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Guerreiros são pessoas 
Tão fortes, tão frágeis 

Guerreiros são meninos 
No fundo do peito... 

Precisam de um descanso 
Precisam de um remanso 

Precisam de um sono 
Que os tornem refeitos... 

É triste ver meu homem 
Guerreiro menino 

Com a barra do seu tempo 
Por sobre seus ombros... 

Eu vejo que ele berra 
Eu vejo que ele sangra 

A dor que tem no peito 
Pois ama e ama... 

Um homem se humilha 
Se castram seu sonho 
Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho... 

E sem o seu trabalho 
O homem não tem honra 

E sem a sua honra 
Se morre, se mata... 

    Não dá prá ser feliz 
    Não dá prá ser feliz... 

 

                 Gonzaguinha 
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RESUMO 
 

O profissional de nível gerencial está inserido em uma cultura empresarial em que, 

em geral, as pessoas trabalham mais horas e mais arduamente. A necessidade de 

adaptação a este ritmo frenético, aliado ao desafio da necessidade de sobrevivência 

do indivíduo e da organização, evidenciam dois aspectos que estão presentes na 

relação de trabalho, particularmente no desempenho da função de gestor comercial, 

o estresse e a satisfação no trabalho. Os objetivos deste estudo, de natureza 

descritiva e abordagem quantitativa foram: estudar o nível de estresse e o grau de 

satisfação relacionado ao trabalho e verificar se existe relação entre estresse 

ocupacional e satisfação no trabalho de gestores da área comercial. A amostra 

populacional do estudo foi constituída por gestores comerciais que, após contato por 

e-mail, responderam ao questionário eletrônico enviado, inserido na ferramenta 

Google Form. O questionário foi constituído de três partes: Perfil dos respondentes, 

Escala de Estresse no Trabalho (EET) e Escala de Satisfação no Trabalho (EST). 

Entre os 114 participantes do estudo, a média de idade foi de 42,7 ± 8,8 anos. A 

maioria dos participantes era do sexo masculino (69,3%); cursou pós graduação 

(74,6%), e trabalha em empresa privada (93,8%), de grande ou médio porte (87,7%). 

O escore médio de estresse foi de 2,24 ± 0,61, variando de 1,04 a 3,83, considerado 

como nível médio de estresse. Considerando as cinco dimensões da satisfação no 

trabalho, foram classificados como estado de indiferença, ou seja, nem satisfeitos, 

nem insatisfeitos, os escores médios das dimensões: satisfação com os colegas 

(4,70), com a chefia (4,69), com a natureza do trabalho (4,67) e com as promoções 

(4,12). A dimensão satisfação com o salário, com menor valor de escore médio 

(3,83) tende a sinalizar insatisfação no grupo estudado. O teste de correlação de 

Spearman demonstrou que o estresse apresenta correlação negativa e 

estatisticamente significante com as cinco dimensões de satisfação no trabalho. A 

correlação é inversa, isto é, quanto menor a satisfação no trabalho, maior o 

estresse, confirmando a hipótese do estudo. Os resultados do estudo indicam a 

importância da organização e das pessoas envolvidas no processo em tratarem a 

questão do estresse e da satisfação para alcançar um patamar de excelência nos 

resultados da organização. 

Palavras-chave: estresse ocupacional; satisfação no trabalho; gestor comercial; 

função gerencial. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The professional management level is inserted into a corporate culture in which, in 

general, people work longer hours and harder. The need to adapt to this frantic pace, 

coupled with the challenge of the need for survival of the individual and the 

organization, highlight two aspects that are present in the working relationship, 

particularly in the performance of the commercial manager: stress and job 

satisfaction. The objectives of this study, of descriptive nature and quantitative 

approach, were: to study the stress level and the level of satisfaction related to work 

and to check if there is a relationship between occupational stress and job 

satisfaction of managers. The sample population of the study was made up of 

commercial managers that, after contacted by e-mail, electronic questionnaire sent, 

inserted into the Google Form tool. The answered to the questionnaire was made up 

of three parts: profile of respondents, Work Stress Scale and Job Satisfaction Scale. 

Among the 114 participants of the study, the average age was 42.7 ± 8.8 years. Most 

of the participants were male (69.3%). They attended graduate studies (74.6%) and 

work in private (93.8%), or large or medium size (87.7%). The average stress score 

was of 2.24 ± 0.61, ranging from 1.04 to 3.83, regarded as an average level of stress. 

Considering the five dimensions of job satisfaction the average scores of the 

following dimensions were classified as state of indifference, there is, neither 

satisfied nor dissatisfied: satisfaction with colleagues (4.70), with the heads (4.69), 

with the nature of the work (4.67) and with the promotions (4.12). The satisfaction 

with salary dimension with lowest average score (3.83) tends to signal dissatisfaction 

in the studied group. The Spearman correlation test demonstrated that stress 

presents a negative and statistically significant correlation with the five dimensions of 

satisfaction at work. The correlaction is inverse, that is, the smaller the job 

satisfaction, the greater stress, confirming the hypothesis of the study. The study 

results indicate the importance of the organization and of the people involved in the 

process in dealing with the issue of stress and satisfaction in order to achieve a level 

of excellence in the results of the organization. 

 

Keywords: occupational stress; job satisfaction; commercial manager; management 

function. 



 
 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro 1 – O trabalho é a grande fonte de estresse para a maioria ........................ 29 

Quadro 2 – Os princípios da administração científica de Frederick W. Taylor .......... 38 

Quadro 3 – Ítens que compõem a Escala de Estresse no Trabalho ......................... 55 

Quadro 4 – Itens que compõem a Escala de Satisfação no Trabalho ....................... 56 

Quadro 5 – Dimensões da Escala de Satisfação no trabalho e ítens correspondentes

 .................................................................................................................................. 56 

 
  



 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1 - Curva do Stress ........................................................................................ 25 

Figura 2 – Relação entre as fases do estresse e os níveis de produtividade ............ 26 

Figura 3  – Discrepância da percepção do trabalhador entre causas do estresse 

ocupacional e intervenção da organização ............................................................... 33 

Figura 4 – Distribuição dos respondentes por região do Brasil ................................. 66 

Figura 5 – Natureza da empresa ............................................................................... 66 

Figura 6 – Ramo de Atividade da Empresa ............................................................... 67 

Figura 7 – Nível de estresse...................................................................................... 72 

 
  



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 – Variáveis demográficas ........................................................................... 61 

Tabela 2  – Variáveis funcionais ................................................................................ 64 

Tabela 3 – Distribuição dos respondentes por unidade federativa do Brasil ............. 65 

Tabela 4 – Número de funcionários das empresas ................................................... 67 

Tabela 5 – Variáveis demográficas e escore médio de estresse .............................. 70 

Tabela 6 – Variáveis funcionais e escore médio de estresse .................................... 71 

Tabela 7 – Fatores estressores ................................................................................. 75 

Tabela 8 – Escore médio por dimensão da Escala de Satisfação no Trabalho......... 77 

Tabela 9 – Grau de satisfação por dimensão da Escala de Satisfação do Trabalho 78 

Tabela 10 – Sexo e dimensões da satisfação no trabalho ........................................ 82 

Tabela 11 – Estado Civil e dimensões da satisfação no trabalho ............................. 84 

Tabela 12 – Faixa etária e escolaridade e dimensões da satisfação no trabalho ..... 85 

Tabela 13 – Variáveis relacionadas ao trabalho e dimensões da satisfação no 

trabalho ..................................................................................................................... 87 

Tabela 14 – Correlação entre as cinco dimensões de satisfação no trabalho .......... 88 

Tabela 15 – Nível de estresse e grau de satisfação com os colegas ........................ 89 

Tabela 16 – Nível de estresse e grau de satisfação com a chefia ............................ 89 

Tabela 17 – Nível de estresse e grau de satisfação com a natureza do trabalho ..... 90 

Tabela 18 – Nível de estresse e grau de satisfação com as promoções .................. 90 

Tabela 19– Nível de estresse e grau de satisfação com o salário ............................ 90 

Tabela 20 – Correlação entre estresse e satisfação no trabalho .............................. 92 

  



 
 

 

 

SUMÁRIO 
   
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 12 

1.1 Questão central do estudo ........................................................................... 15 

1.2 Hipóteses ..................................................................................................... 15 

1.3 Objetivos ...................................................................................................... 16 

1.3.1 Objetivo Geral ........................................................................................ 16 

1.3.2 Objetivo Específico ................................................................................ 16 

1.4 Relevância e justificativa do estudo ............................................................. 16 

1.5 Estrutura da pesquisa .................................................................................. 21 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................... 22 

2.1 Estresse ....................................................................................................... 22 

2.1.1 Fatores estressores e enfrentamento .................................................... 27 

2.2 Estresse Ocupacional .................................................................................. 29 

2.3 Satisfação no Trabalho ................................................................................ 37 

2.4 Função Gerencial ......................................................................................... 44 

2.5 Estresse e Satisfação no exercício da função gerencial .............................. 47 

3. AÇÕES METODOLÓGICAS .............................................................................. 50 

3.1 Tipo de estudo ............................................................................................. 50 

3.2 Plano amostral ............................................................................................. 50 

3.3 Coleta de dados ........................................................................................... 51 

3.3.1 Procedimentos de coleta de dados ........................................................ 51 

3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão e definição da amostra populacional .. 52 

3.3.3 Instrumento de coleta de dados ............................................................ 53 

3.4 Tratamento e Análise dos Dados ................................................................. 57 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................................................... 60 

4.1 Perfil dos respondentes ................................................................................ 61 

4.2 Estresse no Trabalho ................................................................................... 69 

4.3 Satisfação no Trabalho ................................................................................ 77 

4.4 Associação entre Níveis de Estresse e Grau de Satisfação no Trabalho .... 89 

4.5 Correlação entre Estresse e Satisfação no Trabalho ................................... 91 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................. 93 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 96 

ANEXOS ................................................................................................................. 103 



12 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho propõe analisar dois aspectos que estão presentes no 

desempenho da atividade profissional: estresse e satisfação no trabalho.  

De acordo com Tamayo (2007), a maior parte do tempo da vida dos 

indivíduos é gasta nas relações de trabalho, e este é considerado um componente 

fundamental para a construção da identidade profissional e social do indivíduo. 

Nessa perspectiva, viver e dar significado para a existência passa pelo 

exercício de vários papéis sociais no decorrer da vida. Muitos destes papéis 

contribuem de forma mais determinante na busca por este significado, tais como as 

relações familiares e relações de trabalho, dentre os mais relevantes. 

Desse modo, além de propiciar os meios necessários para a subsistência, o 

trabalho ajuda a dar significado ao papel que o individuo assume na sociedade e a 

sua própria identidade.  

No exercício dos papéis sociais, a complexidade das relações é composta 

pelos fatores e características pessoais, elementos e situações de interação com o 

outro, manifestada com intensidade também nas relações de trabalho. 

A compreensão sobre o modo como o contexto do trabalho afeta o 

comportamento e as atitudes das pessoas no ambiente organizacional é 

extremamente relevante, não só pela preocupação com as pessoas, mas pelos 

resultados e impacto no desempenho da empresa.  

Pascoal, Torres e Porto (2010, p.1056) afirmam que “os ativos intangíveis da 

organização, como as pessoas que a compõem, são considerados os seus mais 

importantes diferenciais competitivos”.   

Neste sentido, Wagner e Hollenbeck (2012) afirmam que muitos especialistas 

concordam que os colaboradores de uma organização são sua principal fonte de 

vantagem competitiva. 



13 
 

 

 

Assim, as transformações constantes do mundo empresarial, cada vez mais 

competitivo, podem diferenciar as empresas através de seu capital intelectual.  

Muito tem se discutido e estudado a respeito do processo de atualização e 

evolução tecnológica no mundo globalizado; também está em evidência a produção 

e avaliação do papel do fator humano neste processo em ebulição.   

Acompanhar estas transformações que ocorrem de forma frenética no mundo 

globalizado gera um clima de desafio e de tensão nas pessoas que estão envolvidas 

neste processo. Dentre as funções em que estão moduladas as organizações, 

destacamos no presente estudo a função de gestor comercial, especificamente a 

função de gerente comercial. 

 Segundo Rabia e Christopoulos (2008) as mudanças nos cenários 

organizacionais frequentemente provocam sobrecarga física e mental, 

particularmente nos gestores, que, na chamada Era do Conhecimento, necessitam 

desenvolver e exercer novas habilidades em uma realidade muito mais dinâmica. 

 Na estrutura hierárquica das organizações, um papel chave que reúne 

elementos de exposição exacerbada às tensões da atividade profissional na 

organização é o cargo de gerente.  

Neste contexto, Modia (2008, p.11) afirma que:  

Neste cenário os gerentes ocupam lugar de destaque, responsáveis que 
são por reproduzir aos colaboradores o discurso da cúpula da organização 
e, assim, fazer cumprir suas diretivas, podendo se dizer que os gerentes, 
com sua ação, participam das decisões que destinam os rumos e o destino 
das empresas que gerenciam. 

  

Desta forma, a atenção e o desafio em identificar como os gestores, 

particularmente os gerentes, reagem às tensões do mundo globalizado e aos 

desafios propostos à função são fundamentais para a saúde das pessoas que estão 

envolvidas neste processo e para os resultados obtidos pela empresa.  
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 Estas tensões, dentro de um determinado grau, podem ser motivadoras e 

desafiadoras para se alcançar e superar os resultados propostos, gerando uma 

sensação de realização e de satisfação no desempenho profissional, mas podem 

também ser elemento de desestruturação e adoecimento do profissional envolvido 

no processo, comprometendo os resultados da empresa.  

 O trabalho, portanto, pode ser fonte de prazer ou de adoecimento. Tamayo 

(2007, p.21) e Limongi-França e Rodrigues (2012, p.17) destacam a famosa frase do 

filósofo Albert Camus: “Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas sob um trabalho 

sem alma, a vida sufoca e morre”  

Assim como em outros papéis preponderantes, a busca por significado e 

satisfação no trabalho é uma meta do exercício profissional, e deve ser também da 

empresa.  

Neste sentido, Wagner e Hollenbeck (2012, p.161) enfatizam que: 

A maioria das organizações não está no “negócio da satisfação no 

trabalho”. Por essa razão, às vezes é difícil fazer que os gerentes percebam 

a importância de compreender e melhorar as atitudes e os sentimentos de 

seus funcionários com o trabalho. Essas atitudes de insatisfação e esses 

sentimentos, porém, produzem importantes efeitos na organização” 

 

Já Romero, Oliveira e Nunes (2007, p.2) afirmam que “a gestão de pessoas 

vem obtendo papel de grande importância na estratégia das empresas, tendo como 

principal finalidade manter a harmonia entre os interesses das pessoas e as metas e 

objetivos da organização”   

 Por outro lado, Longo (2009) destaca o desafio da área comercial, no que 

denomina como as novas variáveis da equação de vendas: encontrar o 

comportamento certo, para vender o produto certo, para o cliente certo, pelo preço 

certo, no momento certo.  Encontrar estes caminhos que parecem óbvios, requer 

esforço, profissionalização, comprometimento organizacional e superação do 

estresse. 
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Sendo assim, a importância de estudos sobre a resposta dos indivíduos a 

situações de estresse positivo (eustresse) e negativo (distresse) nas relações de 

trabalho são elementos essenciais para as organizações identificarem como os 

indivíduos se sentem em relação ao seu trabalho, de forma a gerenciar os recursos 

humanos que dispõem, com objetivo de atingir resultados cada vez mais 

desafiadores. 

 

1.1 Questão central do estudo 

 

A questão existente entre estresse que impulsiona (eustresse) e leva a 

realização e a satisfação na superação dos desafios e o estresse que pode levar a 

situação de adoecimento (distresse) no exercício da função de gestor comercial é o 

objeto deste estudo. 

 

O presente estudo propõe responder a seguinte questão:  

 
1) Existe relação entre estresse ocupacional (eustresse e distresse) e 

satisfação no trabalho em profissionais que exercem a função de gestores 

na área comercial? 

 

1.2 Hipóteses 

 

Para responder esta questão, estamos assumindo as seguintes hipóteses: 

 

H0: O nível de estresse não se correlaciona com o grau de satisfação com o 

trabalho. 

 

H1: O nível de estresse é proporcionalmente inverso ao grau de satisfação com o 

trabalho, ou seja, quanto maior o nível de estresse (distresse), menor o grau de 

satisfação no trabalho e quanto menor o nível de estresse (eutresse), maior o grau 

de satisfação no trabalho. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

- Estudar o nível de estresse e o grau de satisfação relacionados ao trabalho 

de gestores da área comercial. 

 

 

1.3.2 Objetivo Específico  
 

- Verificar se existe relação entre estresse ocupacional e satisfação no 

trabalho de gestores da área comercial.  

 
 
 

1.4 Relevância e justificativa do estudo 

 

 A escolha deste tema deve-se à experiência profissional do autor como 

executivo na área comercial durante os últimos 20 anos. Durante este período, quer 

em abordagens informais ou em troca de experiências com pares, identificou-se   

como um discurso constante a presença de extrema satisfação quando obtidos 

resultados excepcionais, mas também de muitas referências à sensação de 

esgotamento e adoecimento gerados pela atividade profissional, que eventualmente 

consideravam a possibilidade de mudança de carreira ou de área de atuação. 

De fato, o papel do gestor não pode ser considerado uma tarefa simples, uma 

vez que exige conhecimentos e habilidades de competências técnicas e relacionais, 

fundamentais para a atividade organizacional.  

De acordo com Melo, Cassini e Lopes (2011), para se atingirem as metas e 

objetivos que compõem a função gerencial, se exige um esforço árduo e complexo 

de agregar esforços variados em campos que vão dos aspectos psicológicos aos 

técnicos, inseridos no exercício da relação de poder. Estes fatos são evidentes 

particularmente na área comercial.  
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Nesse sentido, os mesmos autores mencionam que nesta fase frenética de 

mudanças, novos e complexos desafios surgem para os gerentes, uma vez que o 

teor da mudança é produzido pelos próprios gerentes, cabendo a este grupo 

funcional o papel de difusão do fluxo das informações que são geradas pelas 

mudanças e, posteriormente, disseminadas pela organização.  

Santos e Wagner (2007), apontam dentro de algumas profissões e ocupações 

mais sujeitas ao estresse o exercício da função gerencial. Os autores reafirmam que 

trabalhadores com responsabilidades sobre outras pessoas, tem maior número de 

interações de estresse. 

 Assim, Mazza (2010) destaca a carência de estudos recentes com 

profissionais de empresas privadas de médio e grande porte que vivenciam 

ambientes competitivos. 

Por outro lado, o estresse ocupacional tem sido foco de investigação 

acadêmica nas mais diferentes funções. Lipp e Tanganelli (2002) descrevem 

estudos realizados com diferentes profissionais como: policiais militares, psicólogos, 

bancários, atletas, professores, jornalistas e médicos, entre outros. Regis (1996) 

estudou o estresse ocupacional entre executivos. 

Nessa perspectiva, o Centro Psicológico do Controle do Stress, em 

Campinas, mostrou que cerca de 70% dos que procuram atendimento – tratamento 

ou profilaxia – pertencem à classe gerencial. (SADIR e LIPP, 2009) 

Mais recentemente, o estresse foi também tema de estudo em outros grupos 

de profissionais: profissionais de tecnologia da informação (SERVINO, 2010); 

velejadores de alto nível esportivo em competição (SEGATO et al, 2010); 

enfermeiros (NEGELISKII e LAUTERT, 2011). 

De acordo com Sampaio e Galasso (2012, p.72), “os trabalhadores que se 

defrontam com altas cargas de exigências, combinada com um baixo controle sobre 

o trabalho correm o maior risco de apresentar problemas de saúde física e mental 

decorrentes do estresse”. 
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Dessa forma, é relevante estudar o estresse no exercício da função gerencial, 

pois esta se apresenta com questões específicas, e no seu escopo se encontram 

pressões inerentes ao próprio posto de trabalho, em diversidade e intensidade 

maiores se comparados a outros cargos. (MELO, CASSINI e LOPES, 2011).  

 Os gestores estão frequentemente expostos a novos desafios no trabalho, 

uma expressão positiva do estresse, tendo em vista que pode maximizar o 

desempenho do indivíduo no trabalho. Por outro lado, a exposição excessiva a 

situações estressantes, pode resultar em consequências negativas (TAMAYO, 

2007). 

Vale ressaltar que o profissional de nível gerencial está inserido em uma 

cultura empresarial, em que, em geral, as pessoas trabalham mais horas e mais 

arduamente a fim de atingir o sucesso pessoal e os resultados materiais. Diante 

desta realidade o tema estresse ocupacional ganha importância em proporções 

ainda maiores do que em décadas anteriores. Nesta realidade o gerente se vê em 

uma rotina diária cada vez mais desgastante e mais exposto às tensões decorrentes 

do ambiente de trabalho e portanto, mais exposto ao estresse ocupacional 

(PEREIRA, BRAGA e MARQUES, 2008). 

 Sampaio e Galasso (2012), relacionando componentes que podem atuar 

como estressores na questão específica sobre organização do trabalho e 

mencionam a competição e a rivalidade como possíveis elementos e ambos, além 

de fazerem parte das relações competitivas do mundo organizacional são mais 

agudos especificamente na área comercial. 

Na área comercial, além da tensão e desafio no exercício da função gerencial, 

há uma tensão adicional na responsabilidade de gerar recursos essenciais para a 

perenidade da empresa. (LAS CASAS, 2009) 

Atuar na área, que é a ponta de lança na interação com o mercado, requer a 

superação de desafios e tensões específicas e gerenciar este processo requer do 

gerente, desenvolvimento agudo de mecanismos para lidar com o estresse e 

sensibilidade da organização para propor instrumentos que contribuam e capacitem 

as pessoas envolvidas neste processo. 
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Por parte da organização, negar a corresponsabilidade de tratar com a 

questão e transferir apenas para o indivíduo o desafio de identificar e tratar o 

estresse é negligenciar a responsabilidade com as pessoas que compõem a 

organização e principalmente com a área responsável pela porta de entrada de 

recursos fundamentais à perenidade do negócio (Santos, 2012).  

Nesse sentido, Chanlat (2005, p.312) afirma: “penso que toda organização, 

qualquer que seja, deve proceder regularmente a um verdadeiro inventário neste 

domínio, se quiser ter uma gestão autêntica do estresse no trabalho”   

Por outro lado, evidências registradas por pesquisadores brasileiros 

(Padovam, 2005; Siqueira, 2003, 2005; Tamayo, 1998) identificam que a satisfação 

no trabalho pode ser um sentimento extremamente sensível às políticas e práticas 

gerenciais. Estas práticas, para serem efetivas e produtivas precisam 

necessariamente obter instrumentos e recursos para lidar com o estresse inerente à 

área comercial. 

Os desafios cotidianos das metas, que na maioria das vezes são mensuradas 

mensalmente expõem os profissionais a um recomeço contínuo, que por si só já 

pode ser considerado um fator estressor.  

Além disso, a exposição aos fatores macroeconômicos e às oscilações de 

mercado num ritmo frenético requer ao mesmo tempo uma profissionalização até 

então menos enfatizada na área comercial e simultaneamente expõe estes 

profissionais a um sentimento de frustação e impotência diante de fatores que 

muitas vezes transcendem as possibilidades de sua intervenção.  

Dessa forma, a frustração exposta à complexidade das intempéries do 

mercado requer do gerente comercial recursos para lidar com a equipe, que é 

afetada na sua questão básica, a remuneração, normalmente vinculada a um fator 

variável e aos objetivos da empresa, que quando não alcançados abalam os 

orçamentos e os resultados esperados pela alta direção.  

De acordo com Chanlat (2005), a satisfação do gerente com o trabalho e com 

a organização oscila no decorrer da carreira e é um dos elementos a serem 

considerados entre os fatores estressores da função gerencial.  



20 
 

 

 

Vale destacar que neste estudo, foram considerados os profissionais 

responsáveis pela área comercial, que exercem a função de gestor nos cargos de 

diretor, gerente, supervisor e coordenador, que possuem subordinados e que tem a 

atribuição de alcançar os resultados com a equipe que lideram. 

O gestor é o responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar a 

organização ou a área pela qual é responsável, definindo objetivos e as possíveis 

formas de alcançá-los. Estes objetivos e realizações são alcançados através das 

pessoas que compõem a organização, ou a equipe que lidera (ROBBINS, JUDGE,  

SOBRAL, 2010; D’AMICO, MONTEIRO, 2012; WAGNER, HOLLENBECK, 2012)  

De acordo com Wagner e Hollenbeck (2012, p.26), para que os gestores 

sejam bem sucedidos nessas funções, “precisam se dedicar a tarefas específicas, 

usam várias habilidades e desempenham papéis particulares”. 

A finalidade do presente estudo é contribuir para que os gestores das 

organizações envolvidos na estrutura comercial considerem os conflitos existentes e 

compreendam as situações de estresses, busquem instrumentos de atualização em 

uma área que ficou à margem das principais mudanças e inovações ocorridas no 

contexto organizacional recente (MAGALDI, 2009).  

A tensão e consequente quebra do equilíbrio, inevitável em vários aspectos 

da existência, certamente está presente na necessidade das organizações e dos 

profissionais da área comercial em se estruturarem para se manter competitivos em 

um mundo em constante evolução.  

Estudos que considerem o fator humano presente neste processo, 

particularmente abordando o estresse ocupacional, poderão complementar e 

sedimentar os caminhos para a introjeção das competências, habilidades e atitudes 

necessárias para a superação dos desafios da área comercial.   
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1.5 Estrutura da pesquisa 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos: 

 O Capítulo 1 apresenta a significância das relações de trabalho na vida das 

pessoas e organizações. Este significado orbita em torno de dois aspectos 

presentes nesta relação: estresse e satisfação no trabalho. Fundamentando estas 

questões, embasado em referencial teórico, o texto aborda estresse e satisfação no 

trabalho entre os profissionais que exercem a função de gerente comercial. Para 

suportar o texto introdutório são apresentadas as questões centrais, hipóteses, 

objetivos, relevância e justificativa do estudo. 

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica do estudo, e são 

apresentadas a evolução e conceituação do estresse, fatores estressores e a 

especificação de estresse ocupacional. Caracteriza também satisfação no trabalho, 

as características inerentes à função gerencial, e relaciona estresse e satisfação no 

trabalho no exercício da função gerencial. 

O Capítulo 3 descreve a natureza da pesquisa e define os passos 

metodológicos seguidos para atingir os objetivos traçados: plano amostral, 

procedimentos para a coleta de dados, critérios de inclusão e exclusão, instrumento 

de coleta de dados, tratamento e análise dos dados.   

No Capítulo 4 são apresentados, analisados e discutidos os resultados da 

pesquisa.  

No Capítulo 5 são expressas as principais conclusões do estudo, e 

apresentadas as considerações finais.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1    Estresse  

 

Existe significativa quantidade de modelos teóricos que visam explicar a 

ocorrência do estresse. A gênese da utilização do termo de como é reconhecido 

atualmente remete a 1936, quando o termo estresse foi utilizado pela primeira vez 

pelo médico austríaco Hans Selye (1959, p.35): 

“Meu primeiro artigo no qual tentei demonstrar que o síndrome do estresse 

poderia ser estudado independentemente de todas as alterações 

específicas, foi publicado, por acaso, no dia da independência dos Estados 

Unidos, 4 de julho de 1936. Tinha a forma de uma pequena nota de 74 

linhas, reproduzida numa coluna da revista inglesa Nature, sob o título: 

“Síndrome produzido por vários agentes nocivos”.  

 

Ainda segundo Selye (1959 p.X), o estresse é “essencialmente o grau de 

desgaste total causado pela vida”. Também denominou como o conjunto de reações 

que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige esforço de 

adaptação, designado então como uma síndrome geral de adaptação. (SELYE, 

1967; JACQUES, 2003; MARGIS, 2003) 

Já como uma das precursoras do tema no Brasil, Lipp (1997) define o 

estresse como uma reação muito complexa composta de alterações 

psicofisiológicas, que ocorrem quando o indivíduo é forçado a enfrentar situações 

que ultrapassam suas habilidades de enfrentamento.  

De acordo com Tamayo (2007), o estresse pode ser considerado como um 

mecanismo utilizado pelas pessoas para se adaptarem às exigências do meio 

externo ou para responderem às metas que fixam para si próprias.  
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Santos e Wagner (2007, p.2) descrevem o conceito de estresse como “um 

conjunto de reações do corpo e da mente, em resposta a variados estímulos de 

ordem física ou emocional com padrão definido de resposta eletroquímica que 

desencadeia respostas físicas e emocionais”.  

De acordo com Limongi-França e Rodrigues (2012)  as reações de estresse 

são naturais e até necessárias para a sobrevivência, contudo destaca que podem 

também se tornar prejudiciais ao funcionamento do indivíduo. 

O termo estresse já era utilizado no final do século XVII, baseado em 

conceitos da Física, com o sentido do grau de deformidade que uma estrutura sofre 

quando é submetida a um esforço. (SIQUEIRA, 2008; SAMPAIO e GALASSO, 2012; 

LIMONGI-FRANÇA e RODRIGUES, 2012).  

Assim como acontece com a expressão originada da Física, o estresse tem 

sido associado constantemente ao impacto negativo que o indivíduo sofre em 

situações de conflito do cotidiano. Contudo, de fato, o estresse não é bom nem ruim 

e é impossível e até indesejável erradicá-lo. (LIMONGI-FRANÇA e RODRIGUES, 

2012). Ao contrário, ele pode ser um recurso importante e útil para uma pessoa fazer 

frente às situações da vida.  

A partir da década de 60, o estresse passou a ser reconhecido como um 

aspecto inevitável da vida, que diferentes respostas a tal processo explicam-se pela 

maneira pela qual as pessoas o enfrentam. (LAZARUS e FOLKMAN, 1984; 

SAMPAIO e GALASSO, 2012) 

ROBBINS; JUDGE e SOBRAL (2010) também enfatizam que o estresse não 

é necessariamente ruim, pode também ter seu aspecto positivo, e apresenta uma 

oportunidade quando oferece um ganho pessoal.  

É importante destacar que a resposta ao estresse é ativada com o objetivo de 

mobilizar recursos que possibilitem às pessoas enfrentarem as mais variadas 

situações percebidas como difíceis e que exigem esforço.  
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Nesse sentido, Hans Selye (1959) classificou o estresse como positivo: 

eustresse e negativo: distresse.    

O eustresse está associado à situação onde existe a tensão, mas com 

equilíbrio entre esforço, tempo, capacidade para realização de uma tarefa. O 

distresse está associado a situações que fogem do controle e são percebidos como 

ameaça. (SERVINO, 2010 p.25). 

Limongi-França e Rodrigues (2012 p.42-43) também descrevem esses 

conceitos:  

 eustresse, que é o estresse positivo, considerado como esforço de adaptação 

que gera sensação de realização pessoal, bem estar e satisfação das 

necessidades, numa relação de equilíbrio entre esforço, tempo, realização e 

resultados.  

 distresse, que é o estresse negativo, que é a tensão com o rompimento do 

equilíbrio biopsicossocial por excesso ou falta de esforço, incompatível com o 

tempo, resultados e realização. 

 

Tamayo (2007) destaca que a intensidade, frequência e duração da 

exposição a fatores estressores e a falta de controle sobre a situação estressante é 

o que diferencia o estresse saudável do estresse negativo.  

A Figura 1 apresenta a Curva do Stress, que ilustra a fase da ocorrência do 

distresse e a manifestação de possíveis sintomas de adoecimento e também situa a 

ocorrência do eustresse que pode contribuir para ampliar o desempenho e a 

realização. 
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Figura 1 - Curva do Stress 

 

      Fonte: Limongi-França; Rodrigues, 2012 apud Rodrigues, 1988; Lipp, 1996 

 Hans Selye (1959) descreveu a manifestação do estresse em três fases 

denominadas: fase de alerta, fase de resistência e fase de exaustão. Estas fases 

são as reações possíveis ao estímulo agressor (estressor). 

 As fases do estresse são explicadas também por Lipp (1996) e Servino 

(2010):  

 Fase de alerta: faz parte do cotidiano da maioria das pessoas que, 

constantemente depara-se com algum tipo de estressor interno (como 

emoções e valores) ou externo (como trabalho, ameaças, tensões familiares). 

Nesta fase os estressores em geral são motivadores e ativam a busca por 

soluções e superações de desafios. 

 

 Fase de resistência: quando o desafio e o perigo persistem, inicia-se uma 

nova fase, quebrando novamente o equilíbrio e iniciando a segunda fase, a de 

resistência. Nesta fase há uma concentração da utilização de toda energia 

adaptativa. Pode ser mobilizadora para grandes realizações e soluções de 

problemas complexos. Nesta fase pode se obter o desempenho máximo do 

indivíduo, mas pode também levar o indivíduo à disfunções como cansaço 

injustificado, problemas com a memória, sensação de irritabilidade.  
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 Fase da exaustão: A evolução da disfunção passa então para a fase de 

exaustão, onde acontece a quebra total da resistência e aparecem os 

sintomas de depressão, exaustão física e possíveis manifestações de 

doenças como úlceras, hipertensão arterial, problemas cardíacos e 

dermatológicos, sexuais, câncer e no limite a morte. 

 

Discorrendo sobre as fases apresentadas por Selye, Marilda Lipp propõe a 

existência de uma quarta fase que precede a fase de exaustão, denominada quase-

exaustão. É o início do processo de adoecimento, após o indivíduo não conseguir se 

adaptar ou resistir ao estímulo estressor na fase da resistência (SADIR,  

BIGNOTTO, LIPP, 2010). A  Figura 2 ilustra as quatro fases do estresse e sua 

relação com os níveis de produtividade do indivíduo.  

 

Figura 2 – Relação entre as fases do estresse e os níveis de produtividade 

 

Fonte: Adaptado de Lipp (2004, p.22) e Servino (2010, p.31) 
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A diversidade de perspectivas de avaliação e a conceituação do estresse 

estão direcionadas atualmente em três fatores presentes nos vários modelos, que 

são: 

 a identificação e mensuração dos estímulos estressores,identificado como 

elemento que ultrapassa a capacidade de enfrentamento do indivíduo; 

 as reações aos eventos estressores, ou seja, reações psicológicas, 

fisiológicas e comportamentais do indivíduo, sem mensurar diretamente o 

estressor; 

 os estímulos estressores-respostas, que é o processo amplo que envolve os 

estímulos estressores e as reações do indivíduo a estes estímulos.  

 

Vale destacar, que nos modelos que avaliam o estímulo estressor-resposta, o 

ponto central não se encontra nem no estressor, nem na resposta, mas na relação 

existente entre ambos. 

Estudar como as situações de estresse se apresentam no processo laboral e 

especificamente no exercício da função de gestor comercial, pode ser significativo 

para ações práticas no processo de lidar com uma questão que é inevitável e faz 

parte das relações de trabalho.  

 

 

2.1.1 Fatores estressores e enfrentamento 

 

De acordo com Margis et al (2003), o estresse denota o estado que o 

indivíduo apresenta baseado na percepção de um estímulo estressor.     

Assim eventos relevantes na vida de um indivíduo estão relacionados a 

fatores geradores de estresse. Nascimento do filho, morte de um ente querido, 

conquista de um objetivo, um novo emprego podem ser fatores geradores do 

estresse. (SERVINO, 2010) 
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Contudo, a complexidade ocorre à medida que, além da existência do fator 

potencialmente estressante, a instalação do processo de estresse está intimamente 

relacionada ao fator cognitivo sobre como o estressor é percebido e interpretado 

pelo indivíduo. (SERVINO, 2010; MARGIS et al, 2003). 

Neste contexto , Paschoal e Tamayo (2004, p.46) explicam:  

 A simples presença de eventos que podem se constituir como estressores 

em determinado contexto, no qual o indivíduo esteja inserido, não 

caracteriza um fenômeno de estresse. Para que isto ocorra é necessário 

que o indivíduo perceba e avalie os eventos como estressores, o que quer 

dizer que fatores cognitivos tem um papel central no processo que ocorre 

entre os estímulos potencialmente estressores e a resposta do indivíduo a 

eles. A existência de um evento potencialmente estressor na organização 

não quer dizer que ele será percebido desta forma pelo indivíduo   

 

A resposta ao estresse depende em grande medida da forma como o 

indivíduo filtra e processa a informação ou o estímulo estressor. As respostas 

comportamentais básicas diante de um estressor são de enfrentamento (ataque), 

evitação (fuga) e passividade (colapso). (CARVALHO, 2007). 

Assim, Limongi-França e Rodrigues (2012) destacam que mesmo que os 

estímulos estressores sejam suficientes para desencadear uma situação de 

distresse,é a diferença de respostas individuais ou grupais de como a situação é 

percebida que determinará de fato o desencadeamento. Portanto, é esse processo 

que indicará se uma situação é percebida como estressante ou não, e se implicará 

em ameaça ou desafio.  

Fatores pessoais e ambientais estão presentes nesta avaliação e a partir dela 

é que ocorre a situação de enfrentamento.  

Limongi-França e Rodrigues (2012, p.48) destacam que o conceito de 

enfrentamento é tão importante quanto o de avaliação e definem o enfrentamento 

como “conjunto de esforços que uma pessoa desenvolve para manejar ou lidar com 

as solicitações externas ou internas, que são avaliadas por ela como excessivas ou 

acima de suas possibilidades”. 
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2.2 Estresse Ocupacional  

 

O estresse ocupacional é descrito como um fenômeno subjetivo expresso no 

reconhecimento das pessoas em relação a sua inabilidade de lidar com as 

demandas das situações de trabalho (HOLMLUD-RYTKKONEN; STRANDVIK, 2003; 

MEDEIROS NETO et al, 2012). 

Sampaio e Galasso (2012) destacam que nos Estados Unidos e na Europa o 

estresse já representa uma das principais causas de incapacitação para o trabalho 

também mencionam as evidências claras da associação entre estresse ocupacional 

e doenças cardiovasculares, hipertensão, úlcera péptica, doenças inflamatórias 

intestinais e até mesmo distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que no 

Brasil, representam as principais causas de pedidos de afastamento do trabalho ao 

sistema previdenciário.  

Também em pesquisa de 2009 realizada nos Estados Unidos o trabalho foi 

apontado como a principal fonte de estresse para a maior parte das pessoas, 

conforme demonstrado no Quadro 1. (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010).  

   Quadro 1 – O trabalho é a grande fonte de estresse para a maioria 

        

  Área que provoca mais estresse %   

  Meu emprego 26%   

  Minhas finanças 20%   

  Meus relacionamentos 21%   

  Meus filhos 10%   

  Colégio 8%   

  Medo de desastre/ Ataque terrorista 3%   

  Outros 8%   

        

   Fonte: Robbins, Judge e Sobral (2010, p.581), adaptado 
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Jacques (2003) também identifica o trabalho como um dos principais fatores 

desencadeantes do estresse.  

Segundo Paschoal e Tamayo (2004) há um crescente interesse da literatura 

científica pelo estudo do estresse no trabalho, particularmente do impacto negativo 

do estresse ocupacional na saúde e no bem estar dos empregados e 

consequentemente no funcionamento e na efetividade das organizações.  

Este é um tema tratado também pela World Health Organization - 

Organização Mundial de Saúde - (WHO, 2000), que define estresse do trabalho 

como uma resposta física e emocional prejudicial que ocorre quando as exigências 

do trabalho não coincidem com a capacidade, recurso ou necessidade do 

trabalhador, o que pode acarretar problemas de saúde e pode aumentar as taxas de 

acidentes e lesões relacionadas ao trabalho.  

Assim a complexidade da conceituação de estresse ocupacional passa não 

só pela identificação dos estressores presentes no ambiente de trabalho, mas 

também na identificação de como cada indivíduo percebe e avalia os eventos 

estressores (PASCHOAL E TAMAYO, 2004).  

Nesta perspectiva Kathibi, Asadi e Hamidi (2009) ao estudar estresse no 

trabalho em um grupo de esportistas, definem-o como discrepância entre as 

demandas do ambiente e as capacidades do indivíduo. Relatam, entre os sintomas 

do distresse: depressão, sentimentos de frustação e isolamento, insatisfação com o 

trabalho, resultando em altos custos para a organização. 

Também, Forster et al (2010) mencionam que o estudo do estresse em 

diferentes contextos contribui para aprofundar a compreensão deste e ainda 

identificar possibilidades para minimizar seus efeitos negativos sobre a 

produtividade, a satisfação e o comprometimento dos trabalhadores.  

Algumas situações são mais vulneráveis ao estresse, entre elas o exercício 

do cargo gerencial. Santos e Wagner (2007) destacam que os trabalhadores com 

responsabilidade sobre outras pessoas tem um maior número de interações de 

estresse. 
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Já Romero, Oliveira e Nunes (2007, p. 3) mencionam: 

Os novos desafios consideram que toda a pessoa ocupante de um cargo de 
comando é um gestor de pessoas, de conhecimentos e de competências. 
Este profissional é o responsável pelo bem estar e rendimento da equipe, 
portanto deve desempenhar eficazmente suas competências e manter a 
saúde física e mental, lidando adequadamente com as pressões que o 
encargo impõe. A competência dos líderes e gestores de se adaptarem às 
mudanças é um fator crucial nos atuais cenários organizacionais para o 
processo de diferenciação no mercado competitivo.  

 

Os mesmos autores afirmam também que “muitas pessoas que ocupam cargo 

de comando enfrentam problemas em relação à saúde ocupacional, como estresse, 

depressão, dificuldades de relacionamento com o grupo, irritação, cansaço, 

síndrome de burnout, entre outras”. (ROMERO, OLIVEIRA e NUNES, 2007, p.4) 

Por isso o gestor, para desempenhar com eficiência suas competências 

gerenciais, deve estar em harmonia com seu estado emocional. A soma dos 

elementos desgastantes no trabalho provoca reações adversas, o que pode 

favorecer o surgimento de alguma doença ocupacional com o decorrer do tempo. 

 O estresse vem provocando inúmeros problemas dentro das organizações, 

particularmente nos níveis gerenciais. Seus sintomas proporcionam reações que 

acabam prejudicando por completo a produtividade e a capacidade mental que o 

gestor necessita para exercer suas atividades. 

Limongi-França e Rodrigues (2012) relacionam seis síndromes relacionadas 

ao estresse no trabalho: somatizações; fadiga; depressão; síndrome do pânico; 

síndrome de burnout e síndrome do desamparo, conforme explicado a seguir: 

 Somatizações: sensações e distúrbios físicos com forte carga emocional e 

afetiva 

 Fadiga: desgaste de energia física ou mental, que pode ser recuperada 

através de repouso, alimentação ou orientação clínica específica 

 Depressão: combinação de sintomas, em que prevalece a falta de ânimo, a 

descrença pela vida e uma profunda sensação de abandono e solidão 
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 Síndrome do Pânico: estado de medo intenso repentino, acompanhado de 

imobilidade, sudorese e comportamento arredio. 

 Síndrome de Burnout: estado de exaustão total decorrente de esforço 

excessivo e contínuo 

 Síndrome do Desamparo: medo contínuo da perda do emprego, 

acompanhado de sentimento de perseguição e queda da auto-confiança. 

 

De acordo com Ozaki et al (2012)  a depressão é relatada como a 

manifestação psicológica mais comum associada ao trabalho e  que esta síndrome 

tem aumentado no Japão e em outros países do mundo.  

Ainda que muitos pesquisadores enfatizem o aspecto negativo do estresse 

nas relações de trabalho, autores como Robbins, Judge e Sobral (2010) e Chanlat 

(2005) ressaltam o papel positivo que o estresse pode ocupar nas relações de 

trabalho. 

Neste sentido, Chanlat (2005, p.293-294) descreve: 

Toda atividade, qualquer que seja ela, produz certo nível de estresse. O 
estresse é o denominador comum de todas as reações do corpo aos 
estímulos provenientes do ambiente. O estresse não é, então, ruim em si, 
mas muito consubstancial para a existência humana. Os problemas são os 
fatores estressantes negativos. No caso dos gerentes, os estudos tem 
revelado cinco grandes fontes de estresse potencialmente prejudiciais à sua 
saúde: a tarefa; a tensão entre carreira e vida privada; as relações com os 
outros; a organização; e o contexto social global. Essas cinco fontes mais 
importantes de estresse são mediadas: pela própria pessoa; pelo apoio 
social com a qual ela pode ou não contar; pela fase do ciclo de vida 
profissional na qual se encontra. 

 

Um ponto comum nas duas perspectivas é considerar o estresse como 

inevitável nas relações de interação, particularmente nas relações de trabalho. 

Estudá-lo e buscar ferramentas para tratá-lo de forma a minimizar seus efeitos 

doentios, pode ser uma opção para que ele se torne instrumento que contribui para 

o alcance de novos patamares de superação propiciando uma sensação de 

satisfação no exercício da atividade laboral.  
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Nesta perspectiva, a questão relevante do estresse ocupacional é saber 

identificar quais são as causas e consequências de sua manifestação e o que as 

pessoas e as organizações podem fazer para minimizá-lo quando negativo e qual a 

oportunidade de ganho potencial quando positivo (ALBRECHT, 1979). 

Robbins, Judge e Sobral (2010) citam uma pesquisa desenvolvida nos 

Estados Unidos que aponta a discrepância entre a percepção dos trabalhadores 

sobre as principais causas de estresse no trabalho e sobre o percentual que 

identificam que a empresa está agindo para resolver o problema, o que denominam 

de Gap de Estresse (Figura 3). 

 

Figura 3  – Discrepância da percepção do trabalhador entre causas do estresse 
ocupacional e intervenção da organização 

 

Fonte: Adaptado de Robbins, Judge e Sobral (2010, p.582) ;  www.watsonwyatt.com/news/press.asp?ID=18643> 

 

Os mesmos autores mencionam que pesquisadores discutem duas categorias 

de estressores relacionados ao estresse ocupacional: estressores por desafio e 

estressores por obstáculo (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010).  
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Os estressores por desafio estão associados à carga de trabalho, pressão 

para finalização das tarefas e urgência do tempo. Eles causam menos tensão do 

que os estressores por obstáculo e podem contribuir para melhorar o desempenho 

profissional em um ambiente de trabalho que oferece apoio aos funcionários 

(ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010).  

Os estressores por obstáculo estão associados à burocracia, política da 

empresa e confusões com relação às responsabilidades no trabalho. Causam maior 

nível de tensão e contribui para a redução do desempenho em todos os ambientes 

(ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010).    

Chanlat (2005, p.294) identifica cinco fontes principais do estresse no 

exercício da função gerencial: a tarefa; a tensão entre carreira e vida privada; as 

relações com os outros; a organização e o contexto social global.  Essas cinco 

fontes são mediadas pela própria pessoa, pelo apoio social com o qual ela pode ou 

não contar e pela fase do ciclo de vida profissional na qual se encontra.   

Em relação à tarefa e a tensão entre carreira e vida privada, Chanlat (2005)   

destaca que os gerentes reclamam da quantidade de trabalho, da longa jornada de 

trabalho, da atmosfera em que realizam a sua tarefa (prazo, urgência, pressão, 

interrupções telefônicas constantes, dificuldade de concentrar muito tempo em um 

problema, grande número de reuniões) e da consequente redução de tempo 

destinado ao descanso, ao lazer e a vida privada que tudo isto acarreta.  

Sobre relações com os outros, Chanlat (2005 p.296) descreve: 

Quando uma pessoa ocupa um posto de gerente, assume certo número de 

tarefas que, por definição a põe em contato com outras pessoas. Dirigir, 

organizar, controlar, decidir e planejar é também arbitrar, convencer, 

escutar, delegar e conversar com outros. Infelizmente, isso não acontece 

sem choques, na maioria do tempo. 

 

 

 



35 
 

 

 

A organização é citada como uma terceira fonte importante de estresse, 

atrelada a fatores como: política de pessoal que regem as carreiras, a filosofia de 

gestão da organização e as estruturas existentes. O autor destaca a carreira como 

elemento fundamental.  

O contexto social global são as conjunturas externas como questões políticas 

e econômicas com consequente aceleração ou queda de investimentos além de 

períodos de fusão e aquisição nas empresas também destacadas como elementos 

que são fontes de estresse no exercício da função gerencial.  

Estes elementos citados como principais fontes de estresse na função 

gerencial tem a complexidade de serem interpretados à luz de cada indivíduo que os 

vivencia e responde de modo diferente, dependendo de suas características e do 

momento que vivem dentro da organização. 

Diferentes autores propuseram instrumentos objetivos para mensurar o 

estresse relacionado ao trabalho.  

A escala denominada Job Stress Scale foi proposta por Tores Theorel na 

Suécia e é uma versão reduzida de um questionário inicialmente proposto pelo autor 

Robert Karasek em 1988. Foi adaptada para o português por Alves et al (2004). Esta 

escala enfatiza a proposta que procura relações sociais do ambiente de trabalho 

como fonte geradora de estresse e sua repercussão na saúde. Resulta da 

combinação de demandas psicológicas do trabalho (exigência) e do controle do 

processo de trabalho.  

Já Negeliskii e Lautert (2011) utilizaram o instrumento Job Stress Scale em 

um estudo realizado com 368 enfermeiros de um grupo hospitalar e explicam que o 

estresse surge quando o sujeito enfrenta alta exigência, ou seja, demandas de 

trabalho elevadas, com reduzido controle para afrontá-las. O estudo identificou 

estresse laboral em 23,6% dos enfermeiros, sendo que 15,2% desses apresentavam 

alta exigência no trabalho. 
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Considerando a possibilidade de medir o grau como o indivíduo percebe as 

situações como estressantes, Luft et al (2007) traduziram e validaram a versão 

brasileira da Escala de Estresse Percebido. Esta escala foi proposta por Cohen, 

validada em diversas culturas e é conhecida como PSS: Perceived Stress Scale.  

Segato et al (2010) estudaram o estresse de 31 atletas: velejadores de alto 

nível esportivo em competição. Os resultados demonstraram que os velejadores 

apresentaram níveis baixos a moderados de estresse, originados de fontes 

intrínsecas e de fontes extrínsecas ao contexto competitivo.   

Muitos dos modelos existentes na mensuração do estresse no processo 

laboral medem os estressores sem solicitar uma avaliação por parte dos sujeitos e a 

forma como as situações de estresse são percebidas, ou por outro lado, existem 

medições de percepção do estresse que não levam em conta o papel dos 

estressores na geração do estresse na relação de trabalho.  

A proposta de Paschoal e Tamayo (2004) foi construir e validar um 

instrumento de estresse ocupacional geral, de fácil aplicação e que pudesse ser 

utilizado em diversos ambientes de trabalho e para ocupações variadas. Este 

instrumento brasileiro foi denominado de Escala de Estresse no Trabalho – EET, e é 

constituído por 23 itens, formado por um único fator composto por estressores 

variados e reações emocionais diversas, que fornecem um escore geral de estresse. 

Este instrumento foi o selecionado para avaliação de estresse neste estudo.  

Suehiro et al (2008) destacam a importância que as atividades laborais 

ocupam no cotidiano do indivíduo e apontam a necessidade de estudos que 

abordem a relação entre trabalho e estresse e entre estresse e satisfação no 

trabalho.  
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2.3 Satisfação no Trabalho  

 

Siqueira (2008) explica que o tema satisfação no trabalho mobiliza a atenção 

de pesquisadores e de gestores empresariais desde o início do século XX, que 

relacionavam satisfação no trabalho com motivação. 

O desejo de compreender os sentimentos dos trabalhadores foi marcado pela 

aproximação de satisfação com o processo motivacional, fundamentado em 

diferentes teorias. (NOGUEIRA, 2007; SIQUEIRA, 2008). 

Assim, na busca por compreender os sentimentos que emergiam entre os 

trabalhadores, diversos autores apontavam satisfação e motivação como teorias que 

estivessem juntas para explicar as características individuais responsáveis pelo 

comportamento de trabalho (SIQUEIRA, 2008) 

Por outro lado, durante muitos anos, o modelo de gestão de Taylor aplicava 

os princípios de divisão do trabalho em tarefas, com o objetivo de aumentar a 

produtividade. Neste modelo, onde o foco era o aumento da produtividade, não eram 

considerados os aspectos relacionados à satisfação no trabalho, ou seja, para 

alcançar a máxima eficiência produtiva, não importava qual o custo social ou 

humano (SADALLA NETO, 2012). 

Dessa forma, os pilares da abordagem da administração científica 

concentravam-se no aumento da eficiência do local de trabalho, por meio da 

diferenciação entre gerentes e trabalhadores sem função de supervisão e da 

sistematização do trabalho de ambos, conforme apresentado no Quadro 2.  

Wagner e Hollenback (2012, p.36) destacam ainda que: 

Segundo Taylor, a rentabilidade de uma empresa só poderia ser 

assegurada pela descoberta da “melhor maneira” de executar cada 

trabalho. Os gerentes poderiam ensinar esta técnica aos trabalhadores e 

usar um sistema de recompensas e punições para incentivar sua adoção.  
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Quadro 2 – Os princípios da administração científica de Frederick W. Taylor 

1. Atribuir toda a responsabilidade pela 

organização do trabalho aos gerentes e 

não aos trabalhadores. 

Caberia aos gerentes toda atividade de 

pensamento relacionada ao planejamento e à 

estruturação do trabalho, deixando aos 

trabalhadores a tarefa de executá-lo. 

2. Adotar métodos científicos para 

determinar o melhor modo de executar 

cada tarefa. 

Os gerentes deveriam projetar o trabalho 

correspondente a cada trabalhador, 

especificando um conjunto de métodos 

padronizados para completar a tarefa de maneira 

correta. 

3. Selecionar a pessoa mais adequada a 

cada trabalho para sua execução. 

Os gerentes deveriam combinar as habilidades 

de cada trabalhador com as demandas de cada 

trabalho. 

4. Treinar o trabalhador para executar o 

trabalho corretamente. 

Os gerentes deveriam treinar os trabalhadores 

para o uso de métodos padronizados projetados 

para o seu trabalho. 

5. Monitorar o desempenho do trabalho 

para garantir que os detalhes nos 

procedimentos sejam seguidos 

corretamente e para que sejam 

alcançados os resultados apropriados. 

Os gerentes deveriam exercer o controle 

necessário para garantir que os trabalhadores 

sob sua supervisão sempre executassem o 

trabalho da melhor maneira. 

6. Fornecer apoio adicional mediante o 

planejamento da distribuição de tarefas e 

a eliminação de interrupções. 

Os gerentes podem ajudar seus funcionários a 

manter um alto nível de produção protegendo-os 

de coisas que interfiram no desempenho de seu 

trabalho. 

Fonte: Wagner e Hollenbeck (2012) baseado em Taylor, F.W. The principles of scientific 
management. New York: Norton, 1911. p.34-40 

 

O questionamento sobre o enfoque da eficiência da abordagem da 

administração científica e dos princípios da administração, estimularam o debate 

sobre a importância da satisfação humana e do desenvolvimento pessoal no 

trabalho (WAGNER e HOLLENBACK, 2012). 



39 
 

 

 

Assim surgem as primeiras teorias que fundamentaram a evolução do estudo 

da motivação: Teoria da hierarquia de necessidades de Maslow; Teoria X e Teoria Y 

de McGregor; Teoria dos dois fatores de Herzberg e Teoria de necessidades de 

McClelland  (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010). 

Maslow identificou cinco categorias de necessidades hierarquizadas que 

denominadas: fisiológica, segurança, social, estima e auto-realização. Estas 

necessidades se apresentam de forma piramidal, sendo a fisiológica a base da 

pirâmide e a auto-realização o topo. De acordo com Maslow o indivíduo move-se em 

direção ao topo da pirâmide, portanto é necessário saber em que nível da hierarquia 

o indivíduo se encontra no momento e focar a satisfação naquele nível ou no 

patamar imediatamente superior (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010) 

McGregor fundamentou a Teoria X e a Teoria Y, baseada em duas visões 

distintas do ser humano, uma basicamente negativa (Teoria X) e outra basicamente 

positiva (Teoria Y). Os gestores baseados na Teoria X,acreditam que os funcionários 

não gostam de trabalhar e devem ser orientados ou até coagidos a fazê-lo. A Teoria 

Y, ao contrário, pressupõe que os funcionários podem achar o trabalho produtivo e 

prazeroso, e portanto podem ser estimulados ao invés de coagidos a cooperar. 

(ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010; WAGNER e HOLLENBECK, 2012)  

Herzberg propôs a Teoria dos dois fatores, identificando que a relação do 

indivíduo com o trabalho é básica e o reconhecimento dessa importância pode 

determinar o sucesso ou o fracasso em relação à satisfação ou insatisfação no 

trabalho. O autor identificou como fatores intrínsecos relacionados a satisfação no 

trabalho: o progresso, o reconhecimento, a responsabilidade e a realização e como 

fatores extrínsecos relacionados à insatisfação: a supervisão, a remuneração, as 

políticas da empresa e as condições de trabalho. 

A peculiaridade na construção de Herzberg é que a teoria identifica um duplo 

continuum onde o oposto de satisfação é não satisfação e o oposto de insatisfeito é 

não insatisfeito, por isso o autor propõe que os administradores busquem enfatizar 

os fatores associados com o trabalho em si ou com os resultados diretos, como 

chance de promoção, oportunidade de crescimento pessoal, reconhecimento, 
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responsabilidades e realização e considera estas características como 

intrinsicamente recompensadoras. (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010)  

A teoria de necessidades de McClelland enfoca três aspectos: necessidade 

de realização, que é a  busca da excelência, de realização a determinados padrões 

e ímpeto para alcançar sucesso; necessidade de poder, que é a necessidade de 

fazer com que os outros se comportem de um modo que não fariam naturalmente e 

necessidade de afiliação, que é o desejo de relacionamentos interpessoais próximos 

e amigáveis (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010) 

Esses referenciais teóricos da primeira metade do século XX, quando o 

panorama mundial era de conflitos e insatisfação social, de expansão dos sindicatos, 

de proliferação de greves, de oposição ao sistema capitalista, de crise econômica e 

aumento do desemprego sofreram críticas e transformações, mas foram a base da 

fundamentação sobre satisfação e motivação. Entre os anos 70 e 80, o conceito de 

satisfação passou a ser concebido como uma atitude. (ROBBINS, JUDGE e 

SOBRAL, 2010)  

Robbins, Judge e Sobral (2010, p.73) definem satisfação com o trabalho, 

como “um sentimento positivo resultante de uma avaliação de suas características”. 

Os mesmos autores afirmam que uma pessoa que tem alto nível de satisfação no 

trabalho apresenta sentimentos positivos em relação a ele, e também relaciona as 

atitudes de satisfação com o trabalho com o envolvimento com o trabalho, que é a 

“mensuração do grau em que a pessoa se identifica psicologicamente com seu 

trabalho e considera seu desempenho importante para sua valorização pessoal”.  

 Segundo Sempane, Rieger e Roodt (2002), diferentes pesquisas mostram 

que a satisfação no trabalho não acontece isoladamente, mas que é dependente de 

variáveis da organização, como estrutura, tamanho, remuneração, condições de 

trabalho e liderança, que constituem o clima organizacional. 
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Nos últimos anos, satisfação no trabalho é um tema que tem sido considerado 

tanto nos estudos acadêmicos como pelos gestores de empresas e pode ser 

entendida como uma variável de atitude que representa como uma pessoa se sente 

em relação ao seu trabalho de forma geral e em seus vários aspectos (SPECTOR, 

2002). 

Nogueira (2007) relata que a necessidade de respostas efetivas aos desafios 

decorrentes deste cenário, determinou o surgimento do paradigma humanista e 

comportamental ancorados pelas contribuições de George Elton Mayo e abordagens 

psicológicas e sociais que influenciam as noções de motivação e liderança. 

Um novo paradigma no campo da gestão considera a necessidade de ênfase 

nas pessoas e no comportamento social no interior das organizações, mas 

obviamente as questões de desempenho precisam estar consideradas inclusive para 

legitimar a importância das pessoas dentro da organização.  

Segundo Aktouf (2004) nas duas últimas décadas as correntes 

administrativas parecem convergir para um ponto de confluência que é o 

“reconhecimento” do caráter central da pessoa humana, de suas atitudes e de seu 

comportamento no trabalho. Este “reconhecimento” é conflitante com a prática das 

organizações fundamentadas no modelo de administração tradicional, que de fato, 

tem dificuldades em lidar com o comportamento humano, na busca pelos resultados 

esperados. O autor denomina esta incongruência de humanismo de fachada.   

Apesar das dificuldades em considerar o fator humano como relevante de 

fato, associado a um modelo de gestão que expresse esse discurso de forma 

pragmática, é possível avançar.   

Neste contexto, Aktouf (2004, p.219) sugere:  

Tentemos agora observar, à luz da posição radical humanista que 

expusemos e dos aprofundamentos teóricos que acabamos de levantar, no 

que uma empresa mais humanizada é desejável, e que condições a tornam 

possível, ou seja, que condições deverão ser promovidas para que esse 

objetivo seja alcançado.  
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Assim, na perspectiva de Siqueira (2008), quer seja pela natureza 

motivacional ou atitudinal, entende-se que trabalhador satisfeito seja também 

trabalhador produtivo.  

O mesmo autor entende que uma nova vertente de estudos sobre satisfação 

no trabalho está imbricada nos pressupostos humanistas e sociais que cobram das 

empresas maiores responsabilidades sociais.  

Esta visão está baseada na compreensão de que os sentimentos que 

emergem no contexto de trabalho possam se irradiar para a vida pessoal, familiar e 

social dos indivíduos e influenciar seus níveis de bem estar e até sua saúde física e 

mental (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010). 

 Sem abrir mão das responsabilidades individuais é relevante abordar qual o 

papel coletivo, ou mais especificamente da organização, na satisfação do trabalho, 

ou seja, até que ponto as empresas conseguem ou não promover e proteger a 

saúde e o bem estar daqueles que atuam como seus colaboradores (SIQUEIRA, 

2008). 

Aferir o nível de satisfação dos trabalhadores pode ser uma estratégia para 

responder esta questão. 

Martins e Santos (2006) adaptaram e validaram uma escala de satisfação no 

trabalho que resultou em 45 itens agrupados em seis fatores: satisfação com suporte 

organizacional, satisfação com utilidade social da organização e do trabalho, 

satisfação com relacionamento afetivo no trabalho, satisfação com reconhecimento 

profissional, insatisfação com inadequação da chefia e falta de oportunidades e 

insatisfação com sobrecarga de trabalho.  

Apesar de sofrer mutações desde sua concepção, satisfação no trabalho 

mantém constantes cinco dimensões ao longo de décadas, conforme menciona 

Siqueira (2008): satisfação com o salário, com colegas de trabalho, com a chefia, 

com as promoções e com o próprio trabalho.  

 



43 
 

 

 

  Deste modo Siqueira (2008) propôs um instrumento ancorado nestas 

dimensões, construído e validado no Brasil, denominado Escala de Satisfação no 

Trabalho – EST. Este instrumento multidimensional é de fácil aplicação e permite a 

transformação dos dados em resultados que podem ser interpretados prontamente. 

Sua versão reduzida apresenta 15 itens, respondido em uma escala de sete pontos, 

que varia de totalmente insatisfeito a totalmente satisfeito. Quanto maior for o valor 

do escore médio de cada dimensão, maior será o grau de satisfação na dimensão 

estudada. Este instrumento foi selecionado para avaliação da satisfação do trabalho, 

neste estudo.   
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2.4 Função Gerencial 

 

Desde a descrição no início do século XX de Henri Fayol sobre as funções 

gerenciais: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, que o papel 

gerencial assume relevância no modelo de organização existente no mundo 

capitalista ocidental.  (RAUFFLET, 2005; NOGUEIRA, 2007; ROBBINS, JUDGE e 

SOBRAL, 2010).   

 Sobre a função estratégica dos gerentes, Davel e Melo (2005, p.29) 

mencionam que: 

a administração enquanto corpo científico surge ao mesmo tempo em que 

se consolida o espaço da gerência, a existência de um grupo social de 

gerentes tem constituído um dos aspectos mais significativos da 

organização do trabalho e da sociedade nos últimos cem anos 

 

Conforme Aktouf, (2005), as transformações e singularidades do trabalho dos 

gerentes continuam necessárias e relevantes neste início do século XXI, onde a 

administração contemporânea continua a enfrentar questionamentos e desafios que 

atendam as demandas da organização. e as funções gerenciais: planejamento, 

organização, direção e controle continuam essenciais (ROBBINS, JUDGE e 

SOBRAL, 2010; WAGNER e HOLLENBECK, 2012). 

No exercício da função gerencial, Davel e Melo (2005) chamam a atenção 

para o desafio de avaliar o pensamento gerencial tal como é produzido e 

reproduzido pelos teóricos e a conciliação ou o confronto com a prática 

experimentada diariamente por aqueles que gerenciam. Os autores apontam que 

estes dois lados da mesma moeda se interpelam mutuamente, mas não se fundem 

no mesmo fenômeno. 
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 Na verdade, a sutileza entre buscar referencial teórico para compreender com 

profundidade o papel do exercício gerencial conciliando com as práticas 

experimentadas diariamente, são os desafios que tornam o trabalho dos gerentes, 

particular, complexo e atual. 

 Sendo assim, a função gerencial tem a virtude de alimentar a dinâmica 

organizacional e garantir o sucesso empresarial uma vez que se situa no elo dos 

processos sociais, tecnológicos, culturais, políticos, econômicos e ideológicos que 

ligam estratégias às operações. A posição intermediária dos gerentes confere um 

tipo de trabalho cheio de nuances, complexidades e dilemas que merece 

esclarecimento e reflexões de atuais ou futuros administradores. 

 Por outro lado, o intervalo entre o que os gerentes acreditam fazer, o que 

realmente fazem e o que deveriam fazer percorre a busca da caracterização da 

função gerencial.  

Já HALES (1986, apud Davel e Melo, 2005, p.35) destaca que o gerente é 

aquele que faz acontecer e Mintzberg (1991, apud Davel e Melo, 2005, p.35 

menciona o gerente como o nervo central para o monitoramento e disseminação de 

informações.  

Essas afirmações referenciam a importância estratégica da atenção e atuação 

da organização sobre o exercício da função gerencial. 

 Nas duas últimas décadas, a redução dos níveis hierárquicos impactou 

frontalmente a função gerencial, contribuindo para a instabilidade e para o 

questionamento sobre a prática gerencial e os interesses organizacionais. 

 Na definição de gestores de Wagner e Hollenbeck (2012), as funções 

gerenciais de planejar, organizar, dirigir e controlar englobam pessoas que ocupam 

cargos executivos, gerentes intermediários, supervisores ou coordenadores, com 

proporções diferentes do tempo gasto nestas funções em relação ao cargo que 

ocupam, porém todas elas presentes e importantes no desempenho da gestão.  
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 Deste modo o presente estudo optou por abordar especificamente o gestor 

comercial, responsável pela área que promove o fluxo de informações entre a 

companhia e o mercado (SALIBI NETO, 2009).  

Vale destacar que um dos elementos centrais da função gerencial é 

administrar pessoas com o objetivo de alcançar os resultados esperados pela 

organização. 

De acordo com Mintzberg (1994, apud RAUFFLET, 2005, p.76,77) 

Mintzberg propõe, portanto, um modelo que considere o trabalho do gerente 

em seu conjunto. O objetivo geral do trabalho dos gerentes é, antes de mais 

nada, fazer funcionar uma unidade administrativa. O conjunto de suas 

ações é realizado em três planos diferentes: diretamente (os executores, 

aqueles que fazem); indiretamente, através das pessoas (os líderes, 

aqueles que fazem as pessoas fazer), ou mais indiretamente ainda, através 

das informações passadas pelas pessoas (os administradores, aqueles que 

fazem as pessoas fazer, tratando e partilhando as informações). A essência 

do trabalho do gerente, portanto, é exercer simultaneamente estes três 

papéis em graus variados. 

 

Neste sentido, ter subordinados sob a gestão é relevante sob dois aspectos: o 

primeiro é que uma das potenciais situações de estresse se dá pela complexidade 

das relações pessoais, e o gestor especificamente o gestor comercial, vivencia com 

grande intensidade as relações com seus subordinados. O segundo é um alerta de 

que os próprios gestores podem ser agentes de reprodução do estresse entre os 

subordinados em função do cargo de liderança que ocupam.  

A transformação imperativa da área comercial ditada pelos novos tempos 

demanda o acompanhamento e desenvolvimento de modelos de gestão 

efervescentes que ocorrem nas outras áreas organizacionais, na busca por 

referenciais teóricos que possam subsidiar a construção de novos modelos. 
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2.5 Estresse e Satisfação no exercício da função gerencial 

 

O estresse é inerente à existência e é o propulsor da vida e dos avanços 

ocorridos na história da humanidade. 

Robbins, Judge e Sobral (2010) apontam entre as principais fontes potenciais 

do estresse, os fatores organizacionais e relacionam a experimentação do estresse 

à consequência da diminuição da satisfação no trabalho. 

Os autores Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 588) afirmam ainda que: 

Quando os trabalhos apresentam demandas múltiplas e conflitantes, ou 

quando não há clareza sobre os deveres, a autoridade e a responsabilidade 

de cada um, tanto o estresse como a insatisfação pode aumentar. Da 

mesma forma, quanto menor o controle do indivíduo sobre o ritmo do seu 

trabalho, maiores são o estresse e a insatisfação. Embora sejam 

necessárias mais pesquisas, para determinar essas relações, os trabalhos 

que oferecem baixos níveis de variedade, significância, autonomia, 

feedback e identidade geram estresse e reduzem o envolvimento e a 

satisfação com o trabalho. 

 

 Assim, Martins e Santos (2006) descrevem que são encontradas relações 

inversas entre satisfação e sofrimento no trabalho e entre satisfação e estresse 

ocupacional. 

      Wagner e Hollenbeck (2012, p.186) afirmam que “entre a grande variedade de 

atitudes e emoções geradas no local de trabalho, as mais importantes são a 

satisfação no trabalho e o estresse ocupacional”. 

Os mesmos autores enfatizam a importância da organização estar atenta a 

esta relação para buscar vantagem competitiva sobre as empresas que não estão 

preparadas para tratar a questão. Neste sentido, mecanismos para identificar, lidar e 

eliminar fatores ligados a insatisfação e ao estresse ocupacional devem fazer parte 

da estratégia organizacional  
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De acordo com Lipp (1996), o estresse no mundo gerencial tem sido estudado 

internacionalmente em aspectos que enfatizam as fontes criadoras de estresse 

dentro da organização; as fontes relacionadas a estados emocionais (como 

ansiedade, depressão e insatisfação no trabalho); o nível de autonomia e de 

responsabilidades envolvidas na função, apoio social, sexo e idade. 

O momento socioeconômico atual propicia um cenário extraordinário e crítico 

simultaneamente. Extraordinário, alicerçado na evolução tecnológica que acelera o 

processo das inovações e crítico na questão socioeconômica assolada por uma 

ameaça de desemprego, que varre a maioria dos países de primeiro mundo. 

Os desdobramentos e a adaptação que surgirão destas situações ainda são 

desconhecidos. Estes macro desafios são vivenciados e traduzidos no 

microambiente onde as empresas estão inseridas e onde seus participantes 

precisam se adaptar e alcançar resultados imediatos buscando a sua sobrevivência 

e das organizações em que participam.  

Neste contexto, vários papéis e vários grupos dentro da organização ora 

interagem produzindo sinergia, ora se conflitam em função de interesses individuais 

e competitivos na busca de espaços próprios dentro da organização.  

Esta necessidade de adaptação ao ritmo frenético, aliadas ao desafio da 

necessidade de sobrevivência em um cenário não decifrado e extremamente 

competitivo, muitas vezes afeta o trabalhador, sua saúde e sua vida.  Este processo 

é reconhecido como estresse.  

Rabia e Christopoulos (2008) destacam que o trabalho gerencial é um dos 

mais demandantes, uma vez que os gerentes estão à frente de muitas mudanças na 

organização, com envolvimento no processo decisório e com responsabilidades na 

implementação das mudanças. Com isso, eles tendem a ser vítimas do estresse 

ocupacional.   

Desse modo, a função gerencial é um cargo estratégico em todas as áreas da 

empresa, contudo, a área comercial é considerada o ponto nevrálgico entre a 

concepção e a elaboração do negócio e a materialização dos resultados obtidos 

através das receitas geradas no processo comercial. 
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Associado a estas expectativas está a complexidade do mercado, as métricas 

diárias de performance inerentes à função comercial que funcionam como elementos 

adicionais, potencializadores de estresse.  

Esta rede de funções e responsabilidades coloca o gerente da área comercial 

em uma situação cotidiana de exposição ao estresse de forma ambígua à satisfação 

que pode ser gerada em uma área que permite muitas realizações.  
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3. AÇÕES METODOLÓGICAS  

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 Para atingir os objetivos propostos no estudo, foi realizada uma pesquisa de 

natureza descritiva, utilizando abordagem quantitativa, em uma pesquisa de campo 

com profissionais que exercem a função de gestores comerciais em empresas de 

diferentes segmentos do mercado. De acordo com Vergara (2011 p.42), “a pesquisa 

descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza”.   

 

3.2 Plano amostral 

 A partir de uma base de dados de propriedade de uma conceituada empresa 

brasileira que atua na área de Educação Executiva, foram selecionados para 

constituir a população do estudo, os profissionais cadastrados como gerentes 

comerciais.      

Inicialmente optou-se por selecionar no banco de dados, os profissionais 

atuantes no Estado de São Paulo. Porém, ao considerar a possibilidade de baixa 

taxa de resposta a questionários eletrônicos e o acesso disponibilizado pela 

empresa ao banco de dados nacional, optou-se por ampliar a população de estudo e 

foram considerados os profissionais que exerciam a função em empresas de 

pequeno, médio ou grande porte no Brasil, o que também possibilitou maior 

abrangência do estudo. 

A amostra utilizada foi a amostra por conveniência, considerada não 

probabilística, definida como aquela em que os membros da população mais 

acessíveis são selecionados pelo pesquisador. (VERGARA, 2011).  
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Na referida base de dados, foram identificados 2322 profissionais no Estado 

de São Paulo e 4283 profissionais em outros estados do país, totalizando 6605 

profissionais cadastrados como gerentes comerciais que constituíram a população 

do estudo.   

Dos 6605 profissionais que constituíram a população de estudo, 203 de fato 

acessaram a pesquisa, dos quais, 130 responderam ao questionário. Dos 130 

respondentes, foram incluídos no estudo 114 profissionais que atendiam aos 

critérios de inclusão e que constituíram a amostra populacional do estudo.  

Portanto, a amostra populacional foi constituída por 114 profissionais  

cadastrados na base de dados que, após contato por e-mail, responderam ao 

questionário eletrônico enviado e atendiam aos critérios de inclusão do estudo.  

  

3.3 Coleta de dados 

 

3.3.1 Procedimentos de coleta de dados 

 Para a coleta de dados, realizada nos meses de dezembro de 2012 e janeiro 

de 2013, foi enviado via e-mail uma carta-convite para participação no estudo aos 

6605 gerentes. A carta-convite continha um link que possibilitava acesso ao 

questionário eletrônico. 

 É importante ressaltar que por questão de segurança dos dados, a empresa 

detentora do banco de dados foi a responsável pelo envio dos e-mails.  

O questionário foi inserido na ferramenta Google Form, disponível na   

plataforma Google Drive, acessada pelo link: https://drive.google.com.   

Para acessar o questionário e responder a pesquisa, o profissional necessitou 

concluir as seguintes etapas: leitura de carta-convite com texto explicativo sobre o 

estudo e seus objetivos, no texto do email, com link para o termo de consentimento 

livre esclarecido (Anexo 1); leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – 

TCLE – garantindo a participação voluntária e anônima na pesquisa, além de terem 

sidos disponibilizados os contatos dos pesquisadores e do Comitê de Ética em 

https://drive.google.com/
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Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com opção por 

concordância em participar do estudo (Anexo 2). Os profissionais que concordaram 

em participar foram encaminhados para a página do questionário. 

Vieira, Castro e Schuch Jr (2010) citam este método como questionário 

autopreenchível, em que o pesquisado lê o instrumento e o responde diretamente 

sem a intervenção do pesquisador.  

Os mesmos autores mencionam como vantagem da pesquisa realizada pela 

internet: menores custos, agilidade e capacidade de atingir populações específicas, 

além do questionário poder ser respondido de acordo com a conveniência e tempo 

do entrevistado. Por outro lado, destacam como principal desvantagem a 

possibilidade de baixa taxa de resposta dos questionários. 

 

 

3.3.2   Critérios de inclusão e exclusão e definição da amostra 

populacional 

 

Os questionários foram encaminhados para profissionais cadastrados 

previamente na base de dados como gerentes comerciais, totalizando 6605 

profissionais em todo o Brasil.  

Ao final da coleta de dados, dos 6605 emails enviados, 203 profissionais de 

fato acessaram a pesquisa, dos quais, 130 responderam ao questionário, o que 

corresponde a 2% de respostas.  

No período de coleta de dados, os profissionais que responderam a pesquisa 

poderiam exercer um cargo com a mesma denominação cadastrada no banco de 

dados, ou exercer um cargo com outra denominação, mas desempenhando a função 

de gestor comercial.  
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Foram incluídos no estudo respondentes que atuavam na área comercial, 

ocupando os seguintes cargos: Diretor; Gerente; Supervisor e Coordenador.  

Foram excluídos os que não identificaram o cargo ou que exerciam cargos 

não compatíveis com a função de gestor comercial: Gerente Administrativo 

Financeiro; de Contabilidade e Orçamento; de Controladoria; de Logística e de 

Tecnologia da Informação. Foram também excluídos os profissionais que não 

possuíam subordinados ou que não responderam o número de subordinados sob a 

sua gestão.    

Entre os 130 respondentes, foram identificados quatro profissionais que não 

identificaram o cargo, cinco que exerciam outros cargos não caracterizados como a 

função de gestor comercial, seis que não possuíam subordinados sob a sua gestão 

e um profissional não respondeu a questão sobre número de subordinados, 

totalizando 16 respondentes que foram excluídos do estudo. Portanto, foram 

incluídos no estudo, 114 profissionais que atendiam aos critérios de inclusão. 

 Vale ressaltar que no grupo estudado predominaram gestores com cargo de 

gerentes, contudo foram também incluídos gestores com cargos de diretores, 

supervisores e coordenadores comerciais.   

É importante destacar que, embora os participantes da pesquisa ocupem 

cargos diferentes na hierarquia das empresas, todos tem como elo e características 

comuns que são gestores comerciais, tem uma equipe sob sua subordinação e  tem 

a responsabilidade de alcançar resultados com esta equipe.  

 

 

3.3.3 Instrumento de coleta de dados 

Os profissionais que concordaram em participar da pesquisa, responderam ao 

questionário de coleta de dados autopreenchível (Anexo 3), constituído por 51 

questões, divididas em três partes: Perfil dos respondentes, Escala de Estresse no 

Trabalho e Escala de Satisfação no Trabalho.      
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A. Perfil dos respondentes: Para avaliar o perfil dos respondentes, foram 

elaboradas 13 questões, que incluíam variáveis demográficas: sexo, idade, 

estado civil e escolaridade; variáveis funcionais: tempo na empresa, cargo 

atual, tempo no cargo atual, número de subordinados e faixa salarial e as 

variáveis relacionadas às empresas que empregam os respondentes: 

localização, natureza, ramo de atividade e porte da empresa.  

  

B. Escala de Estresse no Trabalho - EET, construída e validada por Paschoal e 

Tamayo (2004), composta por 23 itens, os quais formam um único fator. 

Consiste em uma medida geral de estresse, cujos itens abordam estressores 

variados e reações emocionais constantemente associadas aos mesmos. As 

respostas são assinaladas com valores numéricos em escala tipo Likert  de 

cinco pontos: discordo totalmente (1); discordo (2); concordo em parte (3); 

concordo (4) e concordo totalmente (5). Quanto maior a pontuação, maior o 

estresse. Os itens que compõem a EET são apresentadas no Quadro 3. 

 

C. Escala de Satisfação no Trabalho – EST, construída e validada por Siqueira – 

versão reduzida (2008). Composta por 15 ítens, trata-se de uma medida 

multidimensional, que avalia o sentimento do indivíduo em relação ao seu 

trabalho, considerando cinco dimensões: satisfação com o salário; satisfação 

com os colegas de trabalho; satisfação com a chefia; satisfação com as 

promoções e satisfação com a natureza do trabalho. As respostas são 

assinaladas, com valores numéricos em escala tipo Likert, variando de um a 

sete: totalmente insatisfeito (1); muito insatisfeito (2); insatisfeito (3); 

indiferente (4); satisfeito (5); muito satisfeito (6); totalmente satisfeito (7). 

Quanto maior for o valor do escore médio, maior será o grau de satisfação na 

dimensão estudada. Os itens que compõem a EST, bem como suas 

dimensões, são apresentadas nos quadros 4 e 5. 
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Quadro 3 – Ítens que compõem a Escala de Estresse no Trabalho 

Ítem Descrição do ítem*  

1 A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso 

2 O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita 

3 A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante 

4 Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o meu 

trabalho 

5 Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais 

6 Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas de trabalho 

7 A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado 

8 Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de trabalho  

9 Sinto-me incomodado por ter de realizar tarefas que estão além de minha capacidade 

10 Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas 

11 Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior 

12 Fico irritado com discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho 

13 Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação 

profissional 

14 Fico de mau humor por me sentir isolado na organização 

15 Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores 

16 As poucas perspectivas de crescimento na carreira tem me deixado angustiado 

17 Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade 

18 A competição do meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor 

19 A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem 

causado irritação 

20 Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias 

21 Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem feito diante de outras 

pessoas 

22 O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso 

23 Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades importantes 

Fonte: Paschoal e Tamayo (2004) 
* Opções de respostas:  
1. Discordo totalmente;  2. Discordo;  3. Concordo parcialmente; 
4. Concordo;  5. Concordo totalmente 
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Quadro 4 – Itens que compõem a Escala de Satisfação no Trabalho 

Ítem Descrição do ítem*  

1 Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho sinto-me: 

2 Com o número de vezes que já fui promovido nesta empresa sinto-me: 

3 Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho sinto-me: 

4 Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim sinto-me: 

5 Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam sinto-me: 

6 Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional sinto-me: 

7 Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal sinto-me: 

8 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me sinto-me:  

9 Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa sinto-me: 

10 Com o entendimento entre eu e meu chefe sinto-me: 

11 Com o meu salário comparado aos meus esforços no trabalho sinto-me: 

12 Com a maneira como meu chefe me trata sinto-me: 

13 Com a variedade de tarefas que realizo sinto-me: 

14 Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho sinto-me: 

15 Com a capacidade profissional de meu chefe sinto-me: 

Fonte: Siqueira (2008) 
* Opções de respostas:  
1. Totalmente insatisfeito;  2. Muito insatisfeito;  3. Insatisfeito;  4. Indiferente;   
5. Satisfeito; 6. Muito satisfeito;  7. Totalmente satisfeito 

 

 

 

 

Quadro 5 – Dimensões da Escala de Satisfação no trabalho e ítens correspondentes 

Dimensão Ítens que integram a dimensão 

Satisfação com os colegas 1, 4 e 14 

Satisfação com o salário 3, 6 e 11 

Satisfação com a chefia 10, 12 e 15 

Satisfação a natureza do trabalho 5, 8, e 13 

Satisfação com as promoções 2, 7, e 9 

Fonte: Siqueira (2008) 
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3.4 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Na ferramenta Google Form da plataforma Google Drive, as respostas ao 

questionário são automaticamente inseridas em uma planilha, onde todas as 

variáveis foram inseridas em colunas que representavam as perguntas e cada linha 

continha respostas de um participante. As linhas eram automaticamente 

enumeradas de forma crescente. Não houve nenhuma forma de identificação dos 

participantes, garantindo o caráter anônimo da pesquisa. O único dado de acesso do 

respondente eram a data e horário em que ele havia enviado as respostas. 

Para a análise estatística foram utilizados os programas Microsoft Office Excel 

2010 e SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Science for Windows).    

Para descrever o perfil da amostra segundo as diversas variáveis em estudo e 

os escores resultantes dos instrumentos utilizados, foram realizadas análises de 

estatísticas descritivas, através de tabelas de contingência e gráficos evidenciando 

as proporções por categoria com variáveis discretas e medidas de posição (média, 

mediana e quartis) e dispersão (variância e desvio padrão) com variáveis contínuas.   

Para avaliar o estresse por meio da Escala de Estresse no Trabalho (EET), foi 

inicialmente calculado o escore médio das 23 questões que compõem o instrumento, 

com resultados que variam entre um e cinco. Quanto maior a pontuação, maior o 

estresse. O nível de estresse da amostra populacional estudada foi classificado de 

acordo com o resultado do escore médio: baixo (escore médio entre 1,00 e 2,00); 

médio (escore médio entre 2,01 e 2,99) e alto (escore médio entre 3,00 e 5,00) 

conforme proposto por Paschoal e Tamayo (2005); Tamayo (2007) e Romero, 

Oliveira e Nunes (2007). 

Para avaliar a associação entre o escore médio de estresse e as variáveis 

demográficas e funcionais foram utilizadas os testes: t- student e teste não 

paramétrico Kruskal Wallis. Na análise do nível de estresse e as variáveis 

demográficas e funcionais, foi utilizado o Teste exato de Fisher.  
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O cálculo dos escores médios de cada uma das cinco dimensões da Escala 

de Satisfação no Trabalho (EST) foi obtido somando-se os valores assinalados pelos 

respondentes nos itens que integram cada dimensão e em seguida dividindo este 

valor por 3, o que corresponde ao número de itens da dimensão. O escore de cada 

dimensão varia entre um e sete. Quanto maior o valor do escore médio, maior o grau 

de satisfação na dimensão estudada. Para classificar a tendência para satisfação ou 

insatisfação, na amostra populacional estudada, utilizou-se para cada dimensão da 

EST, de acordo com o resultado do escore médio, a classificação proposta por 

Siqueira (2008): valores entre 5 e 7 tendem a identificar satisfação; valores entre 4 e 

4,9 informam estado de indiferença (nem satisfeito, nem insatisfeito), e valores entre 

1 e 3,9 tendem a sinalizar insatisfação.  

A associação entre o escore médio das cinco dimensões de satisfação no 

trabalho com as variáveis demográficas e com as variáveis funcionais da amostra 

populacional estudada foi medida através de testes de hipóteses inferenciais, 

utilizando-se as estatísticas não paramétricas Mann Whitney e Kruskal-Wallis.  Para 

avaliar a diferença entre os escores médios das cinco dimensões da EST, foi 

utilizado o teste Wilcoxon Signed Rank.   

Para avaliar a correlação entre as cinco dimensões da satisfação no trabalho, 

foi aplicado o coeficiente de correlação de Spearman. 

A consistência interna dos instrumentos EET e EST foi avaliada pelo alpha de 

Cronbach, índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a 

confiabilidade do instrumento. 

Para avaliar associação entre os níveis de estresse encontrados na aplicação 

da EET e o grau de satisfação nas cinco dimensões da EST, foi utilizado o Teste 

Exato de Fisher.   

Para testar a hipótese nula (H0): O nível de estresse não se correlaciona com 

o grau de satisfação com o trabalho, aplicou-se a medida de correlação não 

paramétrica: coeficiente de correlação de Spearman, utilizando-se os escores 

médios dos instrumentos que avaliam estresse e satisfação no trabalho (EET e 

EST). 
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A rejeição da hipótese nula levou automaticamente à análise da hipótese 

alternativa (H1): O nível de estresse é proporcionalmente inverso ao grau de 

satisfação com o trabalho, ou seja, quanto maior o nível de estresse (distresse), 

menor o grau de satisfação no trabalho e quanto menor o nível de estresse 

(eutresse), maior o grau de satisfação no trabalho. 

O Coeficiente de correlação de Spearman mede a intensidade da relação 

entre variáveis e assume valores de –1 a +1. Quanto mais próximo de zero, menos 

correlacionadas as variáveis. Quanto mais próximo de 1 (correlação positiva) ou 

quanto mais próxima de –1 (correlação negativa), mais correlacionadas estão as 

variáveis.  

O nível de significância estatística adotado foi de 5% para todos os testes, ou 

seja, p-valor ≤ 0,05. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

 

Neste capítulo são apresentados, analisados e discutidos os resultados da 

pesquisa de campo. Para responder os objetivos do estudo, o capítulo foi subdivido 

em quatro seções. 

 Na primeira seção são descritos os resultados relacionados à amostra 

populacional estudada, divididos em: variáveis demográficas (sexo, faixa etária, 

estado civil, escolaridade); variáveis funcionais (tempo na empresa, tempo no 

cargo, número de subordinados, faixa salarial) e variáveis relacionadas às 

empresas que empregam os respondentes (localização geográfica, natureza, ramo 

de atividade e porte da empresa). 

Na segunda seção são demonstrados os resultados relacionados à avaliação 

do estresse pela Escala de Estresse no Trabalho (EET): escore médio de 

estresse, nível de estresse e fatores estressores. São também apresentados os 

resultados de associação entre o escore médio e o nível de estresse com variáveis 

demográficas e variáveis funcionais.  

Na terceira seção são demonstrados os resultados: escore médio e grau de 

satisfação das cinco dimensões da Escala de Satisfação no Trabalho (EST) e a 

associação de cada dimensão com as variáveis demográficas e variáveis funcionais. 

Nesta seção também é apresentada a correlação entre as cinco dimensões de 

satisfação no trabalho. 

Na quarta seção são apresentados os resultados da associação entre os 

níveis de estresse e grau de satisfação das cinco dimensões da satisfação no 

trabalho. 

Na quinta seção é apresentada a correlação entre o escore médio do 

estresse e o escore médio das cinco dimensões da satisfação no trabalho, bem 

como avaliadas as hipóteses do estudo.   
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4.1 Perfil dos respondentes  

  

 Entre os 114 gestores comerciais que participaram do estudo, a média de 

idade foi de 42,7 ± 8,8 anos, variando entre 25 e 72 anos, com mediana de 43 anos. 

As variáveis demográficas dos respondentes (sexo, faixa etária, estado civil e 

escolaridade) são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Variáveis demográficas 

 Variáveis n % 

SEXO   

Masculino 79 69,3 

Feminino 35 30,7 

Total 114 100,0 

 

FAIXA ETÁRIA   

21 a 30 anos 6 5,5 

31 a 40 anos 38 34,5 

41 a 50 anos 44 40,0 

51 a 60 anos 19 17,3 

61 a 70 anos 2 1,8 

71 a 80 anos 1 0,9 

Total 110* 100,0 

 

ESTADO CIVIL   

Casado(a)/União Estável 93 81,6 

Divorciado(a)/Separado(a) 8 7,0 

Solteiro(a) 11 9,6 

Viúvo(a) 2 1,8 

Total 114 100,0 

 

ESCOLARIDADE   

Ensino Médio Completo 3 2,6 

Ensino Superior Completo 26 22,8 

Especialização/MBA 73 64,0 

Mestrado 10 8,8 

Doutorado 2 1,8 

Total 114 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.     *quatro respostas em branco      



62 
 

 

 

 

A faixa etária com maior número de participantes foi de 41 a 50 anos, com 

40,0%. Ressalta-se que 60% dos participantes estavam na faixa etária acima de 40 

anos. A maioria dos participantes era casada/união estável (81,6%) 

 Na amostra estudada, predomina uma maioria expressiva de homens na 

função de gestor comercial (69,3%). Esse fato pode demonstrar que a área 

comercial reproduz a diferença existente no mercado de trabalho brasileiro, que 

ainda privilegia o sexo masculino nos cargos de direção.  

 Neste sentido, Vaz (2010) destaca o fenômeno de segregação de gênero no 

mercado de trabalho, caracterizado pela menor velocidade com que as mulheres 

ascendem na carreira, resultando em sub-representação nos cargos de comando 

das organizações.  

Ao comentar as singularidades no trabalho dos gerentes, Davel e Melo (2005) 

destacam que na questão de gênero, mesmo em situações em que homens e 

mulheres tem o mesmo histórico educacional, elas não são promovidas tão 

frequentemente quanto eles.   

Em relação à escolaridade, a maioria (64%) cursou pós graduação lato sensu 

(especialização/MBA). É importante destacar também que 10,6% dos respondentes 

concluíram pós graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), o que demonstra 

que 74,6% dos respondentes aprofundaram sua formação básica em cursos de pós 

graduação.  

Estes dados demonstram que a busca por atualização e formação profissional 

é fundamental não só para alcançar o cargo de direção como para se manter nele. 

Por outro lado, percebe-se também que cursar uma pós graduação lato sensu 

(especialização/MBA) não é mais diferencial, mas um pré requisito para estar em 

condições de igualdade com os pares na função.  A busca por maior fundamentação 

teórica fica também evidente, pela participação de gestores com pós graduação 

stricto sensu. 
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Entre os gestores comerciais que participaram do estudo, 88,6% ocupam o 

cargo de gerentes comerciais. Entre os gestores pesquisados, 50,9% trabalham no 

cargo há até 5 anos. Contudo, a expressiva maioria (77,9%) está na empresa há 

mais de 6 anos, sendo que metade destes, o que representa 38,7% da amostra, tem 

mais de 11 anos trabalhando na empresa. As variáveis funcionais são 

apresentadas na Tabela 2. 

Esses dados corroboram com a afirmação de Davel e Melo (2005) que 

acreditam que um dos fatores que favorecem o trabalho do gerente é o seu 

enraizamento em uma empresa, com suas particularidades e podem evitar o que 

Mintzberg (1991) apud Davel e Melo (2005, p.35) explica como o principal risco 

ocupacional de quem exerce a função gerencial, que é a superficialidade no trato 

das questões gerenciais por estar em organizações que não tiveram tempo de 

conhecer adequadamente.  
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Tabela 2  – Variáveis funcionais 

 Variáveis N % 

 

CARGO ATUAL   

Gerente  101 88,6 

Diretor 8 7,0 

Supervisor 3 2,6 

Coordenador 2 1,8 

Total 114 100,0 

   

TEMPO NA EMPRESA   

Inferior a 1 ano 3 2,6 

Entre 1 e 5 anos 22 19,5 

Entre 6 e 10 anos 33 29,2 

Entre 11 e 20 anos 33 29,2 

Acima de 20 anos 22 19,5 

Total 113* 100,0 

 

TEMPO NO CARGO   

Inferior a 1 ano 2 1,8 

Entre 1 e 5 anos 56 49,1 

Entre 6 e 10 anos 35 30,7 

Entre 11 e 20 anos 16 14,0 

Acima de 20 anos 5 4,4 

Total 114 100,0 

 

SUBORDINADOS   

Até 5 pessoas 26 22,8 

Entre 6 e 10 pessoas 20 17,5 

Entre 11 e 20 pessoas 22 19,3 

Acima de 20 pessoas 46 40,4 

Total 114 100,0 

 

FAIXA SALARIAL   

Até R$ 5.000,00 9 8,0 

Entre R$  5.000,01 e R$ 10.000,00 33 29,5 

Entre R$ 10.000,01e R$ 20.000,00 51 45,5 

Acima de R$ 20.000,00 19 17,0 

Total 112** 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.    
*uma resposta em branco  **duas respostas em branco      
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As variáveis relacionadas às empresas: localização geográfica, natureza, 

ramo de atividade e porte da empresa estão demonstradas nas Tabelas 3 e 4 e nas 

Figuras 3, 4, e 5.  

Conforme dados expressos na Tabela 3 e no Figura 4, participaram do estudo 

gestores comerciais que trabalham em empresas localizadas em 16 estados do 

Brasil, além do Distrito Federal. Os estados com maior representatividade das 

respostas foram respectivamente: São Paulo (36,8%); Rio Grande do Sul (9,6%); 

Paraná (8,7%); Santa Catarina (8,7%); Minas Gerais (7,9%) e Rio de Janeiro (8,1%), 

o que demonstra que a maioria dos respondentes trabalha em empresas localizadas 

nas regiões Sudeste e Sul do país. Estes resultados refletem a alta concentração de 

empresas e a atividade econômica nestas regiões. Entre as empresas 

empregadoras, (65,8%) são localizadas nas capitais, enquanto (34,2%) situam-se no 

interior de seus estados.  

 

Tabela 3 – Distribuição dos respondentes por unidade federativa do Brasil 

  

 UNIDADE FEDERATIVA N % 

São Paulo 42                                        36,8 

Rio Grande do Sul 11                                          9,6 

Paraná 10                                            8,7 

Santa Catarina 10                                           8,7 

Minas Gerais 9                                           7,9 

Rio de Janeiro 7                                           6,1 

Ceará 5                                            4,4 

Goiás 5       4,4 

Pernambuco 4 3,5 

Distrito Federal 2 1,8 

Para 2 1,8 

Rondônia 2 1,8 

Bahia 1 0,9 

Espírito Santo 1 0,9 

Mato Grosso 1 0,9 

Mato Grosso do Sul 1 0,9 

Tocantins 1 0,9 

Total 114 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.    
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Figura 4 – Distribuição dos respondentes por região do Brasil 

 
 
Fonte: elaborado pelo próprio autor.    

 

   Em relação à natureza da empresa, a maioria dos respondentes trabalha em 

empresa privada (93,8%) e o ramo de atividade predominante foi o de Comércio e 

Serviços (56,6%) conforme demonstrado nas Figuras 5 e 6. 

 

Figura 5 – Natureza da empresa 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
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Figura 6 – Ramo de Atividade da Empresa 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor.    

 

 

De acordo com a Tabela 4, empresas que empregam mais de 500 

funcionários são o local de trabalho de 48,2% dos gestores comerciais que 

participaram do estudo, seguidos de profissionais que trabalham em empresas que 

empregam entre 100 e 500 funcionários (39,5%), o que totaliza (87,7%), 

demonstrando que a expressiva maioria dos gestores comerciais desta amostra 

trabalham em empresas de grande ou médio porte.   

 
 

Tabela 4 – Número de funcionários das empresas 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS N % 

Entre 10 e 49  4 3,5 

Entre 50 e 99 10 8,8 

Entre 100 e 500 45 39,5 

Acima de 500 55 48,2 

Total 114 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) utiliza o critério 

número de empregados, para classificar o porte das empresas, e diferencia os 

ramos de atividades. Na indústria, são classificadas como médio porte, as empresas 

com 100 a 499 empregados e como grande porte, as empresas com, pelo menos, 

500 empregados. No comércio, empresas com 50 a 99 empregados são 

classificadas como de médio porte, enquanto empresas com, pelo menos 100 

empregados, são consideradas de grande porte.  
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4.2 Estresse no Trabalho  

 

 

Para atender o objetivo de estudar o nível de estresse relacionado ao trabalho 

de gestores da área comercial, foi utilizada a Escala de Estresse no Trabalho - EET, 

construída e validada por Paschoal e Tamayo (2004). No presente estudo, a EET 

apresentou alpha de Cronbach igual a 0,93, o que classifica a consistência interna 

do instrumento como muito boa.  

Segundo os autores, a EET propõe uma medida geral do estresse – 

denominada escore médio de estresse, calculada pelo escore médio dos 23 itens  

que compõem o instrumento. As respostas são assinaladas em uma escala tipo 

Likert, que varia de 1 a 5 e quanto maior a pontuação, maior o estresse.   

O escore médio de estresse da amostra populacional estudada foi de 2,24 ± 

0,61, variando de 1,04 a 3,83. Considerando o baixo desvio padrão, este resultado 

demonstra homogeneidade da medida no grupo de gestores comerciais. 
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4.2.1 Escore médio de estresse e variáveis demográficas   

 

Ao estudar o escore médio de estresse e as variáveis demográficas, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significante entre estresse e as variáveis 

demográficas: sexo, faixa etária, estado civil e escolaridade, conforme demonstrado 

na Tabela 5. Portanto, o escore médio de estresse não foi influenciado por nenhuma 

das variáveis demográficas estudadas. 

 

 

Tabela 5 – Variáveis demográficas e escore médio de estresse 

Variáveis  Média  Desvio Padrão p-valor* 

SEXO  
 

Masculino 2,21 0,66 0,475* 

Feminino 2,30 0,50 

  

FAIXA ETÁRIA  
  21 a 30 anos 2,32 0,53 0,987** 

31 a 40 anos 2,22 0,49 

 41 a 50 anos 2,23 0,67 

 51 a 60 anos 2,30 0,75 

 61 a 70 anos 1,87 1,17 

 71 a 80 anos 2,00 0,00  

  
 

 

ESTADO CIVIL  
 

Casado(a)/União Estável 2,23 0,65 0,580** 

Divorciado(a)/Separado(a) 2,33 0,53 

 Solteiro(a) 2,28 0,33 

 Viúvo(a) 1,73 0,43 

 
 

 

 
 

ESCOLARIDADE  
 

Ensino Médio Completo 2,58 0,87 0,276** 

Ensino Superior Completo 2,27 0,65 

 Especialização/MBA 2,24 0,57 

 Mestrado 2,26 0,72  

Doutorado 1,26 0,24 

 Fonte: elaborado pelo próprio autor.     
* t-Student           **Kruskal-Wallis test 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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4.2.2 Escore médio de estresse e variáveis funcionais 

 

 Também não foram encontradas diferenças com significância estatística 

entre o escore médio de estresse e as variáveis funcionais: tempo na empresa, 

tempo no cargo, número de subordinados e faixa salarial. Portanto, na amostra 

estudada, o escore médio de estresse observado não foi influenciado por nenhuma 

destas variáveis. Estes dados estão apresentados na Tabela 6. 

 

  

Tabela 6 – Variáveis funcionais e escore médio de estresse 

Variáveis  Média  Desvio Padrão p-valor* 

TEMPO NA EMPRESA  
 

Inferior a 1 ano 1,80  0,79 0,500 

Entre 1 e 5 anos 2,28 0,58 
 

Entre 6 e 10 anos 2,33 0,62 
 

Entre 11 e 20 anos 2,26  0,56 
 

Acima de 20 anos 2,06  0,69 
 

 
 

 
 

TEMPO NO CARGO  
 

Inferior a 1 ano 1,98   1,02  0,166 

Entre 1 e 5 anos 2,33  0,65 
 

Entre 6 e 10 anos 2,29 0,54 
 

Entre 11 e 20 anos 1,99 0,56 
 

Acima de 20 anos 1,81 0,46 
 

 
 

 
 

SUBORDINADOS  
 

Até 5 pessoas 2,37  0,56 0,165 

Entre 6 e 10 pessoas 2,35  0,54 
 

Entre 11 e 20 pessoas 2,30  0,65 
 

Acima de 20 pessoas 2,08  0,64 
 

 
 

 
 

FAIXA SALARIAL  
 

Até R$ 5.000,00 2,29 0,63 0,888 

Entre R$  5.000,01 e R$ 10.000,00 2,29 0,64 
 

Entre R$ 10.000,01e R$ 20.000,00 2,22  0,55 
 

Acima de R$ 20.000,00 2,15  0,75 
 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 
* Kruskal-Wallis Test  
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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4.2.3 Nível de estresse 

 

Para analisar o nível de estresse, foram utilizadas as categorias: escore 

baixo, médio e alto em estresse ocupacional, de acordo com o proposto por 

Paschoal e Tamayo (2005); Tamayo (2007) e Romero, Oliveira e Nunes (2007).  

O primeiro grupo foi composto por sujeitos com escore médio de estresse 

ocupacional que variava entre 1,00 e 2,00 – nível de estresse baixo. O segundo 

grupo foi formado por sujeitos com escore médio de estresse variando entre 2,01 e 

2,99 – nível de estresse médio. No terceiro grupo foram incluídos os sujeitos com 

escore médio de estresse ocupacional que variava de 3,00 e 5,00 – nível de 

estresse alto. Conforme demonstrado na Figura 7, a maioria dos respondentes 

(54,4%) foi classificada com nível médio de estresse ocupacional. 

Na amostra populacional estudada, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre o nível de estresse e as variáveis 

demográficas: sexo (p=0,549), faixa etária (p=0,734), estado civil (p=0,881) e 

escolaridade (p=0,121) e entre o nível de estresse e as variáveis funcionais: 

tempo na empresa (p=0,951), tempo no cargo (p=0,582), número de subordinados 

(p=0,597), e faixa salarial (p=0,864). 

 

Figura 7 – Nível de estresse 

     

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
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É importante ressaltar que o escore médio de estresse encontrado neste 

estudo (2,24 ± 0,61) também nos permite afirmar que a amostra populacional 

apresenta nível médio de estresse. 

Estes dados corroboram com os resultados obtidos por Tamayo (2007) em 

um estudo que avalia o impacto dos valores organizacionais sobre o estresse 

ocupacional em trabalhadores de uma instituição bancária e encontrou escore médio 

de 2,49 ± 0,60.  

Também é semelhante aos resultados encontrados por Romero, Oliveira e 

Nunes (2007) ao estudar o estresse entre os líderes gestores de uma empresa de 

médio porte, que obteve escore médio de 2,42 ± 1,13.  

Servino (2010), utilizando o mesmo instrumento com profissionais da 

Tecnologia da Informação, constatou nível de estresse médio (2,78), denominado 

por este autor como moderado.  

Por outro lado, Pereira, Braga e Marques (2008), ao estudar estresse 

ocupacional em gerentes do setor bancário, avaliado pelo MTEG – Modelo teórico 

para explicar o estresse ocupacional em gerentes – obtiveram nível de estresse 

intenso ou muito intenso, indicando preocupação com níveis que extrapolam uma 

condição de normalidade. Não foram encontrados trabalhos nacionais que 

avaliassem o estresse ocupacional na função de gestor comercial. 

Em um estudo desenvolvido por Paschoal e Tamayo (2005) com 237 

funcionários de uma instituição bancária, o escore médio de estresse foi de 2,59 ± 

0,77. É importante observar que nessa amostra populacional, apesar da semelhança 

no escore médio do estresse com o achado no presente estudo, há uma diferença 

na proporção de respondentes com níveis baixo e alto de estresse. Da amostra de 

237 funcionários, 25,7% apresentavam nível de estresse baixo, 52,7%, nível de 

estresse médio, enquanto 21,6% apresentavam nível de estresse alto, o que 

representa proporção do nível de estresse alto, muito superior ao encontrado no 

presente estudo (7,9%).    
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Considerando o conceito de que o estresse é inevitável, especificamente nas 

relações de trabalho, e que o desafio das pessoas e das organizações é aprender a 

gerir positivamente o estresse, os níveis de estresse identificados na amostra deste 

estudo (baixo: 37,7% e médio: 54,4%), indicam predominância do estresse que 

impulsiona e leva à realização.  

Contudo, o nível de estresse alto encontrado em 7,9% da amostra estudada, 

indica a necessidade de atenção e ação da organização para não ultrapassar a 

fronteira do estresse que impulsiona (eustresse) para o estresse que adoece 

(distresse).   

Vale ressaltar que apesar da diversidade de definições e modelos de 

instrumentos para aferição do estresse, a maioria das abordagens de mensuração 

do estresse ocupacional concorda com o pressuposto de que as percepções do 

indivíduo são mediadoras dos fatores estressores. Neste sentido, cada ítem da EET,  

aborda tanto um estressor como uma reação ao mesmo. 

 

 

4.2.4 Fatores estressores 

 

 

Para identificar os principais fatores estressores que influenciaram no 

estresse do grupo de gestores comerciais estudado, foram calculados a média, 

desvio padrão e a mediana das respostas de cada ítem que questão que compõe a 

EET. Os dados, listados em ordem decrescente da média calculada, são 

demonstrados na Tabela 7.  
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Tabela 7 – Fatores estressores 

Descrição do fator estressor e numeração do 

ítem estudado 

Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo Mediana 

O tempo insuficiente para realizar meu volume de 
trabalho deixa-me nervoso (22)    2,81 1,12 1 5 3 

Tenho me sentido incomodado com a deficiência 
nos treinamentos para capacitação profissional 

(13) 2,80 1,11 1 5 3 

Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação 
de informações sobre decisões organizacionais 

(5) 2,65 1,05 1 5 2 

As poucas perspectivas de crescimento na 
carreira tem me deixado angustiado (16) 2,46 1,13 1 5 2 

A forma como as tarefas são distribuídas em 
minha área tem me deixado nervoso (1) 2,44 0,89 1 5 2 

Tenho me sentido incomodado por trabalhar em 
tarefas abaixo do meu nível de habilidade (17) 2,44 1,03 1 5 2 

A falta de autonomia na execução do meu 
trabalho tem sido desgastante (3) 2,43 1,04 1 5 2 

Fico irritado por ser pouco valorizado pelos meus 
superiores (15) 2,42 1,04 1 5 2 

O tipo de controle existente em meu trabalho me 
irrita (2) 2,39 0,86 1 4 2 

Fico irritado com discriminação/favoritismo no 
meu ambiente de trabalho (12) 2,34 1,06 1 5 2 

A falta de comunicação entre mim e meus 
colegas de trabalho deixa-me irritado (7) 2,28 0,88 1 5 2 

Sinto-me incomodado com a falta de informação 
sobre minhas tarefas no trabalho (6) 2,18 0,96 1 5 2 

Fico de mau humor por ter que trabalhar durante 
muitas horas seguidas (10) 2,17 1,00 1 5 2 

A falta de compreensão sobre quais são minhas 
responsabilidades neste trabalho tem causado 

irritação (19) 2,12 0,87 1 4 2 

Fico incomodado por meu superior evitar me 
incumbir de responsabilidades importantes (23) 2,10 0,96 1 5 2 

Sinto-me incomodado com a comunicação 
existente entre mim e meu superior (11) 2,10 0,94 1 5 2 

Tenho estado nervoso por meu superior me dar 
ordens contraditórias (20) 2,06 0,85 1 4 2 

A competição do meu ambiente de trabalho tem 
me deixado de mau humor (18) 2,05 0,85 1 5 2 

Fico de mau humor por me sentir isolado na 
organização (14) 1,99 0,99 1 5 2 

Tenho me sentido incomodado com a falta de 
confiança do meu superior sobre o meu trabalho 

(4) 1,93 1,03 1 5 2 

Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu 
trabalho bem feito diante de outras pessoas (21) 1,89 0,89 1 5 2 

Sinto-me incomodado por ter de realizar tarefas 
que estão além da minha capacidade (9) 1,79 0,90 1 5 2 

Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me 
mal na frente de colegas de trabalho (8) 1,67 1,06 1 5 1 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
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Conforme demonstrado na Tabela 7, identificou-se como fatores estressores 

predominantes, em ordem decrescente: tempo insuficiente para realizar o volume de 

trabalho; deficiência nos treinamentos para capacitação profissional e deficiência na 

divulgação de informações sobre decisões organizacionais.  

Em relação ao fator estressor “tempo insuficiente para realizar meu volume de 

trabalho” é importante salientar que as pressões que se originam das constantes 

mudanças organizacionais, como reestruturação, fusões e aquisições e apologia da 

dedicação integral ao trabalho, podem contribuir para esta sensação, especialmente 

na função dos gestores.  Além disso, a conectividade oferecida pelo 

desenvolvimento tecnológico, além de contribuir para a produtividade, induz os 

profissionais a continuarem disponíveis para o seu trabalho em momentos que 

seriam reservados a outras atividades, gerando constantemente novas demandas. 

(MOTA, TANURE e CARVALHO NETO, 2008). 

SERVINO (2010) em uma pesquisa realizada com profissionais de Tecnologia 

da Informação também indica a quantidade de trabalho, como um dos principais 

fatores estressores e reforça a percepção dos trabalhadores pesquisados, de 

estarem sobrecarregados devido ao excesso de trabalho. 

A percepção de “deficiência nos treinamentos para capacitação profissional”, 

apesar da expressiva maioria do grupo estudado possuir pós graduação,  aponta 

para a complexidade nos cenários que se apresentam pelas constantes mudanças 

no panorama sócio-econômico e tecnológico, o que afeta diretamente o exercício da 

função gerencial, inclusive na área comercial. (AKTOUF, 2005). 

O crescente número de universidades corporativas e a inclusão de políticas 

de formação pode suprir parte desta solicitação, que na amostra populacional 

estudada, ainda não é percebida como presente. 

Quanto ao fator estressor “deficiência na divulgação de informações sobre 

decisões organizacionais”, é relevante que a função responsável por disseminar e 

operacionalizar as decisões da alta direção perceba como deficiente a informação 

das decisões organizacionais, o que parece uma contradição no exercício da função 

responsável por ligar as estratégias às operações.  (DAVEL e MELO, 2005) 
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4.3 Satisfação no Trabalho  

Para estudar a satisfação no trabalho dos gestores comerciais participantes 

do estudo, foi utilizada em sua versão reduzida, a Escala de Satisfação no Trabalho 

– EST, medida multidimensional, construída e validada por Siqueira (2008), que 

apresentou neste estudo muito boa consistência interna, com alpha de Cronbach 

igual a 0,906.  

Neste instrumento, a satisfação é estudada frente a cinco dimensões do 

trabalho: satisfação com os colegas, com o salário, com a chefia, com a natureza do 

trabalho e com as promoções. Cada dimensão é composta por três itens, totalizando 

15 itens. As respostas são assinaladas em uma escala tipo Likert, que varia de 1 a 

7. Quanto maior o valor do escore médio, calculado entre os três itens de cada 

dimensão, maior o grau de satisfação na dimensão estudada.   

 

4.3.1 Escore médio e grau de satisfação nas dimensões de satisfação no 

trabalho 

De acordo com as respostas dos gestores comerciais que participaram deste 

estudo, foi encontrado maior valor de escore médio na dimensão satisfação com os 

colegas (4,70), seguido por satisfação com a chefia (4,69), satisfação com a 

natureza do trabalho (4,67), satisfação com as promoções (4,12), sendo o menor 

valor de escore médio na dimensão satisfação com o salário (3,83). Os dados são 

apresentados na Tabela 8.  

Tabela 8 – Escore médio por dimensão da Escala de Satisfação no Trabalho 

Dimensão Escore Médio Desvio Padrão Mediana 

 

Satisfação com os colegas 

 

4,70 

 

0,99 

 

5,00 

 

Satisfação com a chefia 

 

4,69 

 

1,26 

 

5,00 

 

Satisfação com a natureza do trabalho 

 

4,67 

 

0,96 

 

5,00 

 

Satisfação com as promoções 

 

4,12 

 

1,14 

 

4,33 

 

Satisfação com o salário 

 

3,83 

 

1,10 

 

3,66 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
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Para interpretar os resultados por dimensão, Siqueira (2008) propõe a 

seguinte classificação: valores no escore médio entre 5 e 7 tendem a indicar 

satisfação; entre 4 e 4,9 informam um estado de indiferença (nem satisfeito, nem 

insatisfeito) e valores entre 1 e 3,9 tendem a indicar insatisfação.  

A classificação das dimensões proposta por Siqueira (2008) é apresentada  

na Tabela 9.   

 

Tabela 9 – Grau de satisfação por dimensão da Escala de Satisfação do Trabalho 

Dimensão e grau de satisfação N % 

Satisfação com os colegas (escore médio = 4,70)   

          Tendência à satisfação (escore entre 5 e 7) 60 52,6 

          Estado de indiferença (escore entre 4 a 4,9) 36 31,6 

          Tendência à insatisfação (escore entre 1 e 3,9)  18 15,8 

   

Satisfação com a chefia (escore médio = 4,69)   

          Tendência à satisfação (escore entre 5 e 7) 62 54,4 

          Estado de indiferença (escore entre 4 a 4,9) 26 22,8 

          Tendência à insatisfação (escore entre 1 e 3,9)  26 22,8 

 

Satisfação com a natureza do trabalho (escore médio = 4,67)   

          Tendência à satisfação (escore entre 5 e 7) 58 50,9 

          Estado de indiferença (escore entre 4 a 4,9) 40 35,1 

          Tendência à insatisfação (escore entre 1 e 3,9)  16 14,0 

   

Satisfação com as promoções (escore médio = 4,12)   

          Tendência à satisfação (escore entre 5 e 7) 31 27,2 

          Estado de indiferença (escore entre 4 a 4,9) 37 32,4 

          Tendência à insatisfação (escore entre 1 e 3,9)  46 40,4 

   

Satisfação com o salário (escore médio = 3,83)   

          Tendência à satisfação (escore entre 5 e 7) 35 30,7 

          Estado de indiferença (escore entre 4 a 4,9) 13 11,4 

          Tendência à insatisfação (escore entre 1 e 3,9)  66 57,9 

Total 114 100 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
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 Ao estudar a diferença entre o escore médio da dimensão satisfação com o 

salário, classificado como tendência a insatisfação, com os escores médios das 

demais dimensões da EST, classificadas como estado de indiferença em relação à 

satisfação, foi encontrado diferença estatisticamente significante entre satisfação 

com o salário e as outras quatro dimensões de satisfação com o trabalho: satisfação 

com os colegas (p=0,000); satisfação com a chefia (p=0,000); satisfação com a 

natureza do trabalho (p=0,000) e satisfação com as promoções (p=0,003). 

Considerando que satisfação com o trabalho pode ser classificado como um 

sentimento positivo em relação ao trabalho quando o trabalhador identifica alto grau 

de satisfação e sentimento negativo quando o trabalhador identifica baixo grau de 

satisfação, o escore médio de satisfação apresentado pela amostra estudada em 

cada uma das cinco dimensões que abrange o instrumento é preocupante. 

Das cinco dimensões o escore médio foi classificado com grau de satisfação 

denominado estado de indiferença em quatro (satisfação com os colegas, com a 

chefia, com a natureza do trabalho e com a promoção) e como tendência à 

insatisfação na dimensão satisfação com o salário. 

A amplitude e complexidade que envolve a avaliação de dimensões que 

abrangem aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais, faz parte do desafio que 

é para a organização lidar com as variáveis que se apresentam no relacionamento 

das pessoas que compõem a empresa. 

O primeiro ponto relevante é que das cinco dimensões que compõem o 

instrumento EST, nenhuma apresentou escore médio de satisfação classificado 

como tendência a satisfação. Relacionar este resultado com a função de gestor 

comercial coloca em evidência a necessidade das organizações trabalharem esta 

questão.  

A dimensão satisfação com os colegas, classificada como estado de 

indiferença, apresentou 52,6% de respondentes com tendência à satisfação. Porém, 

31,6% informam estado de indiferença e 15,8% tendência à insatisfação em relação 

a esta dimensão, o que soma 47,4%. Como esta dimensão indica avaliação do 

relacionamento com os pares e subordinados (uma vez que a dimensão satisfação 
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com a chefia é mensurada em separado), este resultado é relevante em uma função 

que tem o papel eminente de lidar com pessoas.   

Situação semelhante ocorre com a dimensão satisfação com a chefia, que 

apresenta 54,4% de respondentes com tendência à satisfação, porém com 

proporção de tendência à insatisfação (22,8%), maior do que na dimensão 

satisfação com os colegas, além de 22,8% de respondentes que informam estado de 

indiferença, apontando que um número expressivo de gestores (45,6%) pode 

apresentar dificuldade de interlocução positiva com o nível hierárquico superior.  

A dimensão satisfação com a natureza do trabalho, diz respeito à 

identificação e envolvimento com a realização das tarefas características da função. 

Sugere uma busca por uma causa, uma identidade. Teixeira (2012) relaciona tempo 

dispendido, propósito e significado do trabalho, como fatores preponderantes para a 

satisfação e atribui ausência destes quesitos à insatisfação nas funções executivas. 

Nesta dimensão, respostas de estado de indiferença (35,1%) e tendência à 

insatisfação (14,0%), totalizam 49,1% dos gestores.  

Na dimensão satisfação com as promoções, é relevante constatar que apesar 

de já ter galgado posição de liderança que faz parte do afunilamento de 

oportunidades na hierarquia das organizações, há um número expressivo de 

pessoas que tendem à insatisfação (40,4%), o que pode indicar desejo de evolução 

na carreira dentro da empresa, mas por outro lado pode indicar também um 

processo de incompreensão ou questionamento sobre como as oportunidades de 

ascensão ocorrem na empresa. 

É importante ressaltar que a carreira é um elemento essencial da função 

gerencial sendo alvo de grande investimento afetivo por parte dos gerentes, 

podendo gerar grandes alegrias e grandes frustrações. Apesar de muitas 

organizações possuírem planos de carreira estabelecidos, na prática, nem sempre 

há equidade nos processos de promoção.   
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A ambiguidade e ausência de critérios claros nos processos de promoção 

podem provocar amargura e ressentimento. Neste sentido, Chanlat (2005) reforça 

que todo membro de uma organização merece explicações e um processo de 

promoção mais equitativo e claro possível.  

Na dimensão satisfação com o salário, a maioria se mostra com tendência à 

insatisfação (57,9%), e o escore médio desta dimensão é inferior a todas as outras 

dimensões que compõem a satisfação no trabalho pela EST, com diferença 

estatisticamente significante.  

Esta percepção que aparece com frequência nos estudos de satisfação, 

ganha uma dimensão mais ampla, quando se trata das funções no cargo de gestor 

comercial. De maneira geral, assim como outras funções de liderança, a 

remuneração do gestor comercial, está entre as maiores faixas salarial da 

organização. 

Avaliando os itens que compõem esta dimensão: (satisfação com o salário 

comparado: a quanto trabalha; à capacidade profissional e aos esforços no 

trabalho), constata-se que, mais do que o valor absoluto, a relação da remuneração 

é associada ao tempo e esforço exigido para o exercício da função, e à capacidade 

profissional, que também pode estar associada à questão de oportunidades na 

carreira.   

Uma recente pesquisa do Hay Group publicada na Revista Exame (2012), 

compara a evolução da remuneração dos gerentes seniors em 15 países, entre 2001 

e 2011. Os resultados demonstraram que, neste período, o Brasil não só apresenta 

um dos maiores percentuais de crescimento, como em valores nominais em dólares, 

alcançou média de remuneração acima de países como Estados Unidos e Reino 

Unido.  

Portanto, os resultados do presente estudo, que na dimensão satisfação com 

o salário, apresentou menor escore médio de satisfação (3,83), sugerem a 

necessidade de uma atenção cuidadosa e profunda das organizações para tratarem 

a questão de forma produtiva. 
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Neste contexto, Robbins, Judge e Sobral (2010) destacam que a insatisfação 

com os salários e com as possibilidades de promoção são as mais mencionadas nas 

pesquisas sobre satisfação.  

 

 

4.3.2 Escore médio das dimensões de satisfação no trabalho e variáveis 

demográficas 

 

 Conforme demonstrado na Tabela 10, quando estudada a variável sexo e 

cada dimensão da satisfação no trabalho, encontrou-se associação com 

significância estatística entre sexo e satisfação com os colegas (p=0,018), 

demonstrando menor satisfação das respondentes do sexo feminino com seus 

colegas de trabalho.  

Não foi encontrada associação entre sexo e satisfação com a chefia 

(p=0,294), com a natureza do trabalho (p=0,168), com as promoções (p=0,163) e 

com o salário (p=0,940).  

 

Tabela 10 – Sexo e dimensões da satisfação no trabalho 

Dimensões Sexo Escore 
Médio 

Desvio 
Padrão 

Mediana p-valor* 

Satisfação com 
os colegas 

Masculino 4,83 1,01 5,00 0,018** 
Feminino 4,40 0,87 4,33 

      
Satisfação com 
a chefia 

Masculino 4,78 1,23 5,00 0,294 
Feminino 5,00 1,33 5,00 

      
Satisfação com 
a natureza do 
trabalho 

Masculino 4,74 0,98 5,00 0,168 
Feminino 4,50 0,91 4,66 

      
Satisfação com 
as promoções 

Masculino 
Feminino 

4,21 
3,91 

1,22 
0,91 

4,33 
4,00 

0,163 

      
Satisfação com 
o salário 

Masculino 3,84 1,16 3,66 0,940 
Feminino 3,80 0,97 3,66 

     

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
* Teste Mann Whitney 
** significância estatística  Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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Conforme demonstrado na Tabela 11, ao estudar estado civil e satisfação no 

trabalho, foi encontrada diferença estatisticamente significante entre estado civil e 

satisfação com a natureza do trabalho: (p=0,040). Ao realizar a comparação 

pareada, o único que apresentou significância estatística foi solteiro versus 

casado/união estável (p=0,020): os solteiros apresentaram menor satisfação em 

relação à natureza do trabalho.   

Não houve diferença estatisticamente significante entre estado civil e as 

outras dimensões da satisfação com o trabalho: satisfação com colegas (p=0,458); 

com a chefia (p=0,682); com as promoções (p=0,224);  e com o salário (p=0,537), 

também demonstrado na Tabela 11.  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 12, também não foram 

encontradas associações entre as cinco dimensões de satisfação no trabalho e as 

variáveis demográficas: faixa etária e escolaridade.  
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Tabela 11 – Estado Civil e dimensões da satisfação no trabalho 

Dimensões Estado Civil Escore 

Médio 

Desvio 

Padrão 

Mediana p-valor* 

Satisfação com os 

colegas 

Casado/União Estável 4,77 0,99 5,00 0,458 

Solteiro 4,61 0,42 4,67 

Divorciado/Separado 4,25 1,55 4,67 

Viúvo 4,17 0,23 4,17 

      

Satisfação com o 

salário 

Casado/União Estável 3,82 1,17 3,67 0,537 

Solteiro 3,70 0,67 3,67 

Divorciado/Separado 3,92 0,89 3,83 

Viúvo 4,83 0,71 4,83 

      

Satisfação com a 

chefia 

Casado/União Estável 4,74 1,27 5,00 0,682 

Solteiro 4,48 1,10 4,67 

Divorciado/Separado 4,35 1,56 4,83 

Viúvo 5,33 0,47 5,33 

      

Satisfação com a 

natureza do 

trabalho 

Casado/União Estável 4,78 0,95 5,00 0,040** 

Solteiro 4,21 0,65 4,33 

Divorciado/Separado 4,00 1,18 4,50 

Viúvo 5,00 0,47 5,00 

      

Satisfação com as 

promoções 

Casado/União Estável 4,14 1,19 4,33 0,224 

Solteiro 3,79 0,91 3,67 

Divorciado/Separado 4.00 0,62 4,00 

Viúvo 5,5 1,18 5,50 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
* Teste Kruskal-Wallis 
** significância estatística         Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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Tabela 12 – Faixa etária e escolaridade e dimensões da satisfação no trabalho 

Dimensões Variáveis p-valor* 

Satisfação com os colegas Faixa etária 0,664 

 Escolaridade 0,219 

   

Satisfação com a chefia Faixa etária 0,526 

 Escolaridade 0,099 

   

Satisfação com a natureza do trabalho Faixa etária 0,416 

 Escolaridade 0,370 

   

Satisfação com as promoções Faixa etária 0,105 

 Escolaridade 0,893 

   

Satisfação com o salário Faixa etária 0,193 

 Escolaridade 0,226 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
* Teste Kruskal-Wallis 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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Quanto à significância estatística entre sexo e satisfação com os colegas, há 

menor satisfação nas gestoras do sexo feminino. Esta dimensão aborda a relação 

com os pares e subordinados, uma vez que inclui itens relacionados ao espírito de 

colaboração com os colegas de trabalho, com o tipo de amizade demonstrado e com 

a confiança que o profissional pode ter nos colegas. Pode estar relacionado às 

dificuldades adicionais enfrentadas pelas mulheres para assumir cargos de 

liderança, e que, quando alcançados, precisam demonstrar mais resultados para 

serem legitimadas e reconhecidas.  

 A associação encontrada entre estado civil e natureza do trabalho, em que  

solteiros tem menor satisfação do que casados nesta dimensão, sugere que estas 

pessoas, provavelmente com menor número de atribuições familiares, podem ser 

mais críticas em relação à natureza do trabalho, buscando com mais ênfase o 

sentido do trabalho e a identidade com uma causa.   

 

 

 

4.3.3 Escore médio das dimensões de satisfação no trabalho e variáveis 

funcionais 

 

Conforme demonstrado na Tabela 13, também não foram encontradas 

associações entre cada uma das cinco dimensões de satisfação no trabalho e as 

variáveis funcionais: tempo na empresa, tempo no cargo, número de subordinados e 

faixa salarial. 
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Tabela 13 – Variáveis relacionadas ao trabalho e dimensões da satisfação no 
trabalho 

Dimensões Variáveis p-valor 

Satisfação com os colegas Tempo na empresa 0,303 

 Tempo no cargo 0,228 

 Número de subordinados 0,307 

 Faixa salarial 0,269 

   

Satisfação com a chefia Tempo na empresa 0,589 

 Tempo no cargo 0,064 

 Número de subordinados 0,292 

 Faixa salarial 0,404 

   

Satisfação com a natureza do 
trabalho 

Tempo na empresa 0,558 

 Tempo no cargo 0,865 

 Número de subordinados 0,160 

 Faixa salarial 0,935 

   

Satisfação com as promoções Tempo na empresa 0,518 

 Tempo no cargo 0,884 

 Número de subordinados 0,104 

 Faixa salarial 0,832 

   

Satisfação com o salário Tempo na empresa 0,661 

 Tempo no cargo 0,376 

 Número de subordinados 0,691 

 Faixa salarial 0,223 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
* Teste Kruskal-Wallis 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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4.3.4 Correlação entre as dimensões de Satisfação no Trabalho 

 

Para estudar a correlação entre as cinco dimensões de satisfação no trabalho 

entre si foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Os dados são apresentados 

na Tabela 14.  

Observa-se na Tabela 14, que as cinco dimensões da satisfação no trabalho 

apresentam correlação positiva significativa entre si, destacando-se como mais 

evidente a correlação entre satisfação com o salário e satisfação com as promoções 

(Coeficiente de correlação de Spearman = 0,605 e p-valor = 0,000).   

 

 

Tabela 14 – Correlação entre as cinco dimensões de satisfação no trabalho 

  Satisfação 
com os 
colegas 

Satisfação 
com a 
chefia 

Satisfação 
com a 
natureza 
do 
trabalho 

Satisfação 
com as 
promoções 

Satisfação 
com o 
salário 

Satisfação 
com os 
colegas  

Coeficiente 
 
p-valor 
 

1,000* 
 

    

Satisfação 
com a 
chefia  

Coeficiente 
 
p-valor 
 

0,420* 
 

0,000** 

1,000* 
 

   

Satisfação 
com a 
natureza 
do trabalho 
 

Coeficiente 
 
p-valor 

0,531* 
 

0,000** 

0,556* 
 

0,000** 

1,000* 
 

  

Satisfação 
com as 
promoções 

Coeficiente 
 
p-valor 
 

0,320* 
 

0,001** 

0,417* 
 

0,000** 

0,568* 
 

0,000** 

1,000* 
 

 

Satisfação 
com o 
salário 

Coeficiente 
 
p-valor 
 

0,252* 
 

0,007** 

0,420* 
 

0,000** 

0,399* 
 

0,000** 

0,605* 
 

0,000** 

 

1,000* 
 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
*  Correlação de Spearman 
** Significância estatística 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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4.4 Associação entre Níveis de Estresse e Grau de Satisfação no Trabalho 

 

Para estudar associação entre os níveis de estresse encontrados na 

aplicação da EET e o grau de satisfação nas cinco dimensões da EST, foi utilizado o 

Teste Exato de Fisher.   

Foi encontrada associação significante entre nível de estresse e quatro 

dimensões da satisfação com o trabalho: satisfação com a chefia (p-valor = 0,000); 

com a natureza do trabalho (p-valor = 0,001); com as promoções (p-valor = 0,000) 

e com o salário (p-valor = 0,006). Não foi encontrada associação significante entre 

estresse e satisfação com os colegas (p-valor = 0,096). Os dados são apresentados 

nas Tabelas 15, 16, 17, 18 e 19. 

 

Tabela 15 – Nível de estresse e grau de satisfação com os colegas 

  Nível de Stress     

 

Baixo Médio Alto Total 

Satisfação com os 
Colegas 

N % n % n % n % 

Insatisfação 5 11,6% 9 14,5% 4 44,4% 18 15,8% 

Indiferença 11 25,6% 22 35,5% 3 33,4% 36 31,6% 

Satisfação 27 62,8% 31 50,0% 2 22,2% 60 52,6% 

Total 43 100% 62 100% 9 100% 114 100% 

p-valor = 0,096 – Teste exato de Fisher 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
 

 

Tabela 16 – Nível de estresse e grau de satisfação com a chefia 

  Nível de Stress     

 

Baixo Médio Alto Total 

Satisfação com a 
Chefia 

N % n % n % n % 

Insatisfação 5 11,6% 18 29,0% 3 33,4% 26 22,8% 

Indiferença 3 7,0% 19 30,7% 4 44,4% 26 22,8% 

Satisfação 35 81,4% 25 40,3% 2 22,2% 62 54,4% 

Total 43 100% 62 100% 9 100% 114 100% 

p-valor = 0,000 – Teste exato de Fisher  
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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Tabela 17 – Nível de estresse e grau de satisfação com a natureza do trabalho 

  Nível de Stress     

Satisfação com a 
Natureza do Trabalho 

Baixo Médio Alto Total 

N % n % n % n % 

Insatisfação 3 7,0% 12 19,4% 1 11,1% 16 14,0% 

Indiferença 8 18,6% 26 41,9% 6 66,7% 40 35,1% 

Satisfação 32 74,4% 24 38,7% 2 22,2% 58 50,9% 

Total 43 100% 62 100% 9 100% 114 100% 

p-valor = 0,001 – Teste exato de Fisher 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 

 

 

Tabela 18 – Nível de estresse e grau de satisfação com as promoções 

  Nível de Stress     

 

Baixo Médio Alto Total 

Satisfação com as 
Promoções 

N % n % n % n % 

Insatisfação 6 14,0% 35 56,5% 5 55,6% 46 40,3% 

Indiferença 15 34,9% 18 29,0% 4 44,4% 37 32,5% 

Satisfação 22 51,1% 9 14,5%  0  0,0% 31 27,2% 

Total 43 100% 62 100% 9 100% 114 100% 

p-valor = 0,000 – Teste exato de Fisher 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 

 

 

Tabela 19– Nível de estresse e grau de satisfação com o salário 

  Nível de Stress     

 

Baixo Médio Alto Total 

Satisfação com Salário N % n % n % n % 

Insatisfação 17 39,5% 43 69,4% 6 66,7% 66 57,9% 

Indiferença 4 9,3% 8 12,9% 1 11,1% 13 11,4% 

Satisfação 22 51,2% 11 17,7% 2 22,2% 35 30,7% 

Total 43 100% 62 100% 9 100% 114 100% 

p-valor = 0,006 – Teste exato de Fisher 
Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 
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4.5 Correlação entre Estresse e Satisfação no Trabalho 

 

Para testar a hipótese nula (H0): O nível de estresse não se correlaciona com 

o grau de satisfação com o trabalho, aplicou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman, utilizando-se os escores médios dos instrumentos que avaliam estresse 

e satisfação no trabalho (EET e EST). 

A rejeição da hipótese nula levou automaticamente à análise da hipótese 

alternativa (H1): O nível de estresse é proporcionalmente inverso ao grau de 

satisfação com o trabalho, ou seja, quanto maior o nível de estresse (distresse), 

menor o grau de satisfação no trabalho e quanto menor o nível de estresse 

(eutresse), maior o grau de satisfação no trabalho. 

O Coeficiente de correlação de Spearman mede a intensidade da relação 

entre variáveis e assume valores de –1 a +1. Quanto mais próximo de zero, menos 

correlacionadas as variáveis. Quanto mais próximo de 1 (correlação positiva) ou 

quanto mais próxima de –1 (correlação negativa), mais correlacionadas estão as 

variáveis.  

Conforme demonstrado na Tabela 20, o estresse apresenta correlação 

negativa e estatisticamente significante com as cinco dimensões de satisfação no 

trabalho: estresse e satisfação com os colegas (p=0,009); estresse e satisfação com 

a chefia (p=0,000); estresse e satisfação com a natureza do trabalho (p=0,000); 

estresse e satisfação com as promoções (p=0,000) e estresse e satisfação com o 

salário (p=0,000). O nível de significância estatística adotado foi de 5%, ou seja, p-

valor ≤ 0,05. 
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A correlação é inversa, isto é, quanto menor a satisfação no trabalho, maior o 

estresse. As dimensões satisfação com a chefia (Coeficiente de correlação de 

Spearman = – 0,461), satisfação com a natureza do trabalho (Coeficiente de 

correlação de Spearman = – 0,464) e satisfação com as promoções (Coeficiente de 

correlação de Spearman = – 0,451) são as que apresentam maior correlação 

negativa com o estresse. 

 

Tabela 20 – Correlação entre estresse e satisfação no trabalho 

 

  
Satisfação 

com os 
colegas 

Satisfação 
com a chefia 

Satisfação 
com a 

natureza do 
trabalho 

Satisfação 
com as 

promoções 

Satisfação 
com o 
salário 

Estresse Coeficiente -0,243* -0,461* -0,464* -0,451* -0,371* 

  
p-valor 0,009** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.   
*  Correlação de Spearman 
** Significância estatística 

Nível de significância adotado: p-valor ≤ 0,05 

 
 

 

Considerando-se a significância estatística entre estresse no trabalho e as 

cinco dimensões da satisfação no trabalho, medida pelo coeficiente de correlação de 

Spearman, que indica correlação negativa, foi rejeitada a hipótese nula (H0) em 

favor da hipótese alternativa do estudo (H1) de que o nível de estresse é 

proporcionalmente inverso ao grau de satisfação com o trabalho, ou seja, quanto 

maior o nível de estresse (distresse), menor o grau de satisfação no trabalho e 

quanto menor o nível de estresse (eutresse), maior o grau de satisfação no trabalho. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho buscou estudar estresse e satisfação entre os gestores 

comerciais. Apesar de estresse e satisfação no trabalho terem sido objetos de outros 

estudos, não foram encontrados trabalhos abordando a área comercial, 

particularmente os gestores comerciais. Desta forma, o presente estudo tem a 

finalidade de contribuir para uma área que, cada vez mais, desperta interesse 

profissional e acadêmico, contrastando com alguns anos atrás, quando a área 

comercial era relegada às vivências práticas, sem buscar fundamentação teórica 

que pudesse contribuir com o aprimoramento desta prática.  

Entre os 114 gestores comerciais que participaram do estudo, a média de 

idade foi de 42,7 anos. A maioria dos participantes era do sexo masculino (69,3%); 

cursou pós graduação (74,6%),  trabalha em empresa privada (93,8%), de grande ou 

médio porte (87,7%).   

O escore médio de estresse da amostra populacional estudada, pela Escala 

de Estresse no Trabalho (EET) foi de 2,24, considerado como nível médio de 

estresse. Identificou-se como fatores estressores predominantes: tempo insuficiente 

para realizar o volume de trabalho; deficiência nos treinamentos para capacitação 

profissional e deficiência na divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais.  

Considerando as cinco dimensões da satisfação no trabalho pela Escala de 

Satisfação no Trabalho (EST), foram classificados como estado de indiferença, ou 

seja, nem satisfeitos, nem insatisfeitos, os escores médios das dimensões: 

satisfação com os colegas (4,70), satisfação com a chefia (4,69), satisfação com a 

natureza do trabalho (4,67) e satisfação com as promoções (4,12). A dimensão 

satisfação com o salário, com menor valor de escore médio (3,83) tende a indicar 

insatisfação no grupo estudado.  
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O teste de correlação de Spearman demonstrou que o estresse apresenta 

correlação negativa e estatisticamente significante com as cinco dimensões de 

satisfação no trabalho. A correlação é inversa, isto é, quanto menor a satisfação no 

trabalho, maior o estresse. 

Os resultados deste estudo indicam que os gestores comerciais avaliados 

apresentam nível médio de estresse e nas dimensões que abrangem a satisfação no 

trabalho, informam estado de indiferença em quatro dimensões: satisfação com os 

colegas, com a chefia, com a natureza do trabalho e com as promoções e indica 

tendência à insatisfação na dimensão satisfação com o salário. Estas constatações 

respondem um dos objetivos da pesquisa que foi o de estudar o nível de estresse e 

o grau de satisfação relacionado ao trabalho de gerentes da área comercial.  

Além disso, o presente trabalho identificou a correlação negativa entre 

estresse e satisfação no trabalho, confirmando a hipótese de que o nível de estresse 

é proporcionalmente inverso ao grau de satisfação no trabalho. 

Estes resultados indicam a importância da organização e das pessoas 

envolvidas no processo em tratarem a questão do estresse e da satisfação para 

alcançar um patamar de excelência nos resultados da organização. 

Pessoas que ocupam a posição de gestores e se sentem indiferentes em 

relação à natureza do trabalho apontam a necessidade de que sejam trabalhadas 

questões que transcendem a relação financeira e alcançam a dimensão de sentido, 

propósito e engajamento no exercício da função de gestor comercial. 

Neste sentido, lidar com a satisfação e o estresse no trabalho, parece ainda 

ser um movimento difuso e subterrâneo nas organizações. O modelo tradicional de 

gestão comercial baseado apenas em punição e recompensa, como bônus recebido 

pelos resultados e metas de curto prazo, não parecem ser suficientes para se 

alcançar o envolvimento necessário para que sejam atingidos resultados 

excepcionais.  
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Eventualmente acontece a entrega de resultados de curto prazo. Contudo 

pesquisas mostram que as perdas financeiras por falta de engajamento são 

extremamente altas e a proporção das pessoas que se percebem envolvidas com a 

organização é significativamente baixo.  

É relevante que no presente estudo, a amostra populacional represente 

empresa de vários estados do país, de médio e grande porte. Atualmente nas 

organizações há uma vertente que enfatiza que um bom líder deve estar preocupado 

com estresse e satisfação de seus liderados. Contudo, os resultados obtidos na 

presente pesquisa demonstram a dificuldade desta prática.  

Uma das limitações no estudo do estresse, além da própria complexidade das 

relações humanas, está na diversidade de referenciais teóricos e instrumentos de 

medição que tornam complexa a compreensão do estresse no âmbito 

organizacional. 

A limitação do presente estudo também passa pela ausência de indicadores 

mais elaborados dos aspectos positivos da situação de estresse, ou seja do estresse 

que impulsiona, denominado por alguns autores como eustresse. 

Mais estudos que abordem modelos práticos de situações desafiadoras e 

produtivas que possam servir de parâmetros para a gestão cotidiana, contribuiriam 

para a melhor compreensão do fenômeno. 

O estudo objetivou a compreensão dos níveis de estresse e satisfação entre 

gestores comerciais. Contudo, vale ressaltar que os gestores, pela própria natureza 

de sua ocupação, podem também ser agentes produtores de estresse entre seus 

subordinados, tema que pode objeto de um novo estudo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Carta convite 

 

Prezado Gestor(a) comercial: 
 
Meu nome é José Wilson Franca Lelis, estou cursando Mestrado em Administração pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. 
 
Solicito sua colaboração na pesquisa online denominada: Estresse e satisfação no trabalho de 
profissionais que exercem a função de liderança na área comercial.  
 
Sua opinião é fundamental para aprofundar o conhecimento sobre o exercício da função 
gerencial na área comercial. 
 
O questionário da pesquisa é sigiloso e anônimo, e caso você deseje, poderá abandonar 
a pesquisa a qualquer momento. 
 
O preenchimento dura de 15 a 20 minutos. 
 

Para participar,  acesse aqui! 

 
 
Estarei disponível para qualquer esclarecimento antes, durante e após a conclusão 
da pesquisa.  
 
 
Grato, 
 
José Wilson Franca Lelis 
 
lelis.wilson@gmail.com 
  

http://emkt4.directmails.com.br/dm4905/r.html?id=T,1,WILSONN,HSM_MMAILING,E_00000735,N_00001879,$b
http://emkt4.directmails.com.br/dm4905/r.html?id=T,1,WILSONN,HSM_MMAILING,E_00000735,N_00001879,$b
http://emkt4.directmails.com.br/dm4905/r.html?id=T,1,WILSONN,HSM_MMAILING,E_00000735,N_00001879,$b
mailto:lelis.wilson@gmail.com
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ANEXO 2 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Prezado(a) Gerente Comercial: 

Meu nome é José Wilson Franca Lelis, estou cursando Mestrado em 

Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.  

Solicito sua colaboração na pesquisa online denominada: Estresse e 

Satisfação no Trabalho de profissionais que exercem a função de gerentes na 

área comercial. Esta pesquisa é orientada pela Professora Doutora Neusa Maria 

Bastos F Santos e foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP. 

O objetivo da pesquisa é avaliar o nível de estresse e o grau de satisfação 

relacionado ao trabalho de gerentes da área comercial. A pesquisa será realizada 

com profissionais que exercem a função de gerentes comerciais em empresas de 

diferentes segmentos, localizadas no estado de São Paulo.  

Sua opinião é fundamental para aprofundar o conhecimento sobre o exercício 

da função gerencial na área comercial. 

O questionário da pesquisa é sigiloso e anônimo, e caso você deseje, poderá 

abandonar a pesquisa a qualquer momento.  

Estarei disponível para qualquer esclarecimento antes, durante e após a 

conclusão da pesquisa, sobre a metodologia e outros assuntos a ela correlatos, 

podendo ser contatado através dos dados que se seguem: 

 

Pesquisador – orientando Comitê de Ética em Pesquisa 

José Wilson Franca Lelis 

 

 

e-mail: lelis.wilson@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

R. Ministro Godói, 969 – sala 63C 

05015-001 – Perdizes – São Paulo – SP 

Tel. (11) 3670-8466  

e-mail: cometica@pucsp.br  

  

Grato 

José Wilson Franca Lelis 

 

 

Você gostaria de participar dessa pesquisa? 

 Sim 

 Não 
  

mailto:lelis.wilson@gmail.com
mailto:cometica@pucsp.br
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ANEXO 3 
Instrumento de Coleta de Dados 

 
 

A. PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

1. Sexo 

 Feminino 

 Masculino 

 

2. Idade 

Digite sua idade em anos (apenas números) 

 

 

3. Estado Civil 

 Casado(a)/União Estável 

 Solteiro(a) 

 Divorciado(a)/Separado(a) 

 Viúvo(a) 

 

4. Tempo de Trabalho na Empresa Atual 

 Inferior a 1 ano 

 Entre 1 e 5 anos 

 Entre 6 e 10 anos 

 Entre 11 e 20 anos 

 Acima de 20 anos 

 

5. Cargo Atual 

 Gerente Comercial 

 

 Outro:  

 

6. Tempo de Trabalho no Cargo Atual 

 Inferior a 1 ano 

 Entre 1 e 5 anos 

 Entre 6 e 10 anos 

 Entre 11 e 20 anos 

 Acima de 20 anos 
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7. Número de Subordinados (diretos e indiretos) 

 Até 5 pessoas 

 Entre 6 e 10 pessoas 

 Entre 11 e 20 pessoas 

 Acima de 20 pessoas 

 

8. Escolaridade 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Superior Completo 

 Especialização/MBA 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

9. Faixa Salarial 

 Até R$ 5.000,00 

 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 

 Entre R$ 10.000,01 e R$ 20.000,00 

 Acima de R$ 20.000,00 

 

10. Natureza da Empresa 

 Pública 

 Privada 

 

11. Localização da Empresa 

 Estado  

 Capital  

 Interior 

 

12. Ramo de Atividade da Empresa 

 Indústria 

 Comércio ou Serviço 
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13. Número de Funcionários da Empresa 

 Até 9 empregados 

 Entre 10 e 49 empregados 

 Entre 50 e 99 empregados 

 Entre 100 e 500 empregados 

 Acima de 500 empregados 

 

 

 

 

 

 

 

B. ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO (EET) 

Leia atentamente os itens a seguir e selecione a alternativa correspondente ao seu grau de 

concordância. 

 

1. A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

2. O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

3. A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 
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4. Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o meu 

trabalho. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

5. Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

6. Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

7. A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

8. Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de trabalho. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 
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9. Sinto-me incomodado por ter de realizar tarefas que estão além de minha capacidade. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

10. Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

11. Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

12. Fico irritado com discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

13. Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação 

profissional. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 



110 
 

 

 

14. Fico de mau humor por me sentir isolado na organização. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

15. Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

16. As poucas perspectivas de crescimento na carreira tem me deixado angustiado. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

17. Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

18. A competição do meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 
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19. A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem 

causado irritação. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

20. Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

21. Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem feito diante de outras 

pessoas. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

22. O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 

 

23. Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades importantes. 

 1. Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3. Concordo parcialmente 

 4. Concordo 

 5. Concordo totalmente 
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C. ESCALA DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO (EST) 

 

As frases abaixo falam a respeito de alguns aspectos de seu trabalho atual. Indique a alternativa 

correspondente ao seu grau de concordância com o quanto você se sente satisfeito ou insatisfeito 

em cada um deles, escolhendo o número que melhor representa a sua resposta. 

 

1. Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

2. Com o número de vezes que já fui promovido nesta empresa sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

3. Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 
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4. Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

5. Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

6. Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

7. Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 
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8. Com a capacidade de meu trabalho absorver-me sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

9. Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

10. Com o entendimento entre eu e meu chefe sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

11. Com o meu salário comparado aos meus esforços no trabalho sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 
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12. Com a maneira como meu chefe me trata sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

13. Com a variedade de tarefas que realizo sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

14. Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 

 

15. Com a capacidade profissional de meu chefe sinto-me: 

 1. Totalmente insatisfeito 

 2. Muito insatisfeito 

 3. Insatisfeito 

 4. Indiferente 

 5. Satisfeito 

 6. Muito satisfeito 

 7. Totalmente satisfeito 
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ANEXO 4 
 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

 

 


