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RESUMO  

 
Este artigo tem por objetivo mostrar o impacto do estresse dentro do ambiente de trabalho e 

como este pode afetar a vida pessoal e a produtividade do profissional. Com a competitividade do 

mercado de trabalho, os profissionais se veem pressionados a serem sempre o destaque, vivendo em um 

constante conflito entre sua capacidade intelectiva e as variáveis do mundo dos negócios, a sociedade que 

lhes exigem de forma continuada, e na maioria das vezes com a máxima urgência, que por sua vez 

demanda a aceleração do ritmo de trabalho, numa exaustiva rotina. Dessa forma, o indivíduo passa a se 

sentir pressionado e sobrecarregado, adquirindo barreiras psicológicas como meio de adaptação a essas 

situações, e por consequência, sendo ineficaz, improdutivo. O trabalho quando realizado sob pressão é 

algo desprezível para o sujeito e também para a organização, já que compromete o desempenho. O 

método bibliográfico foi utilizado como meio de pesquisa na elaboração deste artigo.  

 

Palavras-chave: Estresse. Produtividade. Ambiente de trabalho. Pressão.  

 

Stress in the work environment and its influence in labor activity 

Abstract 

This article aims to show the impact of stress within the work environment and 

how it can affect the personal life and productivity of the professional. With the 

competitiveness of the labor market, professionals find themselves under pressure to 

always be the highlight, living in a constant conflict between their intellectual capacity 

and the variables of the business world, the society that demand them on an ongoing 

basis, and most of the time with the utmost urgency, which in turn demands the 

acceleration of the pace of work, in an exhaustive routine. In this way, the individual 

begins to feel pressured and overloaded, acquiring psychological barriers as a means of 

adaptation to these situations, and consequently, being ineffective, unproductive. The 

work when performed under pressure is something despicable for the subject and also 
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for the organization, since it compromises the performance. The bibliographic method 

was used as a research medium in the elaboration of this article. 
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INTRODUÇÃO 

 

A análise da saúde intelectual dos trabalhadores permite-nos determinar a 

realidade que atualmente é apresentada por conta da alta competitividade e o meio como 

são apresentados os resultados. É fato que o estresse elevado pode ocasionar vários 

transtornos de ordem psicológica, assim como suscitar o aparecimento de doenças 

fisiológicas graves, entre tantos outros. 

A pessoa por não saber selecionar a variedade de situações que lhe são exigidas 

no dia a dia, desenvolve um estresse contínuo, deixando-se influenciar por fatores 

fisiológicos, psicológicos, comportamentais e cognitivos.  

Este artigo tem como desígnio basilar elucidar os danos ocasionados ao 

indivíduo em seu ambiente laborativo, quando em estado de contínuo estresse, 

desenvolvendo por sua vez o estresse excessivo negativo, assim como o relevante papel 

dos recursos humanos na organização. 

 

CONCEITO DE ESTRESSE  

 

A definição do termo estresse não é novidade, contudo apenas no século XX que 

foi iniciado estudos sobre os efeitos físicos e mentais sobre o indivíduo.  

Segundo Marilda Novaes Lipp2 (LIPP, 1996, p. 20): 
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Estresse são reações físicas e psicológicas que os indivíduos externam diante 

de uma diversidade de situações ocorridas no cotidiano, isso ocorre por estas 

mesmas situações exigirem mais de cada indivíduo. Stress é definido como 

uma reação do organismo, com componentes físicos e/ou psicológicos, 

causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se 

confronta com uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, 

amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. É 

importante conceitualizar o stress como sendo um processo e não uma reação 

única.  

A autora faz distinção entre o nível de estresse excessivo ou insuficiente 

(distresse), daquele que é imprescindível para a boa performance da pessoa (eustresse). 

Ela analisa os atributos reais dos estímulos ou a ação interpretativa que o indivíduo dá 

aos mesmos na determinação do distresse ou do eustresse. 

O estresse pode ser percebido como algo positivo ou negativo, sendo 

extremamente ruim quando a pessoa é exposta continuamente a estas situações, e por 

sua falta de administração sobre estas, desencadeiam o surgimento deste transtorno, que 

pode ocasionar distúrbios mentais (depressão, suicídio), e doenças fisiológicas (câncer, 

hipertensão arterial, úlceras).  

Estresse, segundo Selye3 (1993 apud CARVALHO; SERAFIM, 1995, p.123): 

 Um conjunto de relações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige 

esforço para adaptação”. O conceito sobre o termo designado estresse é abrangente alguns afirmam que 

partem do modo como cada um filtrar as atividades e informações cedidas, há quem diga que o principal 

causador do estresse são as organizações e ainda há quem concilia e soma ambos os lados, tendo cada 

qual o seu peso individual. O estresse em si não se trata de um termo meramente negativo, mas sim um 

estado de euforia que cabe a cada meio e individuo externar de maneira usual a todos envolvido.  

Segundo Limongi-França e Rodrigues4 (1996, p. 24), “o stress relacionado ao 

trabalho é definido como aquelas situações em que as pessoas percebem seu ambiente 

de trabalho como ameaçador”. 

 

DISTRESSE LABORAL 

 

Atualmente, a competitividade profissional é algo comum, deixando o indivíduo 

suscetível. Estas predisposições tratam-se de episódios de rotina no lugar de trabalho, 

como acúmulo de sentimentos (medo pela demissão, pressão patronal, insatisfação, 
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responsabilidades demasiadas, trabalho monótono, desgosto com o salário), sendo 

corriqueiro no âmbito das organizações.  

Nos dizeres de Bernal5 (2010, p. 145), “Na realidade, o mau não é estar 

submetido ao estresse em certas ocasiões, mas que a situação de estresse perdure no 

tempo ou que tenhamos recursos para lutar contra ela.”  

A desorganização e falta de planejamento na rotina laboral e na vida pessoal, 

principalmente em pessoas que possuem mais de uma jornada de trabalho, contribuem 

para o processo de estresse, já que a dedicação excessiva a ambos, e seus respectivos 

agentes estressores, pode se acumular decorrer do tempo, criando atritos.  

Os profissionais que estão lidando com o distresse evitam expor seu problema a 

gerência, pelo medo de sua interpretação, tornando-o assim indivíduo uma ainda mais 

aborrecido e de alguma forma com a sensação de lesado, sendo que na realidade o dever 

da organização é compreender o problema, suas causas, e tentar solucioná-lo.  

É sabido que o estresse está presente no habitual dos locais de trabalho, e que o 

distresse ocorre com frequência, entretanto algumas administrações não tomam partido, 

e a partir do momento que o profissional sente-se inábil, a sua produtividade cai, 

refletindo por sua vez na organização.  

Não obstante algumas companhias zelem pela saúde de seus trabalhadores, nem 

todas sabem como lidar nessas situações, descuidando o convívio entre o quadro. 

Atitudes simples no início do processo de estresse evitaria de se tornar contínuo. Fora a 

sobrecarga no trabalho a convivência entre os profissionais que laboram no mesmo 

ambiente como um todo é de suma importância, pois sabe-se que o estresse se extrai de 

várias reações diárias e relacionamento sadio possibilitará amenizar ou não ocasionar o 

desfecho do distresse.  

Este item deve ser destaque nas empresas, tendo relevância. São muitas as 

situações em que administradores desvalorizam queixas a respeito de intrigas do 

trabalho, por entenderem como medíocres para eles, mas que continuarão a ser 

pequenas empecilhos dos trabalhadores. Ao longo do tempo ferem dolorosamente e 

cronificam-se na forma de indesejáveis calosidades (FIORELLI, 2008, p 277).  

Segundo Carvalho; Serafim (1995, p. 122), “embora os interesses entre capital e 

trabalho não sejam necessariamente os mesmos, o atual contexto social e econômico do 

país obriga empregados a buscarem o dialogo e a negociação”.  
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Declara Kopolow (1992 apud FIORELLI, 2008, p. 276) que “fatores capazes de 

provocar estresse encontram-se no cotidiano, provenientes da atividade física, menta ou 

emocional; trata-se de algo tão individual [...]”.  

Incumbe a cada membro cumprir a sua função, a fim de que a organização não 

comprometa a saúde física e mental de seus funcionários, assim como também os 

trabalhadores devem conseguir deter os elementos para não comprometer a produção. 

[...] “o estresse do trabalho não é um acontecimento isolado, mas sim um processo, 

complexo e frequentemente de longa duração” [...] (ARDID; ZARCO, 2002 apud 

BERNAL, 2010, p. 149). [...] “Pesquisadores dividiram os tipos de desgaste em três 

categorias: reações psicológicas; reações físicas; reações comportamentais” (SPECTOR, 

2010, p. 431).  

A pessoa que recebe uma tarefa extra pode ver essa situação como a 

oportunidade de deixar boa impressão em seu supervisor, enquanto outra vai entender a 

mesma situação como imposição injusta sobre o seu tempo livre (SPECTOR, 2010, p. 

432). 

 

A FUNÇÃO DO RH E O ESTRESSE 

 

O setor de recursos humanos deve ser bem presente e preparada a enfrentar os 

desafios diários e trabalhar isso com seus colaboradores, qualificando os trabalhadores 

para alcançar os objetivos estabelecidos, é como Carvalho; Serafim6 (1995, p. 146 - 

147) nos traz: 

Hoje, as empresas já estão voltadas para um processo mais realista 

funcionário integrado à empresa. É primordial a preocupação com o bem 

estar social dos seus funcionários. Para isso, as instalações da empresa devem 

estar adequadas. A produtividade do funcionário deve estar associada à sua 

satisfação. A empresa deve respeitar os limites e a capacidade dos seus 

funcionários perceber o nível de estresse adequado a ele, procurar conquista-

lo, para que, administrando melhor os problemas, aumente a produtividade 

no trabalho. É preciso atender às necessidades psíquicas do funcionário, de 

auto-estima, de conhecimento, de valorização das suas ideias, promovendo 

um desenvolvimento. 
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Dessa forma, o colaborador possui voz e sente-se à vontade para expor suas 

ideias, sentindo-se capaz, confiante, estimulado, consequentemente vai se sentir bem 

interiormente, e no local onde trabalha.  

Nas palavras de Bernal (2010, p. 144), [...] “o estresse está na origem de 50% de 

todos os atestados médicos.” Não obstante o desgaste emocional sofrido, isso provoca 

custos para a organização.  

Sardá Jr, Legal e Jablonski Jr7 (2004, p. 38) esclarecem que: 

As doenças ocupacionais geram custos e danos para as organizações e os 

trabalhadores, quando não se desenvolve um ambiente de trabalho adequado, 

que propicie o bem estar. Reinhold (1985) define estresse ocupacional como 

um estado desagradável decorrente de aspectos do trabalho, que o indivíduo 

considera ameaçadores a sua autoestima e ao seu bem-estar. Ambientes que 

favorecem o contato com fatores estressantes _ como, por exemplo, excesso 

de atividades, longa jornada de trabalho, pressões, medo de perder o emprego 

_, podem acarretar adoecimento e absenteísmo. Conforme apontado por 

Figueroa (2001), os elementos percebidos na situação de trabalho podem agir 

como estressores e podem conduzir a reações de tensão e estresse. Se os 

estressores (por exemplo: ambiguidade de funções, conflito de funções, 

incerteza com respeito ao futuro no trabalho) persistirem, e se os indivíduos 

perceberem sua potencialidade de confrontação como insuficiente, então 

poderão produzir-se reações de estresse psicológicas, físicas e de conduta, e 

desta maneira, levar eventualmente à doença e ao absenteísmo. 

Silva8 (2012, p. 01) nos lembra que: 

As organizações podem ajudar e muito a minimizar o estresse ocupacional, 

melhorando a relação de trabalho com as pessoas proporcionando 

treinamentos e tempo adequado tanto para o aprendizado quanto para a 

execução das atividades, fornecerem uma descrição clara e precisa sobre o 

que deve ser executado pelo colaborador, quais são as suas rotinas e o seu 

impacto para o fluxo produtivo. Isso porque o trabalhador precisa se sentir 

como parte do processo, não apenas como mais um posto de trabalho. 

Eliminar ou diminuir exposições físicas prejudiciais à saúde como ruídos 

                                                           
7 SARDÁ Jr., J. J.; LEGAL, E. J.; JABLONSKI Jr, S. J. Estresse: conceitos, métodos, medidas e possibilidades 
de intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 
8 SILVA, E. O estresse ocupacional dentro das empresas, uma preocupação a mais para os gestores. 
2012. Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-estresse-ocupacional-
dentro-das-empresas-uma-preocupacao-a-mais-para-os-gestores/66969/. Acesso em: 16.02.2018. 



excessivos substancia tóxicas e outros fatores ambientais também são pontos 

de atenção para serem analisados. 

Um item que deve ser analisado é a diálogo realizado na empresa, o contato 

entre patrão e empregado, o palavreado usado, já que isso demonstra competência, 

credibilidade do cooperador para o com o Gestor, impedem desarmonias futuras, mas 

para tanto, é preciso saber ouvir seus subordinados e estar pronto para quaisquer 

questionamentos. 

Neste sentido é acertado o entendimento de Silva9 (SILVA, 2012, p. 01):  

Por isso que investir na qualidade de vida do trabalhador vem sendo ponto 

chave para as empresas, pois esta ferramenta ajuda as partes a terem um 

relacionamento mais aberto e dinâmico, fazendo com que os impactos do 

trabalho seja amenizados. Programas de vacinação, leitura, jogos, 

confraternizações e trabalhos laborais são formas de se fazer esta interação, 

deixando seus funcionários e seus familiares mais a vontade em relação à 

empresa, tendo como consequência um melhor rendimento na execução de 

suas tarefas  

Incumbe à organização demonstrar o interesse pela bem-estar psíquico de seus 

funcionários, com atos que permitam abolir os fatores que favoreçam o distresse. A 

função do setor de Recursos Humanos e a administração em geral, é cientificar o 

colaborador de que determinada ação do seu hábito laboral acarretará agentes 

estressores ativos.  

A diferença entre o trabalhador sadio psicologicamente do não sadio é 

exatamente a maneira como se apresentará ante as atividades, relacionamentos 

estressantes, o que para um torna-se distresse para o outro se torna eustresse. 

Vale ressaltar que não cabe a administração, tão pouco ao RH, fazer 

diagnósticos de seus colaboradores, já que nesses casos o acompanhamento de um 

especialista é essencial, podendo fazer parte da organização. 

Ao RH cabe coibir atos que possivelmente expõe seus colaboradores a agentes 

estressores, assim como também a compreensão da equipe de trabalho onde se encontra 

este trabalhador é vital, tanto pelos colegas de trabalho como pela gerência, sendo 
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importante, segundo Fiorelli10 (2008, p. 273), [...] “conhecimentos mínimos sobre 

transtornos mentais [...]”, pois assim ajusta ações de correção nas atividades e também 

protege os frutos das ações realizadas. 

 

REAÇÕES AOS AGENTES ESTRESSORES 

 

Sabe-se que o mundo é movido pelo trabalho e que todos dependem de sua 

capacidade de produzir para a sua permanência em uma organização; e que ainda o 

processo começa da escolha da profissão a ser seguida. Carvalho e Serafim (1995, p. 

137) afirmam que “o trabalho deve ser uma fonte de prazer para o indivíduo”. Além da 

escolha certa e ter prazer no que faz é necessário um aglomerado de hábitos corretos e 

saudáveis dentro do ambiente de trabalho. 

O desempenho individual esta ligado ao cotidiano dos demais membros da 

equipe. Uma equipe treinada, contente e motivada gera mais produtividade a 

organização. As organizações trabalham por meio de processos, onde um depende da 

informação do outro, é imprescindível que haja um bom relacionamento entre 

organização e colaboradores e colaboradores entre si. 

Os autores Carvalho; Serafim (1995, p. 137 – 138) escrevem que “Certas 

situações de trabalho exigem do indivíduo respostas defensivas” pergunta-se ainda 

“Como este indivíduo reage diante das dificuldades apresentadas?” Cada um tem o 

modelo que de resolução de seus conflitos, uns segundo o autor Carvalho e Serafim 

(1995, p 137): 

Ou seja, cada indivíduo externa da maneira que desenvolveu seus mecanismos 

ligados aos estímulos estressantes do cotidiano. O indivíduo acaba retardando o 

desenrolar dos agentes estressores, tornando-se assim um circulo vicioso. 

Nos dizeres de Fiorelli11 (2008, p. 278), [...] “o estresse crônico interfere no 

trabalho, na vida pessoal e social e ocasiona transtornos de diversas ordens porque o 

quadro acomete justamente profissionais dedicados”. Ainda segundo o autor, [...] “o 
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transtorno não se resolve por simples interrupção do trabalho (do tipo “tire umas 

férias”)”.  

Dos costumes realizados no processo de estresse extrai-se conflitos relevância à 

produtividade laborativa, e ainda priva o profissional de alcançar destaque no ambiente 

profissional, impossibilitando de exercer sua capacidade em plenitude, fazendo-o refém 

dos sentimentos de angústia, euforia, temor, ansiedade. 

Fiorelli (2008, p. 281) ainda declara que “o indivíduo adota comportamentos de 

esquiva ou fuga de situações em que se sinta observado ou analisado”; ainda dito por 

Fiorelli (2008, p 280), [...] “o indivíduo presa de constante nervosismo, a ponto de 

incapacitar-se para um desempenho eficaz”. 

São fatores determinantes ao estresse: a relação interpessoal, espaço 

ergonômico, habilidades físicas e desempenho. 

O autor cita também que (FIORELLI, 2008, p. 284): 

Desequilíbrio entre a capacidade física de produção e a quantidade exigida. O 

profissional torna-se ansioso por não atingir a meta. Inadequação entre o 

perfil do profissional e as exigências da tarefa. Agentes nocivos ou 

perturbadores presentes no local da tarefa (excesso de ruído, temperaturas 

muito elevadas, gases, poeira e outros). Manifestam-se os fenômenos 

relacionados com a sensação e a percepção [...]. 

A resposta aos agentes estressores dos quais são expostos é individual, tanto no 

pessoal quanto no profissional, contudo a reação do indivíduo impacta absolutamente as 

empresa como um todo, quer positiva ou negativamente. 

 

CONCLUSÃO 

 

De todo o exposto fica evidente que o estresse não possui um motivo 

determinado, em algumas situações possuem relação às particularidades do ambiente 

como fator principal, em outras acreditam ser uma resposta fisiológica, psicológica a 

alguma circunstância. 



O estresse permanece implantado no cotidiano e compete ao profissional 

direcionar seus efeitos e ainda desenvolver aptidões que permita filtrar as informações, 

avaliar as atitudes dadas em resposta aos agentes estressores é imprescindível, 

fortalecendo-se para o mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. 

Já que as situações estressantes estão presentes nas mais variadas ações do dia a 

dia, a forma como é canalizado é que pode desencadear o estresse negativo em alguns 

indivíduos (quando trata a condição como situação-problema), ou o estresse positivo 

(tratando como oportunidade). 

De todo o exposto fica evidente que o estresse não possui um motivo 

determinado, em algumas situações possuem relação às particularidades do ambiente 

como fator principal, em outras acreditam ser uma resposta fisiológica, psicológica a 

alguma circunstância. 

Referências Bibliográficas:  

BERNAL, O. A. Psicologia do trabalho em um mundo globalizado, integrando 

teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

CARVALHO, A. V.; SERAFIM, O. C. G. Administração de recursos humanos. v. 2. 

São Paulo: Cengage Learning, 1995. 

 

FIORELLI, J. O. Psicologia para administradores, como enfrentar o assédio 

psicológico e o estresse no trabalho. São Paulo: Atlas S.A, 2008. 

 

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho: 

guia básico com abordagem psicossomática. São Paulo: Atlas, 1996.  
 

LIPP, Marilda Novaes. Pesquisas sobre stress no Brasil: saúde, ocupações e grupos 

de risco. Campinas: Papirus, 1996. 

 

SARDÁ Jr., J. J.; LEGAL, E. J.; JABLONSKI Jr, S. J. Estresse: conceitos, métodos, 

medidas e possibilidades de intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 

 

SELYE, Hans. Stress, a tensão da vida. São Paulo: Ibrasa - Instituição Brasileira de 

Difusão Cultural, 1959. 

 

SILVA, E. O estresse ocupacional dentro das empresas, uma preocupação a mais 

para os gestores. 2012. Disponível em: 

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-estresse-ocupacional-dentro-das-

empresas-uma-preocupacao-a-mais-para-os-gestores/66969/. Acesso em: 16.02.2018. 

SPECTOR, E. P. Psicologia nas organizações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010 

 


