com prazos curtos apareceram como fatores 

estressores (MELO 2000). Ademais, a sobrecarga de tarefas é agravada pelo uso de 

tecnologias como e-mails, softwares e sistemas integrados de gestão, como fontes de tensão 

no trabalho gerencial (ROSSI, 2005). 

Em revisão da literatura, Paschoal e Tamayo (2004) apontam que os estressores 

organizacionais podem ser de natureza física (ventilação, iluminação, etc.) ou psicossociais 

(fatores intrínsecos ao trabalho, aspectos do relacionamento interpessoal, autonomia ou 

controle no trabalho, estressores baseados nos papéis - conflito e ambiguidade de papéis - e 

fatores relacionados ao desenvolvimento de carreira). 

 Swoboda et al. (2006) encontraram que a ambiguidade de função, conflitos na equipe, 

a doença do usuário e a falta de tempo constituem aspectos do trabalho vivenciados como 

estressantes, ao passo que o contato com usuários e com a equipe foram percebidos como 

recompensadores.  

De acordo com Sapolsky (2005), aqueles em postos mais altos estão expostos a mais 

estressores psicológicos e fisiológicos e, portanto, experimentam níveis mais elevados de 

estresse. Esta linha de estudos afirma que os gestores de topo podem experimentar eventos 

mais estressantes (LEVINSON, 1981; LOVELACE, MANZ, & ALVES, 2007). 

A falta de investimento em recursos humanos na área da saúde mental vem sendo 

apontada como fator de sobrecarga e estresse da equipe, tanto pela insuficiência de 

profissionais (DE MARCO, CÍTERO, MORAES & NOGUEIRA-MARTINS, 2008) quanto 

pela falta de profissionais qualificados para o desempenho de seu trabalho (CORDEIRO, 

2001). A demanda por serviços de saúde mental também atua como estressor, ao gerar 

pressão na forma de cobrança por atendimento realizado (SOUZA, VILAR, ROCHA, 

UCHOA & ROCHA, 2008) 

Cabe destacar a categoria “falta de recompensa no trabalho”, em que se identificam a 

baixa remuneração, frustração quanto aos resultados do trabalho, falta de reconhecimento e 

baixa qualidade do cuidado como fatores de estresse pessoal. Tais aspectos, associados à 

carência de recompensas, são frequentemente relacionados ao estresse no trabalho de 

profissionais de saúde mental (MACEDO, 2005; GIGANTESCO, PICARDI, CHIAIA, 

BALBI & MOROSINI, 2003).  



 

 

 
 

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2004) afirmam que o reconhecimento confere um 

sentido ao trabalho que transforma sofrimento em prazer. Está relacionado ao ganho no 

registro da identidade, ou seja, a atribuição de sentido em relação às expectativas subjetivas e 

às realizações pessoais. Eles acrescentam ainda que toda a descompensação psicopatológica 

supõe ou uma hesitação ou uma crise de identidade. Portanto, pode-se inferir que a falta de 

reconhecimento é um dos fatores de fragilização mental dos sujeitos trabalhadores, mesmo 

que, como defesa contra a angústia, os sujeitos identifiquem a falta de reconhecimento como 

algo normal. 

Dolan (2006) sustenta que os transtornos mentais e o estresse são responsáveis pela 

maioria dos mecanismos patogênicos relatados e estão entre as patologias ocupacionais mais 

prevalentes. Segundo esse autor, o estresse é uma das causas diretas da doença psicológica e 

fisiológica mais comum e mais letal que atinge a humanidade (DOLAN, 2006, p. 10). 

Dessa maneira, levando em consideração os trabalhos de Cooper (1998, p. 95), Dolan 

(2006, p. 45) e Albert e Ururahy (2015), que desenvolveram um modelo dinâmico e cognitivo 

do estresse ocupacional, finaliza-se esse tópico com a Tabela 3, para facilitar a visualização 

do estresse ocupacional e seus fatores estressores.  

Para Cooper et al (1998) o estresse ocupacional envolve fatores estressores e sintomas. 

As fontes de estresse podem ser intrínsecas, extrínsecas ou de outra natureza, e os sintomas 

caracterizam-se em individuais, comportamentais, organizacionais e psicológicos (tabela 3). 

  

 

 

 

FONTES DE 
ESTRESSE 

INTRÍNSECAS: monotonia/tédio; sobrecarga de trabalho; muito ou pouca 
responsabilidade; muito ou pouca participação nas decisões; má administração do 
tempo; dedicação excessiva 

 

EXTRÍNSECAS: condições ambientais de trabalho; segurança; relações 
sócioprofissionais. 

OUTRAS: papel na organização; relacionamento interpessoal; desenvolvimento 
na carreira; clima e estrutura organizacional; interface casa/trabalho 

 



 

 

 
 

 

Tabela 3 – Fontes e sintomas de estresse  

Fonte: Adaptado de Cooper (1998), Dolan (2006) e Albert e Ururahy (2015)  

 

 

 

Delieneado o estresse ocupacional e seus fatores estressores, em seguida serão 

abordadas as consequências psicossomáticas do estresse na poulação dos executivos.  

 

2.2 AS CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOMÁTICAS NOS GESTORES 

 

2.2.1 O estresse no âmbito histórico 

 

 A ciência manteve durante muito tempo a separação entre corpo e mente, antes de 

admitir que as emoções são parte indispensável da nossa vida racional e do comportamento 

em sociedade, e estão na origem daquilo que constitui o ser humano (URURAHY, ALBERT, 

2015).  

Até o começo do século XIX, as principais teorias sobre mente e a consciência 

consideravam que elas eram a manifestação de espíritos animais atuando através do cérebro. 

A crença em que se entende que o sistema nervoso desempenha algum papel na nossa 

consciência e na cognição começou a se fortalecer a partir do século III A.C. Nesse período, 

Gall acreditava que o cérebro era uma máquina sofisticada que produzia comportamento, 

pensamento e emoção (LENT, 2008). 

O termo “emoção” vem do latim emovere, que significa colocar em movimento. 

Portanto, qualquer alteração do pensamento, perturbação, mesmo que passageira, provoca 

uma reação fisiológica.  

 

 

 

SINTOMAS 
DE 

ESTRESSE 

INDIVIDUAIS: dores musculares; dermatites; disfunções gastrointestinais; 
tremores neurológicos; problemas cardíacos; pressão alta; pulsação acelerada; 
problemas respiratórios; sudorese; colesterol alto; calor, calafrios, vermelhidão, 
palidez, soluços, dores estomacais, diarréia, gases; fadiga constante; insônia. 

COMPORTAMENTAIS: tabagismo; alcoolismo; dependência de drogas; 
disfunções sexuais; ganho ou perda de peso; má alimentação; uso de cafeína e 
alimentos açucarados; sedentarismo; estilo de vida competitivo; degradação das 
capacidades relacionais; isolamento.  

ORGANIZACIONAIS: excesso de atrasos; aumento de licenças médicas; 
turnover acentuado; acidentes de trabalho; queda na produtividade; falta de 
originalidade nas ideias; desempenho irregular; dificuldades interpessoais; 
aumento do absenteísmo.  

PSICOLÓGICOS: depressão, ansiedade, irritabilidade, pânico; esgotamento 
profissional; agressividade; alteração das capacidades intelectuais; transtornos da 
memória; antecipação excessiva do que pode acontecer; hiperatividade mental; 
redução da vigilância (esquecimentos). 



 

 

 
 

O neurocientista Antonio Damásio, em seu livro “O erro de Descartes” (1995), 

apresenta uma visão largamente discutida sobre emoções e cognição, onde afirma que as 

emoções e a razão não são elementos dissociados como propôs Descartes. Ele sugere que a 

emoção na verdade é uma sequência de dois processos: ter uma emoção e depois senti-la. 

Lent (2008), diz que a expressão das emoções pode ser medida objetivamente, e 

envolve respostas comportamentais, bem como alterações endócrinas e autonômicas. 

De acordo com Ururahy (2015), a emoção acumulada produz alterações fisiológicas e 

um fenômeno com o qual o ser humano sempre conviveu, o estresse, que pode ser o maior 

agente envelhecedor do corpo, sobretudo se for proveniente de tarefas tediosas e repetitivas, 

ou de situações fora do controle do indivíduo. Talvez por isso o estresse seja considerado na 

atualidade o maior fator de risco para a saúde do homem moderno e motor de um estilo de 

vida inadequado.  

Dispenza (2007) reforça que as emoções são a química para enfrentar 

neurologicamente a experiência. O autor afirma que os seres humanos se recordam das coisas 

mais destacadas e mais emocionais, e é dessa forma que dever ser. 

Os conceitos sobre estresse evoluíram nos dois e meio últimos milênios. Segundo 

Ururahy e Albert (1997), no início da era clássica, Heráclito foi o primeiro a sugerir que um 

estado clássico, sem alteração, não era a condição natural. Pelo contrário, a capacidade de 

submeter-se à alteração constante, esta sim, era intrínseca a todas as coisas. Pouco depois, 

Empédocles, propôs a ideia decorrente de que tudo consistia em elementos e qualidades, que 

o equilíbrio ou a harmonia era condição necessária para a sobrevivência dos organismos 

vivos. Cem anos depois, Hipócrates igualou a saúde ao equilíbrio harmonioso dos elementos e 

da qualidade de vida e a doença a uma desarmonia sistemática destes elementos. Em seguida, 

Hipócrates sugeriu que as forças perturbadoras que produziam a desarmonia, a doença, 

derivam de fontes naturais e não de fontes sobrenaturais, assim como as forças de equilíbrio 

ou adaptativas. Seguindo essa linha de raciocínio, ele introduziu o conceito de que a 

“Natureza é a cura de doença”, uma noção mais tarde endossada pelos romanos, quando se 

referiam às forças de equilíbrio como Vis Medicatrix Naturae, ou poder cicatrizante da 

natureza. 

Nesse ínterim, Epicuro, sugeriu que a mente poderia ser um dos fatores que 

influenciam as forças da cicatrização, e escreveu a ataraxia, ou “imperturbabilidade da 

mente”, representava um estado particularmente desejável.  



 

 

 
 

Ainda nos anos da Renascença, Thomas Sydenham entendeu o conceito hipocrático de 

doença como uma desarmonia sistemática, trazida à tona por forças perturbadoras, quando 

sugeriu que uma resposta adaptativa a essas forças poderia ela própria produzir alterações 

patológicas.  

Logo após, Claude Bernard ampliou a noção de harmonia ou estado de estabilidade, 

no século XIX, quando introduziu o conceito do milieu intérieur, ou o princípio do equilíbrio 

fisiológico interno dinâmico, contudo, foi Walter Cannon, posteriormente, quem cunhou o 

termo homeostase, entendendo o alcance do conceito dos parâmetros tanto emocionais quanto 

físicos. Canon também descreveu a reação de fuga ou de luta e associou a resposta adaptativa 

ao estresse com a secreção de hormônios e suas ações (URURAHY, ALBERT, 1997).  

Todavia, foi na década de 30 que Hans Selye tomou emprestado o termo estresse da 

física e o considerou como a resposta inesperada do corpo a qualquer estímulo que seja 

solicitado, correspondendo a situações às quais o organismo deve se adaptar. Somando-se ao 

trabalho de Selye (1956), na década de 1970, Albrecht (1979, p. 113) definiu o estresse como 

“o conjunto de condições bioquímicas do corpo humano, refletindo a tentativa do corpo de 

fazer o ajuste às exigências do meio”. Assim, na visão desse autor, o estresse não é tratado 

como uma doença, mas sim como uma condição de descontrole da função fisiológica normal 

do corpo humano.  

Na mesma direção, Couto (1987), Admas (1980), Cooper et al. (1988), Levi (2005), 

Maslach (2005) e Zille (2005) consideram o estresse como um estado em que ocorre um 

desgaste anormal do organismo humano e/ou uma redução da capacidade de trabalho, 

ocasionados, basicamente, por uma desproporção prolongada entre o grau de tensão a que o 

indivíduo está exposto e sua capacidade de suportá-lo. 

É importante enfatizar que para entender o fenômeno do estresse ocupacional é 

necessário entender suas abordagens conceituais. A abordagem bioquímica trata da fisiologia 

do estresse e a abordagem psicológica se centra na influência da percepção no comportamento 

do indivíduo, tendo como consequência as manifestações de estresse (COOPER et al., 1988). 

Neste trabalho serão enfatizados apenas os estudos das abordagens bioquímica e 

psicológica, que podem ser consideradas complementares, interligadas e, portanto, deve-se 

partir do entendimento do indivíduo enquanto um ser biopsicossocial. Faz-se necessário, 

portanto, ampliar a análise sobre compreensão do indivíduo e do estresse em toda sua 

complexidade.  

 

 



 

 

 
 

2.2.2 O cérebro em atividade 

 

Antes de abordar a importância do cérebro emocional é necessário destacar a 

existência do elo intrínseco entre emoções e saúde do indivíduo. Quando a saúde se fragiliza, 

a doença se instala. “Somos corpo e alma, físico e emoção”, como definiu o gênio Leonardo 

da Vinci. A emoção não se limita à esfera pessoal. Está ligada a todas as facetas do nosso 

cotidiano. Trata-se de uma mistura fisiológica complexa de hormônios, neurotransmissores, 

neurônios e circuitos cerebrais especiais transmitidos para todos os órgãos do corpo, somada a 

fatores psicológicos que induzem nosso comportamento. É imprescindível apresentar as 

estruturas que envolvem o cérebro e seu funcionamento bioquímico para poder entender o 

processo de estresse, suas alterações fisiológicas e, sobretudo os efeitos prejudiciais à saúde 

das pessoas em geral, e do gestor em particular (URURAHY, ALBERT, 2015). 

As estruturas físicas e bioquímicas constituem 20% de cérebro (80% do órgão são 

constituídos por água). As estruturas anatômicas se dividem em três camadas superpostas ao 

longo da evolução, com funções baseadas no movimento, nas emoções e no intelecto: Cérebro 

primitivo: instintivo reflexo; Cérebro Intermediário: emocional, formado pelas estruturas do 

sistema límbico; Cérebro superior: intelectual. 

Segundo Ururahy, (2015), o cérebro emocional controla a fisiologia corporal o ritmo 

cardíaco, o apetite, a libido, o sistema imunológico. Pelo cérebro emocional, localizado na 

parte interna dos hemisférios cerebrais, passam todas as emoções, as quais, por sua vez, 

desencadeiam no corpo reações visíveis, como as lágrimas e o rubor facial, e mensurável, 

como a pressão elevada e o aumento dos batimentos cardíacos. A reação do organismo ante 

uma emoção ou o estresse é idêntica, pois ambos fazem o mesmo percurso no nosso corpo. 

O sistema límbico, centro das emoções, não é uma estrutura, mas um conjunto de 

caminhos que incorporam estruturas localizadas em regiões profundas do cérebro, como a 

amígdala. Esse vaivém das emoções está representado no sistema nervoso autônomo que é 

comandado pelo hipotálamo e subdivide-se em dois grupos. 

 

1) SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO: É o sistema que acelera nosso organismo, 

preparando-o para atividade física ou intelectual. Os neurotransmissores 

envolvidos na atividade simpática são adrenalina e a noradrenalina. O sistema 

nervoso simpático dilata os brônquios e as pupilas, acelera a atividade cardíaca, 

aumenta a transpiração e a pressão arterial e diminui a atividade digestiva, é ele 

que aciona o mecanismo de reação fuga ou luta. 

 



 

 

 
 

2) SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO: Este sistema freia nosso 

organismo a fim de reduzir os gastos energéticos. As funções digestivas, a libido, a 

produção de insulina e a contração de brônquios e das pupilas são estimuladas pelo 

parassimpático, cujo neurotransmissor é acetilcolina. A atividade cardíaca, por sua 

vez, é diminuída. 

 

Na base do cérebro existe uma cavidade onde se situa a hipófise, glândula que 

comanda o sistema endócrino e está liga ao hipotálamo. O hipotálamo comanda o sistema 

nervoso autônomo e produz o HLC (hormônio liberador de corticotropina) que, por sua vez, 

estimula a hipófise a produzir o ACTH (hormônio corticoestimulante). A figura 4 descreve  

bem tais elucidações: 

  

Figura 4 – Sistema nervoso autônomo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Segue narrando Ururahy e Albert (2015) que como as emoções começam no cérebro e 

se propagam pelo corpo, a grande resposta desse estresse se faz a partir da ligação cérebro-

sistema endócrino - o eixo hipotálamo-hipófise-glândulas suprarrenais (duas pequenas 

glândulas sobre os rins), o ACTH as estimula a produzir vários hormônios, entre eles, os do 

estresse, cortisol (hidrocortisona) e adrenalina. 

Quando o cérebro interpreta uma circunstância como ameaçadora ao equilíbrio 

interno, ativa os neurônios para deslanchar em um determinado padrão de atividade. O 

organismo se mobiliza para desenvolver a reação de estresse. Essa lhe permitirá adequar-se 

para enfrentar o agente estressor, ou seja, qualquer nova situação ou sensação que coloca o 

corpo em estado de alerta e torna o indivíduo mais vigilante (provocando a aceleração da 

respiração e da circulação, além de aumentar o metabolismo, a secreção de hormônios e de 

neurotransmissores) (URURAHY, ALBERT, 2015).  

Na figura 5 pode-se vislumbar a representação da resposta fisiológica do estresse. 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Sistema nervoso   
simpático 

Alerta emocional; Reação de luta ou 
fuga; Medo, raiva, ansiedade, 

alegria... 

Sistema nervoso 
parassimpático 

Tranquilidade; reação de 
relaxamento; Calma, meditação... 



 

 

 
 

 

Figura 5 – Representação da Resposta Fisiológica do Estresse 

Fonte: Ururahy e Albert, 1997. 

 



 

 

 
 

2.2.3 O estresse e suas agressões físicas 

 

 

Segundo Ururahy e Albert (2015), o estresse é uma resposta elaborada pelo córtex 

cerebral e pelo sistema límbico (cérebro emocional). É transmitida ao sistema nervoso 

simpático, que estimulará todos os órgãos envolvidos na reação através da liberação da 

noradrenalina a ao sistema neuroendócrino ao mesmo tempo, as ações do sistema 

parassimpático atuam para frear as ações do sistema simpático. Logo, assim que um agente 

estressor, ou seja, tudo aquilo que pode vir a agredir o indivíduo no âmbito das emoções, a 

Síndrome Geral da Adaptação ou Reação de Estresse se desenvolve em três tempos 

sucessivos: 

TEMPO 1 - Reação de Alarme: Quando o indivíduo toma consciência da ameaça o 

neuro transmissor noradrenalina estimula os órgãos de defesa (aparelho cardiovascular, 

pulmões, músculos, sistema imunológico), ao mesmo tempo em que aumenta a produção dos 

hormônios de estresse, cortisol e adrenalina. Esta, em grande quantidade, eleva a pressão 

arterial a frequência cardíaca e o colesterol circulante, além de prejudicar a qualidade do sono, 

por ser um estimulante do sistema nervosos central. 

 O corpo em estado de defesa inicia-se a reação: dilatação das pupilas, batimentos 

cardíacos aceleram-se, os brônquios dilatam-se para entrada de oxigênio, e o fígado envia 

mais glicogênio para os músculos, fornecendo mais energia. Se o organismo continuar 

submetido ao agente estressor, o esforço de adaptação precisará ser mantido, e entra em ação 

o segundo tempo da Síndrome Geral da Adaptação ou Reação de Estresse. 

TEMPO 2 – Resistência: Essa fase é baseada no eixo hipotálamo - hipófise, que ativa 

a secreção de cortisol e da adrenalina pelas glândulas suprarrenais. São os seguintes efeitos do 

cortisol no organismo, dependendo das individualidades: facilita a formação de trombos 

sanguíneos; enfraquece as defesas do corpo; reduz o desejo sexual; estimula o centro da fome 

no cérebro, gerando o aumento do apetite; aumenta a produção de placas de gorduras nas 

artérias e a retenção de líquidos; estimula a mucosa do estômago à produção de ácido 

clorídrico; causa resistência à insulina; aumenta a predisposição à depressão; se a ameaça 

pelos agentes estressores continuar, o organismo submete-se à fase de esgotamento. 

TEMPO 3 - Esgotamento e Doenças: Quando o estresse se torna crônico, as 

capacidades energéticas do organismo se esgotam, o percentual de glicose circulante cai, e as 

células deixam de ser nutridas adequadamente. Como produção de cortisol e da adrenalina 

permanece elevada, as ações do sistema imunológico ficam reduzidas. Com o corpo e a mente 



 

 

 
 

esgotados, as doenças se instalam, sempre dependendo das individualidades. A produção 

aumentada do hormônio do estresse exaure a mente e também interfere na atividade da 

serotonina, gerando ou ampliando uma reação depressiva, transtorno da ansiedade, doença do 

pânico, bulimia, entre outros transtornos. 

Vale mencionar o estudo desenvolvido por Lipp (2000), onde identificou uma quarta 

fase entre a resistência e a exaustão, denominada quase exaustão, momento em que há um 

enfraquecimento do indivíduo, que, ao não conseguir se adaptar ou resistir ao estressor, torna-

se vulnerável ao aparecimento de doenças. A Figura 6 demonstra as manifestações mais 

comuns do estresse. 

 

 
 

Figura 6 – Manifestações mais comuns do estresse 

Fonte: Ururahy e Albert, 1997. 

 

 



 

 

 
 

Na área emocional, o estresse pode produzir desde apatia, depressão, desânimo, 

sensação de desalento e hipersensibilidade emotiva até raiva, ira, irritabilidade e ansiedade, 

além de ter o potencial de desencadear surtos psicóticos e crises neuróticas em pessoas 

predispostas (LIPP & MALAGRIS, 2001).  

Segundo o Centro Psicológico de Controle do Stress (CPCS) coordenado por Lipp 

(2001), os fatores que mais contribuem para o aumento do estresse em nossa atualidade são: o 

aumento de assaltos, mudanças de valores, tecnologia avançada, aumento de desestruturação 

familiar, mudanças de hábitos sexuais, oportunidades para boas carreiras, excesso de 

competição entre muitos outros fatores externos e internos. 

Afirmam Ururahy e Albert (1997) que face ao estresse crônico se observa com 

frequência as manifestações a seguir, decorrentes do excesso de cortisol no organismo. Os 

autores elaboraram tabelas demonstrando os efeitos do estresse. Em relação ao estresse e suas 

agressões físicas, destacam-se as proteínas, os carboidratos, os lipídeos, as células sanguíneas, 

o tecido linfático, o sistema nervoso central, o sistema músculo-esquelético, o tecido ósseo e o 

sistema cardiovascular, sistema gastrintestinal, olhos, tecidos/ovários (tabela 4): 

 

METABOLISMO 

PROTEÍNAS - Aumento da destruição de proteínas. 

- Diminuição da massa muscular. 

CARBOIDRATOS - Aumento da produção de glicose. 

- Aumento da destruição de glicose. 

- Diminuição de receptores de insulina. 

- Diminuição do uso de glicose pelos tecidos. 

LIPÍDEOS - Aumento de lipase na circulação. 

- Aumento de lipídeos no sangue. 

- Redistribuição da gordura corporal. 

CÉLULAS SANGUÍNEAS - Diminuição das defesas do organismo por 

diminuição dos glóbulos brancos. 

- Hiper coagulabilidade (tromboembolismo)  

TECIDO LINFÁTICO - Diminuição da síntese de anticorpos. 

- Involução do timo. 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL - Manifestações psíquico-comportamentais. 

- Aumento da destruição de proteínas e de 

glicose. 



 

 

 
 

SISTEMA MUSCÚLO-ESQUELÉTICO - Atrofia e astenia musculares. 

TECIDO ÓSSEO - Compete com a vitamina D impedindo a 

absorção de cálcio, gerando osteoporose. 

SISTEMA CARDIOVASCULAR - Potencialização dos efeitos da adrenalina e da 

hiper coagulabilidade do sangue, favorecendo o 

infarto. 

 

METABOLISMO 

SISTEMA GASTRINTESTINAL - Aumento da secreção de ácido clorídrico e 

pepsinogênio, diminuição do muco protetor 

intestinal. 

OLHOS - Aumento da pressão intraocular. 

TECIDOS/OVÁRIOS - Diminuição da produção de testosterona com 

queda de libido. 

- Diminuição da produção de progesterona com 

o desenvolvimento de frigidez. 

Tabela 4 – O estresse e suas agressões físicas 

Fonte: Ururahy e Albert 1997, adaptado pela autora (2019). 

 

Ururahy e Albert observam ainda que as manifestações em nosso corpo, quando 

exposto a altos níveis de adrenalina circulante, geram consequências consideradas por eles 

como agressões físicas (tabela 5): 

 

CORAÇÃO - Aumento da frequência cardíaca. 

- Aumento da pressão arterial. 

- Aumento da contração miocárdica. 

VASOS 

SANGUÍNEOS 

- Redução dos calibres com consequente queda da oxigenação dos tecidos. 

SANGUE - Aumento da concentração de glicose pela estimulação da produção do 

fígado. 

- Aumento da destruição da gordura armazenada no corpo com aumento da 

gordura circulante. 

PÂNCREAS - Diminuição da secreção de insulina. 

PULMÕES - Dilatação crônica dos brônquios, o que facilita as infecções por vírus, 

bactérias, bacilos... 

 

Tabela 5 – O estresse e suas agressões físicas 

Fonte: Ururahy e Albert 1997, adaptado pela autora (2019). 



 

 

 
 

 

As manifestações físicas que mais encontraram no cotidiano, para estes autores, tendo 

o estresse crônico como fator desencadeador, foram associadas ao sistema cardiovascular, 

cérebro, trato digestivo, pele e anexos, órgãos sexuais, tecido ósseo, obesidade, diabetes e 

câncer: 

 

SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 

- Infarto do miocárdio. 

- Arritmias. 

- Hipertensão arterial 

CÉREBRO - Arteriosclerose. 

- Acidente vascular hemorrágico/isquêmico. 

TRATO DIGESTIVO - Úlceras. 

- Gastrites. 

- Doenças inflamatórias. 

- Colites 

- Diarreias crônicas 

PELE E ANEXOS - Envelhecimento precoce. 

- Rush cutâneo. 

- Lesões urticariformes (semelhantes à urticária). 

- Queda de cabelo 

- Psoríase 

- Micoses.  

ÓRGÃOS SEXUAIS - Impotência e frigidez. 

TECIDO ÓSSEO - Osteoporose. 

OBESIDADE - 

DIABETES - 

CÂNCER - Face à diminuição da imunidade provocada pelos níveis de cortisol 

circulante. 

 

Tabela 6 – O estresse e suas agressões físicas 

Fonte: Ururahy e Albert 1997, adaptado pela autora (2019). 

 

Concluem os pesquisadores que além das manifestações físicas decorrentes do stress 

crônico, encontramos com frequência as seguintes manifestações psíquicas: hiper-reatividade 

ao meio ambiente; irritabilidade; sensação de expectativa; visão pessimista; dificuldade de 

concentração; ansiedade; depressão; isolamento; impulsividade; perda ou excesso de apetite; 



 

 

 
 

pânico. Bem como, as manifestações comportamentais são, também, uma constante, e 

caracterizadas por: alcoolismo; bulimia (especialmente em relação a alimentos açucarados); 

tabagismo; consumo de drogas ilícitas; uso de calmantes e ansiolíticos; automedicação para 

suprimir sintomas específicos; aumento da ingestão de café ou bebidas do tipo cola; fuga 

psicológica; robotização do comportamento; comportamento autodestrutivo. 

Devido ao efeito negativo do estresse sobre o sistema imunológico, o indivíduo se 

torna mais suscetível a resfriados, gripes ou doenças mais graves, como o câncer. Há 

diminuição da produção da testosterona, com a queda da libido. Úlceras, gastrites, queda de 

cabelos, insônia, micoses e fadiga crônica são algumas das outras manifestações físicas mais 

comuns decorrentes do estresse prolongado. Naturalmente, na maioria das vezes, o processo 

pode ser corrigido com psicoterapia, coaching, medicamentos ou outras atitudes positivas que 

restaurem o bem-estar, entre elas aprender a relaxar a fim de controlar melhor os sinais físicos 

que acompanham os pensamentos irracionais. O cérebro emocional também guarda 

comportamentos. Experimentar novas atitudes modifica os pensamentos, e novas experiências 

criam novas conexões límbicas (URURAHY, ALBERT 2015). 

Conforme estudos feitos ao longo de 25 anos (1990 – 2015), Albert e Ururahy (2015) 

comprovaram que as pessoas não estão preparadas para a realidade de demanda, mudança e 

insegurança. Narram que dos mais de 70 mil checkups médicos realizados em homens e 

outros 30 mil feitos com mulheres, 60% dos profissionais oriundos de empresas (30% 

profissionais liberais) apresentaram alterações que serão relacionadas na Figura 7.  



 

 

 
 

 

Figura 7 – Perfil de saúde dos executivos examinados 

Fonte: Ururahy e Albert, 2015. 

 

 



 

 

 
 

Afirmam Albert e Ururahy (2015, p. 120) que: 

 

diante dos fatores estressores, como crise financeira, cobrança por resultados 

e metas mais ambiciosas, desemprego, violência urbana, conflitos familiares, 

aumento da competitividade e falta de tempo para o lazer, o nômade 

contemporâneo, em resposta à necessidade de adaptação contínua, produz 

doses permanentes dos hormônios gerados pelo estresse, o que o conduz a 

um estilo de vida insalubre. A longo prazo, as capacidades energéticas do 

corpo se esgotam. Assim, a doença surge como uma resposta emocional ou 

física do organismo a um estresse intolerável. É preciso praticar a prevenção 

e encontrar caminhos para a boa gestão do estresse. 

 

2.2.4. Sobrecarga emocional 

 

Ainda segundo Albert e Ururahy (2015), o acúmulo de emoções negativas como 

contrariedades, impaciência, preocupação e constrangimento, provoca reações fisiológicas. 

Há dificuldades para concentração e da tomada de decisões, tornando a rotina improdutiva e 

demonstrando a sobrecarga emocional de forma prejudicial por observar os seguintes 

problemas: redução da vigilância, o que leva a erros, esquecimentos e hesitações; transtornos 

de memória; repetição de problemas profissionais e dificuldades de desconectar do trabalho 

para passar a outro centro de interesse (família, lazer...); antecipação excessiva do que pode 

acontecer, sem estar numa reflexão produtiva e construtiva; hiperatividade mental, que pode 

levar à insônia. 

Os autores elaboraram, também, uma lista de sintomas (sensações físicas) para 

facilitar a identificação do desgaste emocional devido a aceleração do sistema nervoso 

simpático, quais sejam:  

 

 musculares (tensão muscular, contração involuntária, dores musculares); 

 respiratórios (dificuldade de respiração, opressão respiratória, bloqueio 

respiratório, apneia);  

 cardiovasculares (aceleração do ritmo cardíaco, palpitações);  

 cutâneas (calor, calafrios, suor frio, vermelhidão, palidez, irritações);  

 digestivas (soluços, gases intestinais, dores de estômago, diarreia); fadiga 

constante. 

 

Segundo Ururahy & Albert (2015), em vários países, inclusive no Brasil, repete-se a 

situação dos Estados Unidos, onde cerca de 80% das consultas médicas estão relacionadas ao 



 

 

 
 

estresse crônico, segundo dados da Universidade de Harvard. É grande o número de 

executivos que abusam de bebidas alcoólicas e cafeína, fumam, dormem, mal levam uma vida 

sedentária e consomem grande quantidade de carboidratos, tendo como principais problemas 

de saúde: 

 

 alimentação desequilibrada - 60% 

 apresentam baixo HDL (fração do bom colesterol) - 50% 

 estão com sobrepeso - 45% 

 sofrem de insônia - 25% 

 têm gordura em excesso no fígado - 22% 

 são hipertensos - 20% a 22% 

 sofrem de gastrite - 12% a 18% 

 têm alguma doença pulmonar 12% a 15% 

 se automedicam - 10% 

 são diabéticos - 8% 

 

Corroborando com os autores supracitados, Franz Alexander, médico e psicanalista, 

diz que cada situação emocional corresponde a uma síndrome específica de alterações físicas, 

respostas psicossomáticas, tais como o riso, o choro, o enrubescimento, alterações da 

frequência cardíaca, da respiração etc. Quando a emoção desaparece, o processo fisiológico 

correspondente também desaparece e o corpo volta ao estado de equilíbrio (CAMPOS & 

RODRIGUES, 2005). 

 

 

2.3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA A QUALIDADE DE VIDA 

 

2.3.1 Necessidade de Qualidade de Vida  

 

Segundo Ururahy (1997), pesquisadores definiram qualidade de vida como sendo a 

adequação entre aquilo a que um indivíduo aspira e o que ele efetivamente obtém na vida que 

leva. Para poder desempenhar seu papel gerencial é preciso identificar os fatores estressores e 

saber administrá-los, levar uma vida equilibrada, estreitar o círculo relacional, reservar 

momentos para descontração, riso, exercícios e boa alimentação.  



 

 

 
 

Afirma ser importante que as empresas desenvolvam estratégias voltadas para 

prevenção através de programas e orientações para uma vida mais saudável, assim, o 

absenteísmo/doença reduzirá e o bem-estar será percebido por todos. Contar com os 

integrantes em plena forma física e emocional é fundamental para sustentabilidade das 

empresas (URURAHY, 1997). 

Nesse sentido, Bianchi (2018) ressalta que, além de ser responsável pela internalização 

de mudanças (MARKOS & SRIDEVI, 2010), os gerentes de negócios agem como elo de 

ligação entre a empresa e o empregado (FERNANDES, SIQUEIRA & VIEIRA, 2014; 

YUKL, 2012), o que resulta em um trabalho significativo. 

O bem-estar da força de trabalho é uma necessidade, não é uma opção para as 

empresas que pretendem destacar-se no século 21. Adaptar-se para sobreviver nunca foi um 

tema tão atual. A sociedade contemporânea avança depressa, de forma mais horizontal e 

flexível que as empresas, e as que são fábricas de estresse, geradoras de ineficácia e de 

prejuízos materiais, devem ser substituídas por empresas eficazes, lucrativas e produtoras de 

bem-estar. O modelo corporativo que trata o empregado como produto substituível, 

pressionando-o e deixando-o infeliz, é um obstáculo à adaptação e a inovação. Estas só fluem 

quando a equipe se apropria dos desafios comuns. Mais de 70% dos gestores dizem trabalhar 

durante o seu tempo de descanso. Não se recuperam psiquicamente ao fim do dia e deixam de 

investir em outras áreas que geram satisfação (família, amigos, lazer cultural e esportes). A 

aposentadoria lhes parece um vácuo de atividades propiciado pela escassez de relações 

sociais, familiares e até mesmo sexuais (URURAHY E ALBERT, 2015). 

Segundo estudo publicado na revista científica Archives of Internal Medicine, da 

Associação Médica Americana, pode-se reduzir em até 80% o risco de desenvolver os males 

crônicos mais comuns mediante a adoção de quatro hábitos em conjunto. São eles: não fumar, 

manter o peso ideal, fazer exercícios regulares e dormir um sono reparador. Um pensamento 

produz efeitos sobre o organismo e ao cuidar do corpo ganha-se saúde mental. Leonardo da 

Vinci afirmou que o "homem é um" e continua no século XXI a ser um conjunto harmônico 

ou desarmônico, independente o avanço tecnológico (URURAHY e ALBERT, 2015). 

Quando o absenteísmo e a rotatividade do pessoal aumentam, quando um número cada 

vez maior de empregados começa a ter problemas de saúde, afetando negativamente seu 

desempenho no trabalho, quando o abuso do álcool e das drogas toma conta do ambiente 

organizacional e quando o clima organizacional começa a se deteriorar, os gestores começam 



 

 

 
 

a se preocupar com as pressões subjacentes que possam estar causando tudo isso.  É preciso 

que os gestores fiquem atentos aos sinais e encaminhem os casos à área de Gestão de Pessoas 

nas organizações para intervir de forma mais efetiva na resolução destes problemas 

(ALBRECHT, 1988). 

Desse modo, encontrar medidas de prevenção para a qualidade de vida é questão que 

se impõe. E um dos fatores que devem ser evitados para prevenir o estresse é a precipitação, 

que se tornou uma forma de trabalho extremamente comum. Cada um trabalha como se 

houvesse uma urgência permanente com o sentimento de sobrecarga pela grande quantidade 

de tarefas. Procura-se a rapidez da execução, mas na prática é comum encontrar apenas a 

precipitação. A pressa induzida ou aceita pelas chefias, está longe de ser benéfica para a 

cultura empresarial a médio e longo prazo, embora possa dar à primeira vista uma impressão 

de dinamismo. A precipitação reduz a eficiência dos funcionários, pois quem quer fazer 

numerosas tarefas ao mesmo tempo acaba muitas vezes sem fazer nada. A obsessão do curto 

prazo impede os funcionários de refletir sobre a atividade com o mínimo de distanciamento 

necessário para aprimorá-la. A precipitação leva à ineficiência do trabalho em equipe, o que 

se traduz em tensões entre os funcionários, degradando as suas relações, resultando um 

círculo vicioso que constitui o primeiro fator de estresse na empresa (URURAHY e 

ALBERT, 2015). 

 Outro fator é a agressividade, muitas vezes não exteriorizada em forma de raiva, por 

exemplo. Em alguns momentos ela transparece na linguagem não verbal ou na linguagem 

corporal.  Como expressão de conflitos não verbalizados e explicitados, o uso da linguagem 

não verbal depreciativa corta qualquer diálogo verdadeiro, resultando muitas vezes em 

inimizades fortes e duradouras que as pessoas não conseguem explicar (URURAHY e 

ALBERT, 2015). 

Considera-se como último estágio da expressão do estresse coletivo em uma empresa, 

o isolamento, que pode tomar formas muito diferentes, conforme o lugar e os níveis 

hierárquicos (absenteísmo, licenças médicas, atrasos, demissões, desânimo, desmotivação, 

erros de atenção, queda da produtividade e alcoolismo). Esse isolamento traduz-se em uma 

necessidade de distanciar-se da empresa (URURAHY e ALBERT, 2015). 

Observa-se também que o estudo da compaixão no local de trabalho do setor público é 

altamente vantajoso para os gestores do serviço público, promovendo o engajamento dos 



 

 

 
 

funcionários, gestão orientada para o desempenho e melhorando a qualidade do serviço 

(BOSTON, 2011; NEWMAN, 2013); HEFETZ E WARNER, 2012, apud ELDOR, 2017). 

 De acordo com Ururahy e Albert (2015), aprender a relaxar, a respirar e a levar uma 

vida mais saudável, com alimentação balanceada, prática de atividade física e sono de 

qualidade, é o primeiro passo para se adaptar às pressões e driblar o estresse, a depressão, a 

ansiedade e os medos, entre outros fatores que interferem na harmonia do corpo, abrindo 

caminho às mais diversas doenças. 

Melhorar a qualidade de vida depende da gestão adequada de quatro instâncias: a 

pessoal, a profissional, a física e a emocional. Admitir a existência de pontos críticos e 

conflitos que não foram resolvidos é condição sine qua non para qualquer mudança. Para 

mudar é preciso enfrentar a realidade e harmonizar as quatro instâncias que são relativamente 

conflitantes. É preciso sair da zona de conforto aparente – que disfarça a estagnação e a 

infelicidade – e passar a “perder” tempo em atividades capazes de proporcionar novas ideias e 

perspectivas. No trabalho, qualquer que seja o cargo, independente das tarefas executadas, é 

necessário que se faça pausas, o retorno físico e mental será enorme.  Vale meditar, planejar 

mentalmente as férias ou conversar com um colega.  Dez minutos ao ar livre longe do tema de 

trabalho propiciam novas conexões mentais capazes de aliviar a tensão e levar a soluções 

inovadoras em várias áreas (URURAHY e ALBERT, 2015). 

Nos tópicos seguintes, como medidas de prevenção e promoção da qualidade de vida, 

destacar-se-ão os programas de gestão que mais apareceram na literatura científica 

pesquisada.  

 

2.3.2 Wellness Coaching 

 

Introduzido nos Estados Unidos há quase duas décadas, o Wellness Coaching constitui 

uma das soluções mais eficientes, com base em pesquisas científicas, para acelerar a obtenção 

de resultados positivos tanto na vida pessoal quanto profissional. São realizadas sessões de 

Wellness Coaching semanal ou quinzenalmente e, entre uma sessão e outra o cliente (gestor) 

se compromete com ações que representam pequenos passos em direção às metas mensais ou 

trimestrais (URURAHY E ALBERT, 2015). 



 

 

 
 

As técnicas e ferramentas utilizadas ao longo do programa são fruto de pesquisas e 

apresentam resultados comprovados em testes. Foram desenvolvidas no sentido de promover 

autonomia, insights e aprendizados, a fim de favorecer a sustentabilidade das mudanças 

comportamentais após a finalização do processo (URURAHY E ALBERT, 2015). 

Ururahy e Albert (2015) observaram que o Wellness Coach ou Coach de Bem-Estar é 

um profissional que ajuda o gestor de forma objetiva e pragmática a atingir suas metas, 

superar desafios, gerenciar emoções, cultivar estados emocionais positivos, aprimorar seus 

relacionamentos, descobrir e usar suas plenas potencialidades, manter foco, e organizar 

melhor sua vida, principalmente num mundo de excesso de informação, cobrança, pressões e 

distrações. Eles mencionam esta ferramenta como um parceiro que auxilia a se tornar a 

melhor versão de si mesmo. Seguem ressaltando os autores que o Wellness Coach propicia 

para seus clientes a oportunidade de desenhar sua própria visão de bem-estar e de adquirir a 

motivação e confiança para torná-la realidade. Por meio de uma parceria colaborativa, ela atua 

como facilitador no sentido de promover autoconhecimento e estimular comportamentos 

saudáveis. Através dessa metodologia, o indivíduo é auxiliado a enxergar novas 

possibilidades e superar desafios através do uso das suas forças e virtudes e de ferramentas 

com resultados comprovados cientificamente. 

Durante o processo de Welness Coaching, podem ser abordadas questões relacionadas 

às dimensões do bem-estar físico, mental, social, emocional, ocupacional, ambiental e 

espiritual. Um programa de Wellness Coaching geralmente começa com o cliente 

descrevendo uma visão realista de bem-estar que evidencia o futuro que deseja para si e 

orientando a definição do objetivo e o planejamento para concretizá-lo. 

Essa descrição do que quer fazer e ser, em longo prazo, (um ano, dois, cinco anos), 

gera a energia que move o indivíduo para frente nos estágios de mudança e abre caminho para 

eficácia e autoestima. 

Ururahy e Albert descrevem os elementos usados durante o processo, que representam 

uma parte essencial de uma visão de bem-estar, como por exemplo:  

a) Valores (o que é mais importante e dá sentido à minha vida?); b) 
Comportamentos (o que eu quero fazer de forma consistente?); c) 
Motivadores (por que isso é muito importante pra mim, agora?); d) Forças 
(em quais forças, talentos e habilidades eu vou me apoiar?); e) Desafios (que 
desafios irei superar?); f) Recursos (de que tipo de recursos eu vou precisar? 
tempo? dinheiro?); g) Pessoas de apoio (quem poderia me ajudar?) 

 



 

 

 
 

Assim, a transformação de visão e intenção em ação e realidade ocorre com a 

definição de metas semanais, mensais e trimestrais de comportamentos a serem atingidas 

durante o programa que em média, dura de 3 a 12 meses, de acordo com os objetivos 

definidos e a prontidão do cliente para a mudança. 

Os objetivos para os clientes do Wellness Coaching é que alcancem as metas trazidas e 

se tornem confiantes em suas habilidades para estabelecerem novas metas no futuro e tenham 

capacidade de enfrentar novos desafios quando surgirem, assim poderão avançar de maneira 

autodirigida e bem-sucedida. 

As metas respondem a critérios SMART – Specific, Measurable, Attainable, Realistic, 

Timely (Específico, Mensurável, Atingível, Realista, no Tempo) – e dão origem aos planos de 

ação, que fornecem a estrutura para as pessoas criarem novos hábitos de vida e adquirirem 

habilidades que tornem as mudanças sustentáveis. 

O desenvolvimento da autoeficácia é outra etapa do Wellness Coaching. Inicia-se com 

metas comportamentais realistas, que possibilitam novas experiências de sucesso. O programa 

auxilia o indivíduo a usar melhor suas forças, contribuindo para: a) aumentar a felicidade em 

todas as áreas; b) melhorar os relacionamentos; c) ter mais equilíbrio e saúde; d) alcançar os 

objetivos de vida; e) superar desafios; f) enxergar obstáculos como oportunidades para 

aprender e crescer.  

Narram ainda os autores a identificação de 24 forças que são desenvolvidas com mais 

frequência no processo de Wellness Coaching, que são: amor; inteligência social; liderança; 

autoregulação; coragem; perseverança; entusiasmo e energia; criatividade; curiosidade; 

bondade e generosidade; gratidão; esperança; justiça; humor; perdão; prudência; amor à 

aprendizagem; trabalho em equipe; autenticidade e honestidade; espiritualidade; apreciação da 

beleza e excelência; humildade; discernimento; perspectiva e sabedoria. 

Segundo pesquisas de Harvard, afirmam Ururahy e Albert (2015), 80% das consultas 

médicas são relacionadas ao estresse. Esse mal silencioso tornou-se o inimigo número um do 

bem-estar. Em excesso, o estresse afeta não só o desempenho e produtividade, mas também 

todos os aspectos que contribuem para o bem-estar: os relacionamentos, os estados 

emocionais e a saúde. E concluem que:  

 

 



 

 

 
 

O Wellness Coach está preparado para identificar os agentes estressores e 
auxilia a adquirir os conhecimentos e as ferramentas necessárias para 
gerenciar o estresse. Muitas vezes, mesmo o gestor tendo consciência de que 
o estresse prejudica sua rotina de trabalho, não consegue achar um caminho 
pra se livrar dele. Se o estresse não pode ser eliminado, ele pode ser 
gerenciado. Durante o processo de Wellness Coaching, existe a oportunidade 
de perceber quais são as fontes de estresse e os benefícios de uma gestão 
eficaz das emoções. É possível refletir sobre possíveis soluções e partir para 
estratégias eficazes de recomposição: cognitivas: identificar as crenças e 
entender em que situações elas ajudam ou prejudicam; emocionais: aprender 
a identificar e gerenciar as emoções e trazer à consciência as formas de 
defesa (lutar, fugir, desanimar ou travar); físicas: exercícios físicos, sono de 
qualidade, alimentação saudável e equilibrada, respiração diafragmática, etc; 
de consciência: mindfulness, meditação, visualização, ioga, etc; flow: 
atividades interessantes, desafiadoras e prazerosas que cativam 100% da 
atenção (URURAHY E ALBERT, 2015, ibidem, p. 203). 

 

Segundo os autores, outros benefícios comprovados do Wellness Coaching para a 

redução do estresse são a administração do tempo e o retorno financeiro para as organizações. 

Um estudo realizado em 2009 pela Wellness Coaches USA, com oito empresas que 

implantaram o Wellness Coaching para 4 mil funcionários ao longo de 5 anos, mostrou um 

retorno financeiro médio de 4 dólares para cada dólar investido e um custo relacionado à 

saúde menor em 25%, no valor de 38 milhões de dólares em relação ao mercado (figura 8). 

Outra pesquisa citada pelos autores foi realizada entre 2012 e 2015, que segundo eles 

evidenciou os seguintes resultados percebidos por indivíduos de 28 a 60 anos de idade, sendo 

68% de homens e 32% de mulheres, exercendo profissões diversas: - 95% aumentaram o foco 

no que é realmente importante; - 95% ampliaram seu poder de aprendizado e conclusões 

construtivas; - 89% aprimoraram seus relacionamentos; - 89% desenvolveram novos 

comportamentos e habilidades; - 88% elevaram sua autoestima, autoconfiança e auto 

motivação; - 83% reduziram seu nível de estresse em mais de 50%; - 79% melhoraram 

significativamente sua qualidade de vida. 

Na Figura 8, a seguir, podemos observar o percentual médio de melhoria percebido no 

mesmo período, pelos mesmos indivíduos:  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Percentual médio de percepção de melhoria 

Fonte: Be Coaching Brasil, 2009. 

 

Outros resultados mais comuns observados e relatados por indivíduos que passaram 

pelo Wellness Coaching, conforme narrado pelos autores, foram: 

EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE: - aumento do foco e concentração; - 
melhoria no raciocínio e desempenho; - melhor uso do tempo e gestão de 
prioridades; - tomadas de decisões com maior clareza e segurança. 
RELACIONAMENTOS: - autoconhecimento; - melhor entendimento de 
aceitação de si e dos outros; - resolução de conflitos, dúvidas e problemas. 
SAÚDE E VITALIDADE: - maior tranquilidade, equilíbrio emocional e 
sensação de bem-estar; - aumento de disposição e de energia; - redução de 
fatores de risco para a saúde (sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, 
hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado e estresse crônico); - 
aumento da resiliência (capacidade de lidar com a diversidade); - redução 
dos níveis de ansiedade (URURAHY E ALBERT, p. 210). 



 

 

 
 

Por fim, definido por alguns como a ciência e a arte de facilitar a mudança positiva, o 

Wellness Coaching é um processo que visa desenvolver e fortalecer o indivíduo/gestor, 

elevando sua capacidade de adaptação e realização, contribuindo para o controle do estresse e 

alcance de melhores níveis de desempenho e saúde de maneira sustentável.  

Oportuno observar no trabalho destes autores no uso desta metodologia, a ausência de 

fatores negativos da aplicação desta ferramenta, relatados no estudo apresentado. 

 

2.3.3 Mindfulness 

Segundo Ururahy e Albert (2015), originada na meditação budista, a prática de 

mindfullness vem sendo objeto de estudo científico em renomados centros de pesquisa e, 

devido à eficácia comprovada, é uma das ferramentas utilizadas com sucesso nos programas 

de promoção de saúde e bem-estar. 

Narram os autores supracitados, que Mindfulness ou Atenção Plena é um estado 

mental alcançado por meio de práticas regulares e um dos recursos mais poderosos para se 

chegar a esses resultados. Alcança-se o estado de mindfulness colocando-se, 

intencionalmente, a atenção nas experiências internas que estão operando no momento 

presente, como pensamentos, sensações físicas e emoções, de maneira aberta e compassiva, 

sem qualquer tipo de crítica, avaliação ou julgamento. 

Pesquisas sobre mindfulness ou meditação indicam alguns sinais encorajadores de que 

as intervenções mindfulness podem melhorar os aspectos de líderes/gestores, do bem-estar, 

resiliência e capacidade de liderança. Dado os desafios significativos que enfrentam os líderes 

nas organizações, tanto na sua própria saúde e bem-estar e de seus subordinados diretos 

(NIELSEN & DANIELS, 2016). 

Há potencial para levar isso a um passo adiante, aplicando o aprendizado de outras 

áreas da psicologia ao local de trabalho e, particularmente, para encontrar formas de apoiar o 

desenvolvimento de liderança/gestão para o bem-estar, como mindfulness e meditação 

(DONALDSON-FEILDER, LEWIS & YARKER, 2009). 

Corroborando com a necessidade de programas para gestão do estresse nos gestores, 

como o mindfulness, Niessen e Kranabetter (2019) afirmaram que os resultados de suas 



 

 

 
 

pesquisas sugeriram que os gestores devem estar cientes de que a sua própria saúde afeta a 

saúde de seus funcionários, portanto, tais programas são necessidades que se impõem. 

Lidar com a incerteza, altos níveis de demanda, situações e inter-relações complexas, 

mudança constante, paradoxo e ambiguidade é parte da maioria dos líderes / gestores 

(BARON & CAYER, 2011; PETRIE, 2014). É cada vez mais reconhecido que esses fatores 

resultam em estresse, problemas de saúde relacionados com o estresse e ausência por doença 

(NIELSEN & DANIELS, 2016), que por sua vez afeta o desempenho dos líderes / gestores e 

das pessoas que trabalham para eles (CHASKALSON, 2011).  

Após revisão sistemática de pesquisas sobre intervenções mindfulness e meditação 

para gestores e líderes, Donaldson-Feilder, Lewis & Yarker (2019) afirmaram o seu impacto 

positivo no bem-estar e na capacidade de liderança. Os resultados indicam alguns sinais 

encorajadores de que as intervenções mindfulness e meditação promovem bem-estar, 

resiliência e maior capacidade de liderança.  

Afirmam ainda as mesmas autoras que: 

Há uma crescente literatura sobre os benefícios das intervenções mindfulness 

e meditação para uma série de resultados, incluindo o bem-estar subjetivo, 

sintomas psicológicos, reatividade emocional e regulação comportamental 

(por exemplo, ver Keng, Smoski, & Robins, 2011). Kristeller (2004) Sugere 

que os múltiplos efeitos da meditação são raramente todo explorado em 

conjunto e propõe um modelo multimodal de efeitos de meditação que 

cobrem seis áreas de desenvolvimento (físico, cognitivas, atencionais, 

emocionais, comportamentais e espirituais) e três estágios de 

desenvolvimento (inicial, intermédia e final). Levando isso um passo 

adiante, autores, como Carroll (2007), Marturano (2014), e Reitz, 

Chaskalson, Olivier e Waller (2016) sugeriram modelos de liderança com 

mindfulness em seu centro. Enquanto isso, outros autores sugeriram que 

mindfulness tem o potencial para apoiar os líderes na liderança “pós-

convencional” (por exemplo, Baron & Cayer, 2011), ou atingir um 

desenvolvimento vertical (por exemplo, Petrie, 2014). (DONALDSON-

FEILDER, LEWIS & YARKER, 2019, p. 3) 

 

Em uma recente revisão sistemática de intervenções mindfulness no local de trabalho, 

Jamieson e Tuckey (2017) concluíram que, em quase todos os estudos revisados, houve um 

benefício estatisticamente significativo. 

Há uma série de áreas em que as intervenções mindfulness e meditação destinadas a 

líderes e gestores poderiam oferecer benefícios potenciais (DONALDSON-FEILDER, 

LEWIS, & YARKER, 2009). 



 

 

 
 

As organizações estão procurando novas maneiras de apoiar seus líderes, gestores e 

subordinados, sendo o mindfullness uma importante intervenção para a prevenção e melhora 

da qualidade de vida das pessoas e, via de consequência, da própria organização. 

 

2.3.4 Espiritualidade 

O tema espiritualidade vem ganhando grande interesse na literatura popular. Numa 

rápida pesquisa, através da Amazon.com, é possível obter uma relação de 141.435 resultados 

para a busca por “espiritualidade” (spirituality) e 7.181 para “espiritualidade no trabalho” 

(spirituality at work) (SILVA, 2011). 

Na última década vários estudiosos assinalaram o crescente interesse no tema 

espiritualidade no trabalho tanto de pesquisadores em gestão quanto de profissionais na 

América do Norte (SILVA, 2011).  

Howard (2002) considera que esta explosão de interesse na espiritualidade, como uma 

nova dimensão da gestão, provavelmente seja a tendência em gestão mais significativa desde 

a década de 1950. Já Wagner-Marsh e Conley (1999) reconhecem este movimento como uma 

“quarta onda organizacional” seguindo a terceira onda tecnológica, apontada por Toffler na 

década de 1980. Denominaram esta onda de “empresa espiritualmente embasada” (SILVA, 

2011). 

Para Silva (2011) na literatura contemporânea, a espiritualidade tem sido definida de 

diferentes formas: como inteligência, como linha desenvolvimento ou como atitude e 

experiência interior. Como inteligência, a espiritualidade é definida como pensamento 

elevado, provimento de significado, inteligência que contextualiza e transforma. 

A espiritualidade pode ser um caminho, um meio de promover a felicidade do 

indivíduo em seu trabalho e em sua organização, devendo ser um dos focos de atuação das 

empresas (SANTOS, SILVA E CORREA, 2012). Existe uma relação positiva entre o bem-

estar espiritual e bem-estar psicológico, uma relação inversa entre o existencialismo e 

depressão, e uma associação direta da espiritualidade com a esperança ou a fixação de metas 

orientada para o futuro (LANDIS, 1996). Espiritualidade pode diminuir a depressão, 

ansiedade e impotência e pode promover uma melhor saúde mental (SILVA, 2011). 



 

 

 
 

É importante destacar que um dos maiores obstáculos na definição da espiritualidade é 

sua relação com a religiosidade. Religião é um sistema de protocolos, rituais, crenças, que 

formaliza a relação de um grupo com uma fé específica e compartilhada entre as pessoas. Já a 

espiritualidade pode ser definida como aquilo que pertence ao espírito humano, como a 

compaixão, a humildade, o amor, a fé, a honestidade, a ética, a integridade, a bondade, a 

verdade, a tolerância, o comprometimento. Espiritualidade é, portanto, algo muito mais 

abrangente (NADER, 2017). Além disso, esta temática tem dificuldades que se referem a sua 

avaliação enquanto recurso tangível, ou seja, é de difícil quantificação. 

Na perspectiva de Moggi (2008), o espiritual é o valor intangível da organização, ou 

seja, o imaterial, onde os patrões não podem se apropriar desse bem, pois está intimamente 

ligado à essência do indivíduo, tais como: conhecimento, ideias, informações, valores. 

Nesse passo, importante ressaltar que na literatura contemporânea a espiritualidade 

tem sido definida de diferentes formas: como inteligência, linha de desenvolvimento ou 

experiência interior. O construto da inteligência espiritual permite que a espiritualidade seja 

vista como algo que pode ser desenvolvido e cultivado. Quando tratada como inteligência, a 

espiritualidade é definida por Zohar e Marshall (2000 apud PANDEY, GUPTA, 2008) como 

pensamento elevado, provimento de significado, inteligência que contextualiza e transforma. 

Karakas (2010) exemplifica o crescente número de empresas, incluindo grandes 

corporações, como a Intel, Coca-cola, Boeing, Sears, Body Shop e Tom’s of Maine, que 

incorporaram a espiritualidade a seu ambiente de trabalho, a suas estratégias ou a sua cultura. 

Algumas delas incluem práticas espirituais, como: grupos de estudos sobre textos sagrados; 

grupos voluntários de oração; grupos de diálogo sobre fé; organização e sessões para reflexão; 

oferta de exercícios de meditação; e desenvolvimento de programas de liderança servidora. A 

Ford, a Intel e outras empresas patrocinam redes espirituais formadas por empregados e, a 

cada mês, a Câmara de Comércio de San Francisco patrocina um lanche frugal “espiritual” 

(ABURDENE, 2006). Outras incorporam a espiritualidade no trabalho nas suas estratégias de 

responsabilidade social, investindo parte do lucro em projetos sociais ou liberando tempo de 

trabalho dos empregados para serviços voluntários. 

Para Aburdene (2006), o “poder da espiritualidade” representa o maior megatrend da 

atual era. A ascensão da espiritualidade estaria associada ao fato de que, em tempos 

turbulentos, se olha para o próprio interior. Tendo alcançado massa crítica no nível pessoal, a 

espiritualidade transborda para as organizações. Os valores em mutação transformam o 



 

 

 
 

capitalismo, pressionado por escândalos contábeis, déficit crescente, quebra de bolsa e 

denúncias, através de investimento socialmente responsável, de códigos de ética nas 

empresas, de mudanças no comportamento do consumidor ou investidor e de CEOs e 

executivos que reconhecem e valorizam a dimensão espiritual. 

Pawar (2009) examinou os efeitos diretos entre três aspectos da espiritualidade no 

trabalho: significado do trabalho, comunidade no trabalho e propósito organizacional positivo. 

Verificou também os efeitos da espiritualidade individual, em três atitudes do trabalho: 

satisfação no trabalho, envolvimento no trabalho e comprometimento organizacional. Utilizou 

dados de gestores indianos para testar suas hipóteses. Os resultados mostraram suporte 

considerável para a hipótese de relação entre espiritualidade no trabalho e atitudes do 

trabalho, mas não entre espiritualidade individual e atitudes do trabalho. Kutcher et al. (2010) 

investigaram a relação entre crenças e práticas religiosas e aspectos comportamentais e 

encontraram impactos positivos ao considerarem associações com níveis de estresse e 

burnout, elevados níveis de satisfação e comprometimento organizacional. 

Marques (2010), buscando considerações espirituais para os gestores nos esforços para 

ampliar a satisfação do trabalhador, analisou pesquisa com profissionais em Los Angeles. 

Observou o que mais interessava a eles nestes tempos de desafios. Os resultados suportaram 

fortemente sua hipótese de que aspectos intra e inter-humanos seriam considerados mais 

importantes que dinheiro e status, aí se incluem valores como afeto, relacionamentos, 

motivação positiva numa maioria esmagadora. Apesar das indubitáveis preocupações 

financeiras, ficou ressaltado que, em tempos turbulentos, empregados buscam conectividade 

humana interior e externa (SILVA, 2011). 

Altaf e Awan (2011) estudam o efeito moderador da relação entre espiritualidade no 

trabalho, a sobrecarga de trabalho e a satisfação com o trabalho. Considerando o excesso de 

trabalho comum nos dias de hoje e responsável por danos físicos e mentais à saúde, 

realizaram pesquisa com trabalhadores paquistaneses. Os resultados mostraram efeitos 

positivos da espiritualidade no trabalho no enfrentamento dos sintomas do excesso de 

trabalho, assim como considerável impacto na satisfação com o trabalho (SILVA, 2011). 

Ainda segundo a autora, os efeitos dos aspectos da espiritualidade individual e do 

ambiente de trabalho são percebidos na satisfação, envolvimento e comprometimento 

organizacional. A relação entre crenças/práticas religiosas apresentam impactos positivos em 

aspectos comportamentais como níveis de estresse e burnout. 



 

 

 
 

Korac-Kakaddase, Kouzmin e Kakadbase (2002) observam que cabe aos gestores e 

organizações reconhecerem o paradigma do espírito que pode trazer uma nova vida para 

empreendimentos, pessoas e grupos, assim como restaurar a esperança. Para Marcic (1997) 

empresas que desprezam as leis espirituais são altamente propensas a obter resultados 

indesejáveis resultantes de egoísmo, lutas políticas, ciúmes, mesquinharias, mentiras, 

desconfiança e assim por diante. 

Garcia-Zamor (2003) sugere caminhos que podem ser usados para a espiritualidade no 

trabalho por gestores e administradores nos setores privado ou público, para aumentar a 

performance e desenvolver organizações éticas. 

Vasconcelos (2010) acredita que os princípios da doutrina espírita podem trazer 

consideráveis contribuições, implicações e insights para profissionais, de forma diferenciada a 

outras abordagens tradicionais religiosas. Ele discute também as implicações para o 

desenvolvimento espiritual de gestores (SILVA,2011) 

Karakas (2010), buscando possibilitar uma visão panorâmica da espiritualidade aos 

profissionais e gestores, desenvolveu um modelo baseado em “âncoras espirituais”. Trata-se 

de um modelo multidimensional e holístico de valores e diferenças individuais da liderança, 

desenvolvido a partir do conceito de “career anchors”, de antiga sabedoria Sufi e entrevistas 

qualitativas a 32 executivos na Turquia. Dentre outras contribuições, o modelo permitiria: o 

autodesenvolvimento do líder, através de reflexão individual; criação de equipes e ambientes, 

apoiada em sabedoria, consciência espiritual e abertura para a diversidade; e a possibilidade 

de designar indivíduos adequados para dada tarefa. 

Creighton (1999), após revisão de literatura em liderança, conclui a importância de se 

fortalecer a relação entre sucesso organizacional e desenvolvimento espiritual neste novo 

milênio. Para liderança efetiva, sugere revisão em programas de preparação de líderes que se 

limitam ao desenvolvimento de um conjunto de habilidades e competências. Bell e Taylor 

(2004) buscam identificar fundamentação teórica e aspectos práticos para o que chamam de 

desenvolvimento gerencial espiritual (SILVA, 2011). 

Como visto, a espiritualidade seria também uma ferramenta na prevenção, controle do 

estresse e, consequentemente, na promoção da qualidade de vida, conforme se pode observar 

na Tabela 5.  

  



 

 

 
 

BENEFÍCIOS DA 

ESPIRITUALIDADE PARA 

O GESTOR 

BENEFÍCIOS DA 

ESPIRITUALIDADE NA 

SAÚDE MENTAL 

BENEFÍCIOS DA 

ESPIRITUALIDADE NA 

ORGANIZAÇÃO 

Aumento da motivação e 

autoestima; investimento nas 

relações interpessoais; 

regulação comportamental; 

expansão da performance e 

desenvolvimento ético nas 

organizações. 

Redução dos níveis de   

estresse, ansiedade e 

depressão; equilíbrio das 

tensões e emoções; 

prevenção e promoção da 

saúde mental. 

Menor turnover; maior 

produtividade laboral; impacto 

positivo nas estratégias, 

comprometimento e satisfação no 

ambiente organizacional. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
REFERENCIAL 

TEÓRICO 
REFERENCIAL TEÓRICO 

Marques, 2010; Korac-

Kakaddase, Kouzmin, 2012; 

Garcia-Zamor, 2003; Howard, 

2002; Altaf e Awan, 2011   

Penna, 2011; Enes 2014 
Karakas, 2010; Aburdene, 2006; 

Santos, Silva e Correa, 2012 

INTERPRETAÇÃO INTERPRETAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

O uso da inteligência espiritual 

contribui para a valorização 

dos sentimentos nobres, 

autenticidade, humanidade nas 

relações e no engajamento das 

equipes, facilitando a absorção 

do trabalhador aos programas 

implantados. 

A inteligência espiritual 

contribui para o equilíbrio 

emocional, bem-estar 

coletivo e na melhoria da 

qualidade de vida no 

ambiente laboral. 

A liderança espiritualizada 

desenvolve um senso de 

responsabilidade social, crença na 

ética, transparência e contribui 

para uma nova cultura 

organizacional colaborativa. 

 

Tabela 7 – Benefícios da Espiritualidade 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Segundo Rosa (2017), a metodologia de pesquisa é um item indispensável para a 

construção de um estudo de qualidade e confiabilidade. Por isso, torna-se importante 

classificá-la quanto à sua natureza, sua abordagem, seus objetivos e seus procedimentos 

técnicos.  

Vale frisar que, conforme afirma Flick (2013, p. 18):  

a “pesquisa social é uma análise sistemática das questões de pesquisa por 

meio de métodos empíricos (p. ex., perguntas, observação, análise de dados, 

etc.)”. Através dela o pesquisador pode atingir importantes objetivos como 

explorar fenômenos, campos ou questões fornecendo descrições iniciais; 

descobrir relações entre variáveis através da coleta e análise de dados; 

oferecer análises e material empírico como alicerces para o desenvolvimento 

de teorias; testar conhecimentos existentes e teorias; documentar 

empiricamente efeitos de programas, tratamentos, intervenções, etc.; 

produzir conhecimento para a tomada de decisão administrativa, práticas e 

políticas em uma base empírica. Por fim, ela promove conhecimento sobre 

informações e detalhes que podem ser utilizados para criar soluções que 

atendam às questões societais. 

 

Portanto, neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

no alcance dos objetivos da pesquisa, além do detalhamento do instrumento utilizado para a 

coleta de dados e procedimentos para a sua análise. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA E UNIVERSO DA AMOSTRA 

A presente pesquisa, no que tange ao seu modo de condução e as técnicas adotadas 

para a resolução do problema perseguido apresenta um enfoque qualitativo, uma vez que 

como forma de coleta de dados utilizou-se da realização de entrevistas semiestruturadas, 

visando coletar a relação dos indivíduos executivos/gestores com o estresse.  

De acordo a Miles e Huberman (1994), a maior parte das pesquisas qualitativas visa 

compreender as formas como as pessoas agem e explicar suas ações. As mesmas ocorrem por 

meio de contato intenso dentro de um contexto da vida real, onde o papel do pesquisador é 

obter um panorama integrado de um estudo, incluindo as percepções dos participantes. 

No que concerne aos seus objetivos, este estudo pode ser classificado como 

exploratório. De acordo com Gray (2012) esta forma de pesquisa busca explorar o que está 



 

 

 
 

acontecendo e fazer perguntas a respeito, utilizando técnicas como busca na literatura e 

conversa com especialistas em campo.  

Para Gil (2010, p. 43), a pesquisa exploratória visa:  

proporcionar maior familiaridade com o problema com intuito de torná-lo 

explícito ou de construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

 

Quanto aos seus fins, a pesquisa pode ser considerada como descritiva, tendo em vista 

o detalhamento do referencial teórico quanto ao estresse no âmbito histórico e sua relação 

com a qualidade de vida ao longo do tempo, em especial (e não somente) na população dos 

executivos/gestores, descrevendo até mesmo suas reações psicossomáticas e as medidas de 

prevenção adotadas internacionalmente. Ademais, dados foram coletados, analisados e 

interpretados, através de entrevista semiestruturada.  

Nesse sentido, segundo Silva & Menezes (2000, p.21),  

a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento.  
 

O universo da amostra foi composto de 7 (sete) gestores, sendo 2 (dois) do sexo 

feminino e 5 (cinco) do sexo masculino de uma universidade federal situada no Estado do Rio 

de Janeiro, com idade entre 45 e 71 anos, com formação superior e funções diversas num 

mesmo setor de alta gestão da citada instituição pública, conforme tabela 8.  

Apesar de relevante, não houve tempo hábil para avaliar os resultados de acordo com 

o gênero dos entrevistados, ficando como sugestão para pesquisas futuras. 

 

Entrevistados Idade Função Executiva Gênero Organização 

1 71 Coordenador de Curso Masculino Universidade Federal 

2 45 Coordenador de Curso Masculino Universidade Federal 

3 55 Chefe de departamento Feminino Universidade Federal 

4 52 Coordenador de Curso Masculino Universidade Federal 

5 65 Coordenador de Curso  Masculino Universidade Federal 

6 55 Coordenador de Curso Masculino Universidade Federal 

7 57 Coordenadora de Curso Feminino Universidade Federal 
 

Tabela 8 – Entrevistados 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 



 

 

 
 

A amostra segue a técnica utilizada em pesquisa qualitativa com a finalidade de 

determinar sentimentos ou opiniões de um grupo em relação a um determinado assunto. As 

identidades dos entrevistados e da universidade federal foram preservadas. 

Na escolha e acesso aos entrevistados utilizou-se a técnica de amostragem por 

conveniência, que segundo Sweeney, Williams e Anderson (2013) é uma técnica de 

amostragem não probabilística que tem a vantagem de permitir uma seleção amostral e uma 

coleta de dados relativamente mais fáceis. Portanto, este método foi escolhido atendendo a 

critérios de acessibilidade. 

Vale ressaltar que a autora tentou entrevistar gestores de empresas privadas, todavia, 

não foi possível, devido a burocracias, dificuldade de acesso a estes indivíduos e restrição 

explícita e implícita de falarem sobre determinados assuntos.    

Na presente pesquisa, o convite para participar da amostra foi enviado via e-mail para 

15 (quinze) gestores, sendo que 12 responderam ao convite, 3 (três) não responderam, 7 (sete) 

se disponibilizaram a participar e 5 (cinco) por circunstâncias de agenda não puderam. 

Chegou-se, portanto, a um total de 7 (sete) entrevistas devidamente respondidas, conforme a 

figura 10 a seguir. 

 

 

Figura 9 – Etapas para composição da amostra da entrevista 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

 

Adotou-se a sugestão de Patton (2002) de submeter as perguntas da entrevista a um 

pré-teste, de forma a realizar, de maneira antecipada, os ajustes necessários para alcançar os 

Escolha de 15  
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5 negativas 
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objetivos da pesquisa. Para tal, foram selecionadas três pessoas que atendiam aos requisitos da 

amostra. Estas pessoas não foram consideradas na amostra final.  

3.2. INSTRUMENTO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados primários, adotou-se a aplicação de entrevista. Segundo Gray 

(2012) a entrevista é a técnica de pesquisa mais lógica quando a pesquisa é majoritariamente 

exploratória, e envolve o exame de percepções e atitudes. O uso de entrevistas 

semiestruturadas auxilia o pesquisador em aprofundar a compreensão acerca do problema de 

pesquisa. É uma abordagem fenomenológica, estando relacionada aos sentidos que as pessoas 

atribuem aos fenômenos.  

Prossegue Gray (2012, p. 302): 

a entrevista semiestruturada permite fazer aprofundamento das visões e das 

opiniões [...] explora os sentidos subjetivos que os respondentes atribuem a 

conceitos ou eventos”. Para o autor as entrevistas podem ser usadas como 

principal instrumento de coleta dados, assim como em conjunto com a 

análise de documentos.  

 

Para a construção do questionário levou-se em consideração os objetivos específicos 

da presente pesquisa, quais sejam: i) pesquisar os fatores estressores e o estresse ocupacional 

nas organizações que afetam os gestores, ii) identificar programas de prevenção e qualidade 

de vida no trabalho para o controle do estresse nos gestores e na organização, 

correlacionados ao referencial teórico aqui exposto.  

Conforme orientação de Gray (2012), os respondentes foram informados sobre o 

objetivo da entrevista, do tempo aproximado (trinta minutos), da garantia de 

confidencialidade e permitiram a gravação em áudio para posterior transcrição e tratamento 

dos dados, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas 

ocorreram individualmente na própria universidade federal, no local de trabalho de cada um 

dos entrevistados.  

Quanto à forma, o questionário foi semiestruturado com perguntas abertas. De acordo 

com Gray num estudo que busca opiniões e perspectivas em profundidade de um número 

pequeno de pessoas, recomenda-se a adoção de um plano de entrevista contendo perguntas 

abertas, adotando uma abordagem descritiva. 



 

 

 
 

Foram realizadas 10 (dez) perguntas. Em determinadas entrevistas - de acordo com as 

respostas dos entrevistados e a sensibilidade do momento - foram realizadas outras perguntas 

complementares, visando investigar os objetivos perseguidos, em anexo.   

 

Também conforme Gray (2012), as organizações contêm um apanhado de dados não 

invasivos, tais como relatórios, informativos, organogramas e etc. Nesse sentido, a 

investigação do contexto organizacional da universidade federal, notoriamente conhecida, 

foram as fontes de consulta on line, as quais estão disponibilizadas publicamente em seu 

próprio site.  

 

3.3. TRATAMENTO DOS DADOS 

Gray (2012, p. 399), observa que a “análise dos dados em uma pesquisa qualitativa 

deve ser um processo rigoroso e lógico, por meio do qual se atribui sentido aos dados”. Dessa 

forma, todas as entrevistas foram gravadas em áudio, pelo smartphone, e posteriormente 

transcritas, de modo a facilitar a análise dos dados fornecidos.  

Quanto à técnica de análise de conteúdo, seguiu-se a orientação de Bardin (2006), 

onde buscou-se fazer inferência sobre os dados, identificando de forma sistemática as classes 

ou categorias surgidas, detalhando, desmembrando e cruzando tais conteúdos para posterior 

correlação, dando suporte para a descrição qualitativa dos dados coletados nas entrevistas.  

Após a organização dos dados, seguiu-se à sua interpretação, que de acordo com Gil 

(2010) é o segundo processo da etapa, aquele que visa encontrar o seu sentido 

correlacionando com os conhecimentos anteriormente obtidos, notadamente, do referencial 

teórico. 

Nesse passo, para Bardin (2006, p. 38):  

A análise de conteúdo descreve o texto segundo a forma e o fundo. Quanto à 

forma estuda as palavras ou temas, e verifica a frequência com que aparecem 

em obras ou diferentes tipos de comunicação, transformando esta frequência 

em indicadores. A análise de fundo consiste em estudar as referências dos 

símbolos empregados (palavras ou temas), podendo revelar tendências nos 

conteúdos das comunicações.  

   



 

 

 
 

Para Bardin (2006), entre as etapas de análise de conteúdo, existe aquela de 

exploração, que consiste justamente em codificar os dados, ou seja, transformá-los em 

documentos que respondam à questão de pesquisa. Tal codificação se dá em três etapas: a 

escolha das unidades (trechos das entrevistas); a escolha das regras de contagem; e por último 

a classificação e a agregação (definição de categorias e subcategorias). 

  Desta forma, o objetivo da presente análise de dados foi estabelecer correlações entre 

as vivências dos gestores com o estresse em seu ambiente de trabalho, assim como, verificar 

se a organização dispõe de mecanismos de promoção da qualidade de vida, de modo a 

prevenir e controlar o estresse. Para tanto, classificou-se o resultado dos dados em duas 

categorias: i) fatores de estresse e; ii) medidas de prevenção e qualidade de vida.  

Destacou-se, nesta análise, os trechos mais relevantes para os objetivos perseguidos, 

desconsiderando opiniões isoladas, já que decorrentes das experiências de cada respondente, 

tinham menor importância para o presente estudo quando fugiam das perguntas associadas à 

investigação proposta. 

 O tratamento dos dados, sua classificação e inferência, possibilitou a realização da 

Figura 11, com os principais fatores organizacionais do estresse e prevenção, que será 

apresentado ao final desta seção. 

Por fim, com base na lógica do modelo escolhido, de árdua pesquisa bibliométrica e 

através dos resultados obtidos com o processo de tratamento dos dados, foi possível 

estabelecer avaliações e apreciações com o intuito de responder as questões objeto de estudo. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a avaliação dos resultados, classificou-se as respostas dos entrevistados em duas 

categorias, definidas de acordo com os objetivos definidos e o referencial teórico investigado, 

quais sejam: i) fatores de estresse e ii) medidas de prevenção e qualidade de vida. 

As perguntas de número 2 a 5 visaram obter informações sobre a categoria i) e as 

perguntas de 6 a 10 sobre a categoria ii), conforme a tabela 10. A pergunta 1 se colocou num 

ponto em que se enquadra nas duas categorias. 

Pergunta 1 Engloba categorias 1 e 2  

Perguntas de 2 a 5 i) Fatores estressores 



 

 

 
 

Perguntas de 6 a 10 ii) Medidas de prevenção e qualidade de vida 

 

Tabela 9 – Classificação das respostas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

Desta forma, passa-se então a análise dos resultados das respostas. 

 Análise das respostas à pergunta nº 1 – O que é saúde mental para você? 

Todas as respostas dos entrevistados tiveram como ideia comum a definição de que 

saúde mental é conquista de serenidade e equilíbrio. Veja-se:  

- Saúde mental pra mim é ter serenidade na hora que a gente se depara com um 

problema [...] uma pessoa que tem saúde mental fica serena e uma que não tem 

serenidade fica louca. (E1) 

- Saúde mental é equilíbrio. (E2) 

- Saúde mental acho que é ter um bom comportamento [...] poder ter boas ideias. [...] 

Se os problemas não te afetam, mas pra isso você precisa estar bem 

emocionalmente. (E3) 

- Saúde mental é ter a vida equilibrada, e não escutar muita coisa, está mais para 

abstração [...] desconectar. (E4) 

- Saúde mental é liberdade, na medida em que você tenha liberdade para fazer, de 

circular usufruindo e exercendo seu talento, traduz em saúde mental. (E5) 

-  É um estado adequado de discernimento entre o físico mental e o espiritual, um 

estado de equilíbrio. (E6) 

- Saúde mental é um bem-estar do indivíduo nas suas relações sociais, familiares, na 

relação dele com ele mesmo, nas suas visões de mundo, na sua tranquilidade, é um 

equilíbrio entre mente, corpo e espírito. (E7) 

 

Tais respostas corroboraram o referencial teórico apresentado neste trabalho. Por 

exemplo, a situação emocional corresponde a uma síndrome específica de alterações físicas, 

respostas psicossomáticas, tais como o riso, o choro, o enrubescimento, alterações da 

frequência cardíaca, da respiração etc. Quando a emoção desaparece, o processo fisiológico 

correspondente também desaparece e o corpo volta ao estado de equilíbrio (CAMPOS, 

RODRIGUES, 2005). 

Igualmente, segundo Ururahy (2015) a emoção acumulada produz alterações 

fisiológicas e um fenômeno com o qual o ser humano sempre conviveu, o estresse, que pode 

ser o maior agente envelhecedor do corpo. Isso ocorre, sobretudo se for proveniente de tarefas 

tediosas e repetitivas, ou de situações fora do controle do indivíduo, sendo considerado na 



 

 

 
 

atualidade o maior fator de risco para a saúde do homem moderno e motor para o estilo de 

vida inadequado. 

Conforme investigado neste trabalho, os problemas de saúde mental, entre eles o 

estresse, está entre as causas mais importantes que contribuem para o aparecimento de 

diversas doenças e de disfunções entre a população de trabalhadores dos diversos países do 

mundo. Para adquirir uma boa saúde mental e controle do estresse é preciso manter suas 

emoções equilibradas, justamente conforme respondido pelos entrevistados. 

Dessa forma, pôde-se verificar que todos os entrevistados pontuaram que para se obter 

uma boa saúde mental é necessário ter equilíbrio, serenidade, estar bem emocionalmente, ter 

liberdade para exercer seus talentos, ter discernimento entre o físico mental e espiritual. De 

acordo com os estudos de Ururahy e Albert (2015), saúde mental se traduz em adquirir 

controle e equilíbrio das emoções. O indivíduo ao se encontrar equilibrado emocionalmente, 

produz hormônios que evitam o desenvolvimento do estresse e proporcionam um estado de    

homeostase e sensação de bem-estar ao corpo humano.  

Portanto, tais respostas encontram inferência com o referencial teórico, sendo que para 

os entrevistados é imprescindível um ambiente de trabalho que promova o equilíbrio, 

serenidade e qualidade de vida, sendo necessário medidas que evitem o estresse ocupacional e 

os fatores estressores que podem afetar a qualidade de vida dos gestores e da organização. 

 

I - Análise das respostas das perguntas nº 2 a 5, com objetivo de encontrar os fatores 

estressores 

 

Pergunta nº 2 - Você sente que o trabalho afeta suas emoções?  

Os entrevistados E1, E2 e E6 afirmaram que o trabalho afeta pouco as suas emoções:  

-  O trabalho em si afeta pouco, estou acostumado ao trabalho, pela repetição, a 

gente já entrou num céu de brigadeiro. No início sim, hoje em dia não afeta, dou 

aulas das mesmas coisas, atualizo os conteúdos, estou sempre alegre, minha aula não 

é chata. (E1) 

- Sim, o trabalho afeta as emoções [...] quanto mais tensionado o nível de estresse, 

ou o volume de trabalho, reflete no comportamento e na emoção e eventualmente a 

gente leva um pouco disso pra casa. (E2) 

- Em algumas circunstâncias sim, quando entra em aspectos políticos e ideológicos, 

mas sempre que possível crio o meu processo de bloqueio para não entrar nesse tipo 



 

 

 
 

de situação [...] na atividade de gestão, afeta a saúde mental, te deixa sem sono, 

sobressaltado, apreensivo. (E6) 

 

Já os entrevistados E3, E5 e E7, afirmaram que o trabalho afeta muito as suas 

emoções:  

- Alguns problemas sim, pontuais, mas não sempre [...] procuro não levar pra minha 

vida [...] mas a gente tem que lidar com política [...] não é só técnico [...] eu sou 

chefe de departamento, é um cargo técnico e político [...] envolve pessoas. (E3) 

- Sim, muito. (E5) 

- Afeta sim porque a relação de trabalho não é você com você mesmo [...] isso 

depende de sempre estar em função do outro ou com o outro [...] isso equivale a esse 

indivíduo que é o outro, poder também a atender a anseios que também são seus, e 

por vezes ele não pode atender esses anseios, então gera o que se chama ansiedade. 

(E7) 

 

O entrevistado E4, informou que o trabalho afeta o emocional positivamente:  

- Ele afeta, mas pra mim aqui, afetar é positivo [...] não é estressante, é gratificante. 

 

Sobre estes resultados, as diferenças individuais em relação ao estresse são 

mencionadas na literatura. Para Sampaio (2010) há cinco variáveis de personalidade 

envolvidas na relação do sujeito com os fatores estressantes, são elas: percepção (relativa à 

interpretação do sujeito quanto ao potencial de estresse), experiência (maior tempo de 

empresa associado a maior resistência ao estresse), apoio social (relação amigável com 

colegas e chefes), locus de controle (crença num controle interno sobre o destino) e auto-

eficácia (confiança na própria capacidade de realizar as tarefas).  

De acordo com o referencial teórico, os gerentes, em particular, pela natureza de seu 

papel, estão expostos a fatores intrínsecos e extrínsecos, tais como ritmo, natureza e conteúdo 

do trabalho, relacionamento interpessoal, carreira e realização, estrutura e clima 

organizacional, e interface casa/trabalho, que se revelam como fontes de pressão no trabalho. 

Estas, por sua vez, geram tensões e podem ser responsáveis por quadros de estresse 

ocupacional (COOPER et al. 1988). 

Portanto, o gerenciamento do estresse envolve tanto características intrínsecas ao 

sujeito, impressas na personalidade de cada indivíduo, quanto extrínsecas a ele, presentes no 

ambiente de trabalho. 



 

 

 
 

Considerando as respostas dos entrevistados, os gestores são submetidos   

regularmente à moderada ou intensa carga de pressão, expostos a fatores intrínsecos ou 

extrínsecos, como volume de trabalho, aspectos políticos e ideológicos, questão burocrática 

da função e de relacionamento profissional, podendo constituir-se em fator precipitador de 

quadros importantes de desequilíbrios emocionais e de estresse no trabalho, se não se 

considerar os múltiplos fatores envolvidos no cotidiano laboral e na cultura organizacional. 

Pergunta nº 3: Você consegue identificar alguma fonte de estresse nesta organização? 

Explique sua resposta. 

 

Os entrevistados E2, E3, E4, E5, E6, E7 informaram que: 

 
- Questões burocráticas provocam estresse, velocidade e prazos para projetos serem 

aprovados, gera estresse, cumprimento de etapas administrativas [...] tensiona um 

pouco [...] às vezes a gente precisa de uma velocidade para aprovação de um projeto, 

mas depende de prazos e datas de determinadas reuniões [...] isso é exemplo de uma 

situação, isso acontece com alguma frequência e tensiona um pouco [...] questões 

administrativas e prazo tensionam. (E2) 

- Todas as decisões, que a gente tem que tomar muito rapidamente, as ordens 

chegam pra dois dias, pra você responder no dia seguinte, você não tem tempo hábil 

pra se organizar [...] quando libera verba pra comprar alguma coisa, a gente tem 

responder muito rapidamente [...] não tem uma programação, cronograma [...] a 

gente tem que fazer rápido. (E3) 

- Na minha atividade não, mas na organização sim por uma questão política. A 

questão política que gera estresse. (E4) 

- Aqui não temos demonstração de cuidado da organização [...] aqui não tem nada 

(...) cada um por si, Deus por todos, falta de estrutura e demonstração de cuidado, 

eu, por exemplo, que construí esta sala, que mobiliei. (E5) 

- A universidade é uma unidade na diversidade, portanto aqui existe o equilíbrio em 

desequilíbrio de forças ideológicas [...] que vão desde questões partidárias à questão 

de compreensão da interação entre pesquisa, ensino e extensão, isso dá um certo 

desequilíbrio quando existe uma pendência - tratar uma questão olhando um viés 

ideológico, ou um viés político partidário [...] muito comum numa discussão virar 

um viés político. (E6) 

- Diversas fontes [...] muitas [...] a falta de infraestrutura, na nossa instituição não 

existe um ambiente adequado para trabalho, no meu departamento não tem uma sala 

para professores, um local que permita sua atividade profissional de forma 

harmônica, acaba não se desenvolvendo relações com os colegas [...] o poder 

também através das pessoas é outro fator. (E7) 

 

De acordo com Zille (2005, p. 154), a gerência é a que mais sofre com as fontes de 

tensão e impactos na produtividade. Segundo o autor, as fontes de tensão mais importantes 

são: realizar trabalho que exige a execução de várias atividades ao mesmo tempo, com alto 

grau de cobrança; estar submetido a muitos prazos e a prazos apertados; submeter-se à 



 

 

 
 

filosofia da direção, pautada pela obsessão e compulsão por resultados; [...] ter o dia muito 

tomado por uma série de compromissos de trabalho assumidos, com pouco ou nenhum tempo 

livre; não conseguir se desligar dos contextos relacionados ao trabalho; levar a vida de forma 

muito corrida, realizando cada vez mais trabalho em menos tempo, mesmo quando não há 

exigências para tal; e pensar e realizar de forma frequente duas ou mais coisas ao mesmo 

tempo, tendo dificuldades para concluí-las.  

Ainda corroborando com o referencial teórico, Cooper et al. (1988) sustenta que o 

conteúdo do trabalho, relacionamento interpessoal, carreira e realização, estrutura, clima 

organizacional, e interface casa / trabalho, se revelam como fontes de pressão no trabalho. 

Dessa forma, conclui-se que a maior fonte de tensão ou fator estressor nesta 

organização é a dificuldade no cumprimento das tarefas, devido aos prazos muito apertados. 

Outro fator é o controle das questões administrativas e a velocidade exigida na resolução dos 

problemas. Em menor escala, também se mostrou relevante as questões estruturais, sendo 

pontuadas pelos entrevistados como precárias e insuficientes.  

 

Pergunta nº 4 : Que fatores de estresse você enfrenta na vida pessoal? 

  

 Os entrevistados E1, E2, E3, E4, E6 e E7 informaram:  

- Não, moro sozinho tranquilo e sereno. (E1) 

- Na vida pessoal, natural, no relacionamento, não tem nada muito específico, 

problemas que graças a Deus consigo administrar, com outros mecanismos que 

utilizo para equilibrar como atividade física. (E2) 

- Problema pessoal [...] vou dizer pra você que eu não tenho [...] tenho andado um 

pouco doente, isto estressa, mas em relacionamento eu não tenho. (E3) 

- Na vida pessoal, não. [...] seria estresse natural da vida, dois filhos, preocupações 

da vida. (E4) 

- Como eu passo maior tempo aqui, logicamente gera um desconforto 

particularmente para a família [...] vida pessoal é lazer [...] mas tem a interface [...] 

os problemas de trabalho deixo no trabalho, não levo os problemas de trabalho para 

casa. (E6) 

- Não tenho problemas, conjugais, com doenças [...] na verdade é comigo mesma 

[...] em poder dar conta ou com alguma infraestrutura econômica, mas acho que não 

tenho não. (E7) 

           

             O entrevistado E4 informou: 

 

                                            - Sim, a doença da minha mãe. (E4) 



 

 

 
 

 

           Segundo Levi (2008), o trabalho afeta a saúde, mas a saúde do trabalhador também 

afeta a produtividade do indivíduo e sua capacidade de ganhar o sustento, bem como suas 

relações sociais e familiares. Isso se aplica a todos os aspectos da saúde, tanto física quanto 

mental. 

Ao que parece, apesar de os entrevistados estarem submetidos às pressões da rotina 

organizacional, tendo o trabalho e a saúde uma via de mão dupla, há um baixo nível de 

estresse, uma vez que a maioria deles driblam as situações tensionantes e parecem administrar 

bem as intercorrências casa/trabalho, resultando numa saúde mais equilibrada e a 

produtividade em dia.  

            Quanto ao entrevistado E4, embora tenha que lidar com o problema de saúde da mãe, 

a entrevista mostrou que no momento, esta situação, não tem afetado a sua saúde e interferido 

na atuação profissional. 

 

Pergunta nº 5: O que gera mais estresse para você atualmente, o trabalho ou a vida 

pessoal? Explique sua resposta. 

      

            Todos os entrevistados aceitaram responder a esta pergunta, apesar de envolver 

questões da vida pessoal, e suas respostas indicaram satisfação com o trabalho, uma vez que 

segundo eles o estresse na universidade pública é menor que na área privada: 

 -Trabalhei em uma empresa anteriormente, todo mundo estressado, baratinado, aqui 

é difícil se estressar, funcionário público, o ambiente e as relações são ótimas [...] 

não tem fornecedor em atraso, não tem cliente cobrando, não tem pressão, isso aqui 

é um paraíso. Deus me deu o paraíso. (E1) 

- Não tem um que se diferencie, são estresses bem diferentes, o estresse no trabalho 

existe, mas não é tão excessivo [...] tenho uma carga das 9h às 18h, supervisiono 

todos os MBAs, além de dar apoio na coordenação do mestrado e doutorado. (E2) 

- Se você me perguntar [...] quer voltar a ser chefe de departamento? eu vou te dizer 

que não, quero voltar a ser professora. (E3) 

- Mas pra mim aqui, afetar é positivo [...] não é estressante, é gratificante, trabalho 

54h semanais, de segunda a sábado, super bem, cansado, mas não estressado. (E4) 

- O trabalho sempre causa um estresse maior, porque eu vivo um tempo maior aqui 

dentro. Saio as 6h30 e volto às 22h. (E5) 

- O grande fator de estresse olhando o ensino, pesquisa e extensão, é a intensidade 

com que ele dedica tempo para as questões acadêmicas profissionais e o tempo 



 

 

 
 

dedicado à família [...] trabalho há 30 anos aqui, sendo 20 anos como docente e 10 

anos como técnico, hoje estou num cargo de gestão. (E6) 

- A gente vive 80% envolvida com trabalho. (E7) 

 

          Nakayama (1997), estudou a influência da cultura organizacional na predisposição do 

gerente ao estresse ocupacional. Constatou que as organizações com a cultura que valoriza o 

paternalismo, a disciplina rígida, a repressão e o modo de gestão tecnoburocrático são 

ambientes propícios para a instalação de quadros de estresse negativos. Já as organizações 

cujo ambiente favorece a democracia, a participação e integração das pessoas propiciam a 

realização pessoal e profissional. 

Observa-se nas respostas de todos os entrevistados que a organização cultiva um 

ambiente promissor, de relacionamentos satisfatórios, onde o estresse é considerado leve e, 

portanto, seus gestores sentem-se realizados profissionalmente. Ao que parece nas entrevistas, 

eles vivenciam bem-estar no ambiente organizacional, quando atuam em cargos de gestão que 

não envolva funções ou posições políticas. Por outro lado, este resultado tem uma certa 

contradição com o que foi levantado na próxima pergunta, que indica a existência de 

diagnóstico de estresse, conforme veremos a seguir. 

 

II- Análise das respostas das perguntas nº 6 a 10, com objetivo de desenvolver medidas 

de prevenção e qualidade de vida. 

 Pergunta nº 6 - Você já foi diagnosticado com estresse em algum momento? 

Procurou um médico? Pensa em procurar? 

Os entrevistados E3, E4, E5 e E6, informaram que já foram diagnósticos com estresse, 

seja nessa instituição pública ou quando trabalhavam no setor privado.  

- Procurei um médico, tomei remédio [...] tive sintomas [...] taquicardia, insônia [...] 

eu acho que todo mundo deveria fazer terapia mesmo se no trabalho não tivesse um 

ambiente de estresse [...] esse ano fiquei estressada, mas não recorri a um médico. 

(E3) 

- Quando trabalhava na iniciativa privada [...] meta, chefe, [...] procurei um médico 

em São Paulo, na ocasião, diagnosticou estresse pesado, mas isso é o mais comum 

[...] se você for pra iniciativa privada hoje, a nível executivo, o que mais tem é 

pessoa estressada [...] isso já é o normal. (E4) 

- Já fui, procurei um médico, apresentava os sintomas de ansiedade. (E5) 

- Já procurei um médico [...] já tive crise de labirintite aguda por conta de estresse, 

apesar de ser um estresse positivo, digo, o diagnóstico foi o envolvimento pós 



 

 

 
 

entrega de trabalho de um grande projeto, com resultado bem-sucedido [...] muita 

tensão. (E6). 

 

O bem-estar do gerente é uma necessidade e não uma opção para as organizações 

públicas ou privadas que pretendem destacar-se no século 21. No caso, 4 (quatro) dos 

entrevistados apresentaram alto grau de estresse em ocupações e momentos diversos de suas 

vidas, o que eleva o risco de desenvolver enfermidades e prejuízos para a própria 

Universidade Federal que ora trabalham. 

Como destacou-se no referencial teórico, os ocupantes da função gerencial na 

atualidade pertencem a uma cultura empresarial em que as pessoas trabalham mais horas e 

mais arduamente, a fim de atingir o sucesso pessoal e as recompensas materiais (COOPER, 

2005). 

No Brasil, várias pesquisas vêm demonstrando alta incidência de estresse em 

ocupantes da função gerencial, corroborando a extensa literatura internacional sobre o tema. 

Destacou-se no referencial teórico a pesquisa de Couto (1987), envolvendo 552 altos 

executivos brasileiros, a qual revelou que 68% deles se encontravam estressados. Igualmente, 

a pesquisa de Zille (2005) em 15 organizações brasileiras, envolvendo 550 gerentes de 

diversos níveis hierárquicos, onde se constatou que 63% dos gerentes pesquisados estavam 

estressados.  

A literatura já define bem o papel do estresse como indutor de determinadas doenças e 

comportamentos, doenças cardíacas, infarto prematuro de miocárdio, hipertensão, acidente 

vascular cerebral, dor de cabeça por tensão, gastrite, úlcera, abuso de álcool e drogas como 

bem destacado no referencial teórico desta pesquisa. Em 2012, por exemplo, 95 milhões de 

americanos adquiriram medicamentos anti-estresse (NASR, 2012).  

Dessa forma, apesar dos entrevistados demonstrarem certa satisfação com o trabalho, a 

maioria já apresentou diagnóstico de estresse, sendo indicado que a universidade federal 

promova programas de prevenção para a qualidade de vida. 

 

 Pergunta nº 7 - Você vê alguma relação entre Qualidade de Vida no Trabalho e 

estresse? Justifique. 

 



 

 

 
 

Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que existe estreita relação entre 

estresse e qualidade de vida. 

- Total... (E1) 

- Total... (E2) 

- Sim, sem dúvida... (E5) 

- Sim, direta... (E7). 

Nesse sentido, qualidade de vida é a adequação entre aquilo a que um indivíduo aspira 

e o que ele efetivamente obtém na vida que leva. Para pode desempenhar seu papel gerencial, 

é preciso identificar os fatores estressores e saber administrá-los, levar uma vida equilibrada, 

estreitar o círculo relacional, reservar momentos para descontração, riso, exercícios e boa 

alimentação (URURAHY, 1997). 

Notadamente, como já demonstrado no referencial teórico e confirmado pelas 

respostas dos entrevistados, existe relação estreita entre estresse e qualidade de vida, sendo 

necessário que as organizações desenvolvam estratégias voltadas para prevenção através de 

programas e orientações para uma vida mais saudável. Afirma Ururahy (1997) que contar 

com os integrantes em plena forma física e emocional é fundamental para sustentabilidade das 

empresas.  

Encontrar medidas de prevenção para a qualidade de vida parece ser a questão que se 

impõe para que as organizações promovam qualidade de vida e sustentabilidade.  

 

 Pergunta nº 8 - Essa organização tem algum programa para a Qualidade de Vida no 

Trabalho? Qual a sua opinião sobre isso? 

 Pergunta nº 9 - Essa organização tem algum programa sobre estresse? Qual a sua 

opinião sobre isso 

 

As respostas das perguntas 8 (oito) e 9 (nove) foram analisadas conjuntamente, tendo 

em vista que a maioria absoluta dos entrevistados afirmaram que a universidade federal não 

oferece programas sobre estresse e qualidade de vida. Vale destacar que foi possível perceber 

receios de alguns entrevistados em relatar a inexistência de tais programas.  

 
“Acho que não, se tiver não conheço.” (E1) 



 

 

 
 

“Nesses 10 anos, nunca ninguém entrou aqui para apresentar um programa ou uma 

cartilha. (E2) 

“Nunca vi e nunca procurei saber.” (E3) 

“Não conheço nenhum, pode ser até que tenha.” (E4) 

“Não.” (E5) 

“Não saberia dizer qual.” (E6) 

“Não.” (E7) 

O achado sobre a ausência de atividades ou programas relacionados à minimização do 

estresse e incremento da qualidade de vida é relevante. No trabalho, qualquer que seja o 

cargo, independente das tarefas executadas, é necessário que se faça pausas, o retorno físico e 

mental será enorme. Vale meditar, planejar mentalmente as férias ou conversar com um 

colega.  Dez minutos ao ar livre longe do tema de trabalho propiciam novas conexões mentais 

capazes de aliviar a tensão e levar a soluções inovadoras em várias áreas (URURAHY e 

ALBERT, 2015). 

Não restam dúvidas para a literatura acadêmica e o referencial teórico levantado que 

há uma premente necessidade de as organizações oferecerem programas de gerenciamento do 

estresse aos seus funcionários. No caso aqui apresentado, a saída para esta lacuna fica a cargo 

do próprio colaborador, como será visto na próxima questão. 

 

 Pergunta nº 10 - Fora da organização você faz algo para prevenir o estresse? 

 

Com exceção do entrevistado E6, todos os demais informaram que fazem exercícios 

físicos regularmente para prevenir o estresse e cuidar da saúde física e mental. Além disso, os 

entrevistados E5, E6 e E7 afirmaram que se dedicam a espiritualidade. 

 

“Faço caminhadas.” (E1) 

“Sim faço, procuro fazer atividade física 3 a 4 vezes por semana.” (E2) 

“Faço ginástica, academia três vezes por semana, jogo vôlei na praia.” (E3) 

“Faço ginástica, malhar e tomar uma taça de vinho.” (E4) 

“Atividade física diariamente. [...] Atividade religiosa, é o que me segura. (E5) 

“Eu sou cristão de formação, meu final de semana é dedicado às questões sócio 

cristãs, são suficientes para me trazer o equilíbrio para a semana. (E6) 

                                              “Faço ginástica, ioga, meditação [...] me dedico à espiritualidade. (E7) 



 

 

 
 

 

Segundo estudo publicado na revista científica Archives of Internal Medicine, da 

Associação Médica Americana, pode-se reduzir em até 80% o risco de desenvolver os males 

crônicos mais comuns mediante a adoção de quatro hábitos em conjunto. São eles: não fumar, 

manter o peso ideal, fazer exercícios regulares e dormir um sono reparador. Um pensamento 

produz efeitos sobre o organismo e ao cuidar do corpo ganha-se saúde mental (URURAHY e 

ALBERT, 2015). 

O referencial teórico demonstrou a importância das medidas de prevenção e promoção 

da qualidade de vida, como o Wellness Coaching, o Mindfulness, as práticas de 

Espiritualidade, exercícios físicos e outros hábitos saudáveis. 

Segundo Penna (2011), a espiritualidade pode ser um caminho, um meio de promover 

a felicidade do indivíduo em seu trabalho e em sua organização, devendo ser um dos focos de 

atuação das empresas. Existe uma relação positiva entre o bem-estar espiritual e bem-estar 

psicológico, uma relação inversa entre o existencialismo e depressão, e uma associação direta 

da espiritualidade com a esperança ou a fixação de metas orientada para o futuro. 

Espiritualidade pode diminuir a depressão, ansiedade e impotência e pode promover uma 

melhor saúde mental. 

O Wellness Coach oferece melhoras cognitivas, emocionais, físicas, de consciência e 

outras segundo Ururahy e Albert (2015), além de benefícios para a redução do estresse pela 

administração do tempo e retorno financeiro para as organizações. 

A prática de mindfullness vem sendo objeto de estudo científico em renomados centros 

de pesquisa e, devido à eficácia comprovada, é uma das ferramentas utilizadas com sucesso 

nos programas de promoção de saúde e bem-estar. Pesquisas sobre mindfulness indicam 

alguns sinais encorajadores de que as intervenções mindfulness podem melhorar os aspectos 

de líderes/gestores, do bem-estar, resiliência e capacidade de liderança. Dado os desafios 

significativos que enfrentam os líderes nas organizações, tanto na sua própria saúde e bem-

estar e de seus subordinados diretos (NIELSEN & DANIELS, 2016). 

Portanto, o que se pôde verificar é que a instituição aqui em análise não oferece aos 

seus gestores medidas de prevenção do estresse para a qualidade de vida, mas sim os próprios 

gestores buscam por si só tais práticas com o objetivo de gerenciar o estresse inerente às 

obrigações profissionais a que estão submetidos. Desse modo e de acordo com a literatura 



 

 

 
 

científica apresentada seria importante para a universidade em estudo oferecer dentro de seus 

espaços medidas de prevenção concretas. 

Tais medidas de prevenção seguem em anexo a este trabalho, através de um 

documento realizado pela autora, atendendo ao objetivo geral da presente pesquisa. 

Por fim, a tabela 10 resume esta seção, facilitando a visualização das respostas de cada 

gestor da referida universidade pública, possibilitando uma maior percepção dos fatores 

estressores e das medidas que se podem adotar para a qualidade de vida no trabalho. 

 

ENTREVISTADOS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Saúde mental é equilíbrio e bem-estar emocional X X X X X X X 

O trabalho afeta pouco as emoções X X X     

O trabalho afeta muito as emoções X X X     

O trabalho afeta positivamente as emoções X       

Questões burocráticas e velocidade dos prazos são fatores 

estressores 

X X X     

Questões políticas são fatores estressores X X      

Questões estruturais são fatores estressores X X      

Não enfrentam estresse na vida pessoal X X X X X X X 

Sentem bem-estar na universidade X X X X X X X 

Consideram o estresse leve na universidade X X X X X X X 

Já tiveram transtorno de ansiedade X X X X    

Já foram diagnosticados com estresse e tomaram medicamentos  X X X X    

Existe relação entre qualidade de vida no trabalho e estresse X X X X X X X 

Não há programas sobre qualidade de vida e estresse na 

universidade 

X X X X X X X 

Fazem atividade física para prevenir o estresse X X X X X X  

Praticam espiritualidade para prevenir o estresse  X X X     

 

Tabela 10 – Resumo das respostas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo geral desta pesquisa foi atingido, que era analisar a relação entre qualidade 

de vida no trabalho e estresse nos gestores, com a finalidade de sugerir medidas de prevenção, 

com base no referencial teórico e a observação direta. Foi possível mapear os fatores 

estressores e o estresse ocupacional que podem afetar os gestores e identificar programas de 

prevenção e qualidade de vida no trabalho para o controle do estresse. 

As profundas transformações de ordem econômica, política, social e tecnológica 

tiveram consequências diretas na população dos gestores, gerando fontes de tensão excessiva 

no trabalho, como obsessão e compulsão por resultados, além de muitos prazos e cronogramas 

apertados a serem cumpridos. Tal fato tem trazido um elevado custo em termos de saúde e 

bem-estar emocional a estes indivíduos, já sendo o estresse considerado o mal do século nas 

organizações. 

Ademais, várias pesquisas têm demonstrado uma alta incidência de estresse em 

ocupantes da função gerencial no Brasil, resultando este fenômeno num elevado número de 

afastamentos, transtornos mentais como depressão, incapacitação, doenças cardíacas, 

hipertensão, acidente vascular cerebral, dor de cabeça por tensão, gastrite, úlcera, abuso de 

álcool, drogas e etc. 

O estresse, portanto, tem custado muito caro para o mundo da economia e para a saúde 

mental dos gestores, levando as organizações a implantar programas de gestão do estresse 

para a qualidade de vida no trabalho, com notáveis retornos. 

Por isso, este trabalho teve como público de investigação, os gestores, considerando-os 

como o elo entre os diversos níveis organizacionais e entendendo que o investimento no bem-

estar deles pode ser um diferencial que distinguirá as organizações que sobreviverão à nova 

dinâmica do trabalho no século XXI.  

As diretrizes de prevenção ao estresse encontradas para lidar com as tensões do 

trabalho, com resultados relevantes nos níveis da gestão, organização e saúde, foram o 



 

 

 
 

wellness coaching, o mindfulness e a espiritualidade, sendo gerada a figura 10 que segue no 

anexo desta pesquisa. 

O mindfulness mostrou-se promover no nível da gestão, melhoria do bem-estar, 

resiliência e desempenho laboral; na organização: melhoria na qualidade de vida e capacidade 

de liderança para líderes e gestores; na saúde: promoção do bem-estar, reatividade emocional 

e na regulação comportamental.  

           O wellness coaching apontou melhoras cognitivas, emocionais, físicas, de consciência, 

além de benefícios para a redução do estresse pela administração do tempo e retorno 

financeiro para as organizações. Na gestão demonstrou: auxiliar a superar desafios, cultivar 

estados emocionais positivos, aprimorar relacionamentos, ajudar a manter o foco, adquirir 

motivação e confiança. Na organização: auxiliar a identificar os fatores estressores, adquirir 

conhecimentos e ferramentas para gerenciar o estresse, oferecer maior retorno financeiro e 

melhorar a qualidade de vida. Na saúde: promover bem-estar físico, mental, social, 

emocional, ocupacional, ambiental e espiritual, auxiliando a ter mais equilíbrio e saúde. 

A espiritualidade tem sido apresentada de diferentes formas: como inteligência e linha 

de desenvolvimento ou como atitude e experiência interior. Como inteligência, a 

espiritualidade é definida como pensamento elevado, pode ser vista como algo que 

transcende, contextualiza e transforma a gestão das organizações. A espiritualidade em 

questão não tem relação com a religiosidade que é um sistema de protocolo e crenças, mas 

uma relação positiva com o bem-estar psicológico, onde o gestor atua de forma equilibrada e 

ética nas organizações. A espiritualidade  na gestão: demonstrou aumento da motivação e 

autoestima; melhoria nas relações interpessoais e na  regulação comportamental, expansão da 

performance nas organizações. No nível da organização: propicia menor turnover, maior 

produtividade laboral, comprometimento e satisfação no ambiente laboral. Na saúde: auxilia 

na redução dos níveis de estresse, ansiedade e depressão, no equilíbrio das tensões e emoções, 

na prevenção e promoção da saúde mental. 

Munidos destas informações, realizou-se uma entrevista com gestores de uma 

universidade pública, sendo possível identificar alguns fatores estressores na referida 

organização que encontraram eco no referencial teórico consultado para esta pesquisa. Chama 

a atenção o fato de não haver programas de prevenção e qualidade de vida no trabalho para o 

controle do estresse na instituição investigada. 



 

 

 
 

 Diante do exposto foi possível perceber que as diretrizes de prevenção e qualidade de 

vida levantadas neste trabalho podem contribuir para a referida instituição e seus gestores, 

como também para as organizações do setor privado. Apesar de relevante, não houve tempo 

hábil para avaliar os resultados de acordo com o gênero dos entrevistados, ficando como 

sugestão para pesquisas futuras. 
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ANEXOS 

Guia da figura 10 – Diretrizes de prevenção e qualidade de vida.  

As diretrizes de prevenção ao estresse levantadas nesta pesquisa para lidar com as 

tensões do trabalho, com resultados relevantes nos níveis da gestão, organização e saúde, 

foram o wellness coaching, o mindfulness e a espiritualidade, conforme a figura 10 abaixo. 

O mindfulness ou atenção plena se trata de um estado mental alcançado por meio de 

práticas regulares, colocando-se, intencionalmente, a atenção nas experiências internas que 

estão operando no momento presente, como pensamentos, sensações físicas e emoções, de 

maneira aberta e compassiva, sem qualquer tipo de crítica, avaliação ou julgamento.  

O mindfulness, mostrou-se promover no nível da gestão: melhoria do bem-estar, 

resiliência e desempenho laboral; na organização: melhoria na qualidade de vida e capacidade 

de liderança para líderes e gestores; na saúde: promoção do bem-estar, reatividade emocional 

e regulação comportamental, que significa equilíbrio das tensões e emoções, contribuindo na 

prevenção da saúde mental. 

 O wellness coaching oferece soluções eficientes para acelerar a obtenção de 

resultados positivos tanto na vida pessoal quanto profissional. São realizadas sessões semanal 

ou quinzenalmente e, entre uma sessão e outra o cliente (gestor) se compromete com ações 

que representam pequenos passos em direção às metas mensais ou trimestrais. 

O wellness coaching demonstrou melhoras cognitivas, emocionais, físicas, de 

consciência, além de benefícios para a redução do estresse pela administração do tempo e 

retorno financeiro para as organizações. Na gestão: auxilia a superar desafios, cultivar estados 

emocionais positivos, aprimorar relacionamentos, manter o foco, adquirir motivação e 

confiança. Na organização: auxilia a identificar os fatores estressores, adquirir conhecimentos 

e ferramentas para gerenciar o estresse, oferecer maior retorno financeiro e melhorar a 

qualidade de vida. Na saúde: promove bem-estar físico, mental, social, emocional, 

ocupacional, ambiental e espiritual, auxiliando a ter mais equilíbrio e saúde. 

O programa atua como facilitador no sentido de promover autoconhecimento e 

estimular comportamentos saudáveis. Através dessa metodologia, o indivíduo é auxiliado a 

enxergar novas possibilidades e superar desafios através do uso das suas forças e virtudes e de 

ferramentas com resultados comprovados cientificamente. 



 

 

 
 

Outros resultados mais comuns foram: eficácia e produtividade - aumento do foco e 

concentração; melhoria no raciocínio e desempenho; melhor uso do tempo e gestão de 

prioridades; tomadas de decisões com maior clareza e segurança. Relacionamentos: 

autoconhecimento; melhor entendimento de aceitação de si e dos outros; resolução de 

conflitos, dúvidas e problemas. Saúde e vitalidade: maior tranquilidade, equilíbrio emocional 

e sensação de bem-estar; aumento de disposição e de energia; redução de fatores de risco para 

a saúde (sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado 

e estresse crônico); aumento da resiliência (capacidade de lidar com a diversidade); redução 

dos níveis de ansiedade.  

A espiritualidade se apresenta como uma nova dimensão da gestão, e tem sido 

apresentada de diferentes formas: como inteligência e linha de desenvolvimento ou como 

atitude e experiência interior. Como inteligência, a espiritualidade é definida como 

pensamento elevado, pode ser vista como algo que transcende, contextualiza e transforma a 

gestão das organizações. A espiritualidade em questão não tem relação com a religiosidade 

que é um sistema de protocolo e crenças, mas uma relação positiva com o bem-estar 

psicológico, onde o gestor atua de forma equilibrada e ética nas organizações.  

A espiritualidade na gestão: demonstrou aumento da motivação e autoestima; melhoria 

nas relações interpessoais e na regulação comportamental, expansão da performance nas 

organizações. No nível da organização: propicia menor turnover, maior produtividade laboral, 

comprometimento e satisfação no ambiente laboral. Na saúde: auxilia na redução dos níveis 

de estresse, ansiedade e depressão, no equilíbrio das tensões e emoções, na prevenção e 

promoção da saúde mental. 

O uso da inteligência espiritual contribui para a valorização dos sentimentos nobres, 

autenticidade, humanidade nas relações e no engajamento das equipes, facilitando a absorção 

do trabalhador aos programas implantados. A liderança espiritualizada desenvolve um senso 

de responsabilidade social, crença na ética, transparência e contribui para uma nova cultura 

organizacional colaborativa. 

 



 

 

 
 

 

Figura 10 – Diretrizes de prevenção e qualidade de vida 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

 

 

 

DIRETRIZES DE PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

MINDFULNESS 

 

Na gestão 

Melhora os aspectos 
do bem-estar, 

resiliência e 
desempenho laboral. 

 

Na organização 

Melhora a qualidade 
de vida e capacidade 

de liderança para 
líderes e gestores. 

 

Na saúde 

Promove bem-estar; 
reatividade 

emocional; regulação 
comportamental. 

  

 

WELLNESS COACHING 

 

Na gestão 

Auxilia na superação de 
desafios, gerencia 
emoções, cultiva 

estados emocionais 
positivos, aprimora 

relacionamentos, ajuda 
a manter o foco,  ajuda 
a adquirir motivação e 

confiança. 

 

Na organização 

Identifica os fatores 
estressores, auxilia a 

adquirir os 
conhecimentos e as 

ferramentas para 
gerenciar o estresse, 

oferece maior retorno 
financeiro e melhora a 

qualidade de vida. 

Na saúde 

Promove bem estar físico, 
mental, social, emocional, 
ocupacional, ambiental e 

espiritual. Auxilia a ter mais 
equilíbrio e saúde. 

ESPIRITUALIDADE 

  

Na gestão 

Aumenta a 
motivação e 

autoestima; Auxilia 
no investimento 

das relações 
interpessoais;  na 

regulação 
comportamental;  
na expansão da 
performance  e 

desenvolvimento 
ético nas 

organizações. 

 

Na organização 

Propicia menor turnover; 
maior produtividade 

laboral; impacto positivo 
nas estratégias; 

comprometimento e 
satisfação no ambiente 

laboral. 

 

Na saúde 

 Auxilia na redução 

 dos níveis de 
estresse,ansiedade e 
depressão, equilíbrio 

das tensões e emoções; 
prevenção e promoção 

da saúde mental. 

 



 

 

 
 

Tabela 10 – Perguntas do questionário. Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

1- O que é saúde mental para você? 

2- Você sente que o trabalho afeta suas emoções? Explique sua resposta. 

3- Você consegue identificar alguma fonte de estresse nesta organização? Explique sua 

resposta. 

4- Que fatores de estresse você enfrenta na vida pessoal? 

5- O que gera mais estresse para você atualmente, o trabalho ou a vida pessoal? 

Explique sua resposta. 

6- Já foi diagnosticado com estresse em algum momento? Procurou um médico? Pensa 

em procurar? 

7– Você vê alguma relação entre Qualidade de Vida no Trabalho e estresse? 

Justifique. 

8- Essa organização tem algum programa para a Qualidade de Vida no Trabalho? 

Qual a sua opinião sobre isso? 

9- Essa organização tem algum programa sobre estresse? Qual a sua opinião sobre 

isso? 

10- Fora da organização você faz algo para prevenir o estresse? 

 


