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RESUMO 

 

Importantes transformações são identificadas no mundo do trabalho. O mundo 
contemporâneo demanda mudanças organizacionais as quais afetam a relação 
entre indivíduo e organização. Nessa nova relação os impactos na qualidade de 
vida no trabalho e estresse ocupacional ganham nova dimensão na vida desses 
indivíduos. Justificam-se estudos sobre a questão da saúde e do trabalho humano 
para entender-se o impacto em ocupações específicas, cujas fontes de pressão e 
exigências naturais dos postos de trabalho são significativamente mais altas. 
Nesse contexto, o estudo proposto nesta dissertação teve como objetivo geral 
investigar os aspectos relacionados à QVT - com base nos modelos teóricos 
propostos por Fernandes (1996) e Hackam e Oldham (1975) adaptado por 
Moraes e Kilimnik (1994) - e ao estresse ocupacional segundo os modelos de Zille 
(2005) e de Cooper, Cooper e Eaker (1988) no trabalho de auditores internos e 
externos, atuantes na região Sudeste. A metodologia utilizada quanto aos fins foi 
caracterizada como descritiva e explicativa, quanto aos meios survey, tendo sido 
adotada abordagem quantitativa e qualitativa. Os resultados da pesquisa 
revelaram que os auditores internos e externos apresentaram nível satisfatório de 
QVT, não ocorrendo diferenças relevantes entre o nível de QVT e Estresse 
dessas duas categorias profissionais. Os principais fatores determinantes da QVT 
são a preocupação assistencial prestada pela empresa e a identificação de seus 
funcionários com esta. Além disso, a identidade da tarefa, segurança e 
responsabilidade social identificadas nas atividades são importantes fatores na 
percepção positiva sobre a QVT. Em contrapartida, a equidade salarial 
(remuneração fixa e variável) demonstra-se como o principal fator negativo. 
Quanto ao construto estresse ocupacional, os auditores internos e externos 
apresentaram intenso nível de estresse. A pesquisa revela que a sobrecarga de 
trabalho e a dificuldade em se conciliar a relação entre o trabalho e a vida pessoal 
foram os principais fatores de tensão no trabalho, além da dificuldade de desligar-
se do trabalho, mesmo quando estão em casa e a aceitação de compromissos 
acima dos limites. Quanto aos sintomas de estresse manifestados, destacaram-
se, além da ansiedade, a fadiga, o nervosismo acentuado, a dor nos músculos do 
pescoço e dos ombros, a angústia e a fácil irritabilidade. Os maiores impactos na 
produtividade de acordo com essas categorias profissionais foram: falta de 
concentração no trabalho seguida pela queda de eficácia no mesmo; 
posteriormente, desgaste no relacionamento com colegas de trabalho; dificuldade 
de se lembrar de fatos recentes ligados ao trabalho; a perda de controle sobre os 
eventos da vida, que pode ser entendida como a dificuldade de balanceamento 
entre a vida profissional e a vida pessoal. Destacou-se, ainda, neste estudo, a 
identificação de correlação, ainda que baixa, que o aumento do nível de QVT 
implica a redução do nível de estresse.  
 
 
Palavras-chave: Estresse ocupacional.. Qualidade de Vida no Trabalho. Auditores 
Internos. Auditores Externos. 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Important changes have been identified in the working life. The contemporary 
world demands organizational changes which affect the relationship between the 
individual and the organization. This new relationship impacts on the quality of the 
work life and occupational stress gains a new dimension in the lives of the 
individuals. In this scenario, studies are justified on the topic of health and human 
labor to understand the impact on specific occupations, whose source of pressure 
and natural job requirements are significantly higher. In this context, the study 
proposed  aimed to investigate aspects related to Quality of Work Life (QWL) - 
based on the theoretical models proposed by Fernandes (1996) and Hackam and 
Oldham (1975) which was adapted by Kilimnik Moraes (1994).  The study will also 
address occupational stress based on the models of Zille (2005) and Cooper, 
Cooper and Eaker (1988) related to the work of internal and external auditors of 
the  Southeast region of Brazil. The methodology used was characterized as 
descriptive and explanatory, as the means "survey" was conducted using both a 
quantitative and qualitative approach. The results of the survey revealed that the 
internal and external auditors experienced a satisfactory level of QWL and there 
was no difference between the relevant level of QWL and Stress, considering 
these two occupational categories. The key factors were the concern for 
assistance offered by the company and the identification of its employees with this. 
Moreover, safety and social responsibility activities were identified as important 
factors in the positive perception of QWL. On the opposite side, the pay equity 
(fixed and variable remuneration) showed up as the main negative factor. In 
relation to the variable of occupational stress, the internal and external auditors 
showed intense levels of stress. The research revealed that the workload and the 
difficulty in reconciling the relationship between work and personal life were the 
main factors of stress at work.  In addition, the difficulty of disconnecting from work 
even when they were at home and the acceptance of commitments above limits 
were additional key stress factors. Highlighted by the auditors as the main 
symptoms of the stress were anxiety, fatigue, severe nervousness, pain in the 
neck muscles and shoulders, anguish and easy irritability. The largest impacts on 
productivity according to this professional category were: lack of concentration at 
work; hard relationship with coworkers; difficulty remembering recent events 
related to the work, concluding with the loss of control over life events, which can 
be understood as the difficulty of balancing between work life and personal life.The 
study also pointed out a correlation, even if low, that increased levels of QWL 
implies the reduction of the stress level. 
 
 
Key words: Occupational stress. Sources of stress at work. Quality of Working 

Life. Internal Auditors. External Auditors. 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

ABQV  Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho 

AE  Auditor externo 

AI  Auditor interno 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

AU  Autonomia 

AUDIBRA Instituto dos Auditores Internos do Brasil 

BAR  Baixo absenteísmo e rotatividade 

BPSO  Biológico, psicológico, social e organizacional 

CAD  Computer-aided design 

CEPEAD Centro de Pós-graduação em Administração 

CFC  Conselho Federal de Contabilidade 

CLT  Consolidação das Leis do Trabalho 

CNAE  Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CPD  Centro de Processamento de Dados 

CR  Conhecimento dos resultados do trabalho 

CRC  Conselho Regional de Contabilidade 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FACE  Faculdade de Ciências Econômicas 

FB  Feedback 

FTIPG  Fonte de tensão do indivíduo no papel gerencial  

GEACO Grupo de Estudos Avançados em Comportamento Organizacional 

G-QVT Gestão da qualidade de vida no trabalho 

IBAI  Instituto Brasileiro de Auditores Independentes 

IBRACON Instituto Brasileiro de Contadores 

ICPB  Instituto dos Contadores Públicos do Brasil 

ISMA  International Stress Management 

IR  Inter-relacionamento 

ISO  International Standard Organization 

ISSL  Inventário de Sintoma de Estresse fundamentado 

IT  Identidade da tarefa 



 

LEPS  Laboratório de Stress 

MIT  Motivação interna do trabalho 

NBC  Norma Brasileira de Contabilidade 

NEACO Núcleo de Estudos Avançados em Comportamento Organizacional 

NIC  Necessidade individual de crescimento 

OSI  Occupation Stress Indicator 

PAQ  Produção de alta qualidade 

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PDCA  Plan, do, check, act 

PPRA  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PUC  Pontifícia Universidade Católica 

QVT  Qualidade de Vida no Trabalho 

QWL  Quality of Working Life 

RH  Recursos Humanos 

RP  Responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho 

AS  Satisfação com o ambiente social 

SEC  Security and Exchange Commission 

SERASA Centralização dos Serviços Bancários S/A. 

SG  Satisfação geral com o trabalho 

SNS  Sistema Nervoso Simpático 

SP  Significação percebida do trabalho 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

SR  Satisfação com a remuneração 

SS  Satisfação do indivíduo em relação à segurança no trabalho 

ST  Significação da tarefa 

SU  Satisfação com a supervisão 

TQC  Controle de qualidade total 

UFMG  Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRS  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UNB  Universidade de Brasília 

VH  Variedade de habilidade 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 
 

Figuras  

FIGURA 1 - Modelo das dimensões básicas da tarefa Hackman e Oldham 

(1975)..................................................................................................... 

 

51 

FIGURA 2 - Visão biopsicossocial................................................................. 56 

FIGURA 3 - Modelo QVT – Eda Conte Fernandes........................................ 59 

FIGURA 4 - Modelo de tensão no trabalho.................................................... 80 

FIGURA 5 - Modelo dinâmico do estresse ocupacional................................. 81 

FIGURA 6 - Resumo do modelo teórico de Lipp para explicar o estresse..... 88 

FIGURA 7 - Modelo teórico para explicar o estresse..................................... 90 

  

Gráficos  

GRÁFICO 1 - Distribuição dos pontos médios de QVT e estresse 

atribuídos pelos auditores........................................................................ 

 

142 

GRÁFICO 2 - Média dos pontos dos níveis de QVT e estresse por tipo de 

auditor....................................................................................................... 

 

143 

  

Quadros  

QUADRO 1 - Principais diferenças entre a auditoria externa ou 

independente e a auditoria interna ou operacional................................ 

 

30 

QUADRO 2 - Histórico da qualidade de vida no trabalho.............................. 38 

QUADRO 3 - Evolução do conceito de qualidade de vida no trabalho.......... 40 

QUADRO 4 - Conceitos de qualidade de vida no trabalho............................ 42 

QUADRO 5 - Categorias conceituais de qualidade de vida no trabalho – 

modelo Walton (1973)............................................................................ 

 

46 

QUADRO 6 - Modelo Westley (1979): raízes da qualidade de vida no 

trabalho.................................................................................................. 

 

49 

QUADRO 7 - Modelo de Werther e Davis (elementos de QVT).................... 54 

QUADRO 8 - Indicadores empresariais de G-QVT........................................ 56 

QUADRO 9 - Fatores determinantes da QVT: modelo Fernandes............... 61 

QUADRO 10 - Indicadores QVT: Medeiros (2007)........................................ 62 

  



 

QUADRO 11 - Síntese de algumas pesquisas e estudos sobre QVT 

realizados no Brasil................................................................................ 

 

67 

QUADRO 12 - Conceitos de estresse............................................................ 75 

QUADRO 13 - Relação conceitual entre escalas e subescalas do OSI........ 82 

QUADRO 14 - Algumas pesquisas sobre estresse realizadas no Brasil....... 91 

QUADRO 15 - Caracterização da pesquisa................................................... 94 

QUADRO 16 - Classificação dos níveis de QVT............................................ 102 

QUADRO 17 - Principais fatores determinantes da QVT (Fernandes, 

1996)...................................................................................................... 

 

115 

QUADRO 18 - Classificação do nível de estresse......................................... 118 

QUADRO 19 - Fonte de tensão do indivíduo no papel gerencial (FTIPG)..... 120 

QUADRO 20 - Mecanismos de regulação..................................................... 121 

QUADRO 21 - Outras fontes de tensão no trabalho...................................... 122 

QUADRO 22 - Sintomas do estresse............................................................. 123 

QUADRO 23 - Impactos na produtividade..................................................... 124 

QUADRO 24 - Principais sintomas do estresse: Cooper, Cooper e Eaker 

(1988)..................................................................................................... 

 

133 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - Distribuição da amostra pesquisada.......................................... 96 

TABELA 2 - Distribuição das médias dos fatores do nível de QVT e 

estresse.......................................................................................................... 

 

101 

TABELA 3 - Distribuição das médias dos fatores do nível de QVT............... 102 

TABELA 4 - Teste de normalidade de dados - Sample Kolmogorov-

Smirnov.......................................................................................................... 

 

103 

TABELA 5 - Teste de média: Test Statistics(a).............................................. 104 

TABELA 6 - Teste de normalidade de dados: Sample Kolmogorov-Smirnov. 105 

TABELA 7 - Teste de média - Test Statistics(a)............................................. 105 

TABELA 8 - Distribuição das médias dos fatores do nível de estresse 

ocupacional.................................................................................................... 

 

119 

TABELA 9 - Quantidade de horas trabalhadas semanalmente..................... 138 

TABELA 10 - Problemas relacionados à saúde............................................. 139 

TABELA 11 - Principais problemas de saúde................................................ 139 

TABELA 12 - Distribuição percentual da classificação dos níveis de QVT e 

estresse.......................................................................................................... 

 

141 

TABELA 13 - Médias e desvio-padrão das pontuações atribuídas pelos 

auditores interno e externos, nas questões referentes ao estresse - região 

Sudeste.......................................................................................................... 

 

 

163 

TABELA 14 - Médias e desvio-padrão das pontuações atribuídas pelos 

auditores interno e externos, nas questões referentes à  QVT - região 

Sudeste.......................................................................................................... 

 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO1 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO............................................................................................ 16 

1.1 Problema e justificativa............................................................................ 20 

1.2 Objetivos.................................................................................................. 22 

1.3 Estruturação do trabalho.......................................................................... 22 

  

2 A ATIVIDADE DE AUDITORIA................................................................... 24 

2.1 Histórico da atividade de auditoria........................................................... 24 

2.2 Conceito de auditoria............................................................................... 28 

2.3 Principais diferenças entre auditoria externa ou independente e 

auditoria interna ou operacional..................................................................... 

 

30 

2.4 Escândalos na comunidade financeira..................................................... 32 

  

3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO..................................................... 35 

3.1 QVT: origens e evolução.......................................................................... 35 

3.2 Conceituação: abordagens diversas sobre qualidade de vida no 

trabalho.......................................................................................................... 

 

39 

3.3 Principais modelos teóricos: clássicos e contemporâneos...................... 45 

3.3.1 Principais modelos considerados clássicos.......................................... 46 

3.3.1.1 Modelo Walton................................................................................... 46 

3.3.1.2 Modelo de William Westley................................................................ 48 

3.3.1.3 Modelo Lippitt..................................................................................... 50 

3.3.1.4 Modelo de Hackman e Oldham (1975): marco teórico...................... 51 

3.3.2 Principais modelos considerados contemporâneos.............................. 53 

3.3.2.1 Modelo de Werther e Davis (1983).................................................... 53 

3.3.2.2 Modelo de Limongi-França (1996)..................................................... 55 

3.3.2.3 Modelo de Fernandes (1996): marco teórico..................................... 57 

3.3.2.4 Modelo de Medeiros (2007)............................................................... 62 

                                                           
1 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com a ABNT NBR 
14724 de 17.04.2011. 



 

3.4 Pesquisas sobre QVT no Brasil............................................................... 66 

  

4 ESTRESSE OCUPACIONAL...................................................................... 73 

4.1 Estresse: origem e evolução conceitual................................................... 73 

4.2 Categorização do estresse....................................................................... 76 

4.3 Estresse ocupacional............................................................................... 77 

4.4 Modelos clássicos.................................................................................... 78 

4.4.1 Modelos explicativos do estresse ocupacional..................................... 78 

4.4.1.1 Modelo de Baker e Karasek (1979).................................................... 78 

4.4.1.2 Modelo de Cooper, Cooper e Eaker (1988) -  (marco teórico)........... 

4.5 Modelos contemporâneos........................................................................   

80 

86 

4.5.1 Modelo Lipp (2005)............................................................................... 86 

4.5.2 Modelo de Zille (2005): marco teórico................................................... 88 

4.6 Algumas pesquisas sobre estresse no Brasil........................................... 91 

  

5 METODOLOGIA......................................................................................... 93 

5.1 Caracterização da pesquisa..................................................................... 93 

5.2 Modelo e instrumento de pesquisa.......................................................... 94 

5.3 População e amostra............................................................................... 95 

5.4 Coleta de dados....................................................................................... 97 

5.5 Técnica de análise e tratamento dos dados............................................ 98 

  

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS........................... 100 

6.1 Análise dos fatores da QVT e estresse.................................................... 100 

6.2 Qualidade de vida no trabalho................................................................. 101 

6.2.1 Modelo I: Fernandes (1996).................................................................. 102 

6.2.1.1 Diagnóstico do nível de QVT por categoria profissional.................... 102 

6.2.2 Modelo II: Hackman e Oldham (1975) adaptado por Moraes e 

Kilimnik (1994)............................................................................................... 

 

106 

6.2.2.1 Diagnóstico do nível de QVT por categoria profissional.................... 107 

6.2.3 Análise global dos modelos utilizados para mensuração da QVT........ 115 

6.3 Estresse ocupacional............................................................................... 118 

6.3.1 Modelo I: Zille (2005).............................................................................  118 



 

6.3.1.1 Diagnóstico do nível de estresse ocupacional por categoria 

profissional..................................................................................................... 

 

118 

6.3.1.2 Outras fontes de tensão no trabalho.................................................. 121 

6.3.1.3 Sintomas do estresse......................................................................... 122 

6.3.1.4 Impactos na produtividade................................................................. 124 

6.3.2 Modelo II: Cooper, Cooper e Eaker (1988)........................................... 125 

6.3.2.1 Fatores de satisfação/insatisfação com o trabalho............................ 125 

6.3.2.2 As fontes de pressão no trabalho....................................................... 127 

6.3.2.3 Os sintomas de estresse.................................................................... 132 

6.3.2.4 As diferenças individuais: o tipo comportamental e a orientação do 

“locus de controle”.......................................................................................... 

 

134 

6.3.2.5 As estratégias de defesa utilizadas no combate ao estresse............ 135 

6.3.2.6 Nível de estresse ocupacional e propensão ao estresse................... 137 

6.3.3 Análise global dos modelos utilizados para mensuração do estresse 

ocupacional.................................................................................................... 

 

138 

6.4 Comparação da QVT e do estresse ocupacional dos auditores internos 

e externos...................................................................................................... 

 

141 

6.5 Correlação entre os construtos................................................................ 143 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................ 145 

  

REFERÊNCIAS.............................................................................................. 153 

  

ANEXO E APÊNDICES.................................................................................. 160 

 
 
 
 



 18

1 INTRODUÇÃO 

 

 

São cada vez mais relevantes a importância e o significado do trabalho na vida 

das pessoas. O indivíduo, de maneira geral, passa mais tempo nas empresas 

com seus colegas do que com a própria família. Não obstante a variedade de 

conceitos, a palavra trabalho, de acordo com Sant`Anna e Kilimnik (2011), pode 

ser definida como uma atividade que tem um objetivo e se direciona a produzir 

algum produto, pessoal ou coletivo, que tenha utilidade objetiva e/ou subjetiva. 

Ainda segundo esses autores, o trabalho pode ser ainda considerando agradável 

ou desagradável e estar associado ou não a mudanças de ordem econômica. 

 

De acordo com Morin (2001), os sentidos do trabalho são: sensus (o significado 

do trabalho), sumo (a direção, orientação da pessoa no seu trabalho) e 

fenomenologia (resultado da coerência e expectativas entre a pessoa e o trabalho 

que ela executa). 

 

Muitos especialistas e pesquisadores franceses, entre eles Dejours (1992), 

desenvolveram estudos sobre a pscicopatologia do trabalho, sofrimento 

desagregador e sofrimento criativo, questões de poder, mitos e invejas nas 

organizações. 

 

Nesse sentido, mais que uma fonte de renda, o trabalho é visto pelos seres 

humanos como uma forma de inserção na sociedade, de relacionamento com as 

pessoas, enfim como um objetivo de vida. Dessa maneira, é preciso atentar para 

uma série de fatores que, quando presentes numa situação de trabalho, refletem-

se na satisfação e participação do indivíduo, provocando suas energias, testando 

seu potencial, bem como exigindo novas adaptações às constantes mudanças. 

 

Conforme ressaltado por Sant`Anna e Kilimnik (2011), cada vez mais, de forma a 

acompanhar as novas exigências requeridas pelas empresas, os profissionais 

estão sendo cobrados a qualificar-se mais, a dedicar-se e envolver-se mais com o 

trabalho. Com isso, são impelidos a obter o equilíbrio entre os dois construtos 
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discutidos neste estudo, quais sejam: de um lado, a necessidade de se buscar a 

qualidade de vida no trabalho (QVT); e do outro o estresse que direta ou 

indiretamente pode estar ligado a essa busca constante de satisfação tanto 

pessoal como profissional. 

 

Segundo Tanure, Evans e Cançado (2010), qualquer que seja a forma da 

organização, ela terá de trabalhar com ambiguidades, incertezas e informações 

equivocadas e mutantes. 

 

A profissão de auditor, seja ele externo ou interno, não é diferente. No decorrer 

dos anos e principalmente na atualidade, devido a todo esse aumento de 

competitividade e concorrência acirrada entre as empresas e mercados, exige-se 

mais desse profissional, que tem uma função primordial perante todos os 

stakeholders: atestar a eficácia e a eficiência dos controles internos, possibilidade 

de existência de fraudes, salvaguarda de ativos, a fidedignidade de dados e 

informações financeiras e patrimoniais e compliance com leis e regulamentos. 

 

Esses profissionais, de acordo com Almeida (1996), sofrem muitas pressões, 

sejam elas internas (cumprimento de prazos, dead lines), sejam elas externas 

advindas do próprio mercado.  

 

O artigo 16 do Código de Processo Civil, Lei 5.869 de 11/01/1973, por sua vez, 

define a responsabilidade civil dos auditores independentes, consultores 

contábeis, estabelecendo no seu § 2º: “As empresas de auditoria contábil ou 

auditores contábeis independentes responderão civilmente pelos prejuízos que 

causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções 

previstas neste artigo”.  

 

Além disso, também se aplica o disposto no artigo 297 do Código Penal (DL 

2.848/40) sobre o crime de falsidade ideológica: “a 2) Crime de falsidade 

ideológica: define também penas de reclusão de um a cinco anos e multa, se o 

documento for público, e reclusão de um a três anos, além de multa, se o 

documento for particular”.  

 



 20

Especificamente nesse artigo se enquadram as demonstrações contábeis, 

porventura elaboradas em desacordo com as normas contábeis ou com os 

documentos que a sustentam ou até sem a existência da devida escrita contábil; e 

também as declarações de percepções de rendimentos que não guardarem 

identidade com os respectivos registros contábeis. Não se pode esquecer da 

responsabilidade do auditor externo (AE), de atestar a fidedignidade dessas 

informações. 

 

Apesar de não explicitar claramente nos Códigos Penal e Civil a responsabilidade 

do auditor interno (AI), este está sujeito às normas do conselho de ética da 

profissão, além de poder ser considerado corresponsável caso pratique atos 

fraudulentos bem como contribua direta ou indiretamente para a simulação de 

operações fraudulentas e até mesmo por omissão ou negligência. 

 

Essas condições gerais contribuem para que inúmeros indivíduos, incluindo os 

auditores, se sintam inaptos e incapazes de responder às exigências propostas 

nas suas atividades laborais, favorecendo o estresse ocupacional presente em 

diversas organizações e, por outro lado, a busca incessante pela qualidade de 

vida. 

 

Ao analisar esse contexto, Morgan (1996, p. 301) afirma: 

 

O problema do estresse é uma verdadeira epidemia em nível mundial. 
Doenças do coração, frequentemente rotuladas como “assassinas de 
executivos”, estão sendo crescentemente consideradas como um 
problema que afeta as pessoas colocadas em situações de trabalho 
estressantes. As condições de trabalho de alguém, o seu papel, as suas 
aspirações de carreira e qualidade do relacionamento no trabalho 
interagem com a personalidade e influenciam os níveis de estresse 
pessoal e de bem-estar físico e mental. 

 

Nessa virada de milênio, em que prevalecem a competitividade e o estresse dela 

decorrentes, a QVT ainda é um dos grandes desafios do ser humano, 

relacionando-se à dificuldade de enfrentar a convivência diária com pessoas e 

situações inesperadas (MORAES et al., 1995). 
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Um programa de QVT tem como objetivo gerar uma organização mais 

humanizada, na qual o trabalho envolve, simultaneamente, relativo grau de 

responsabilidade e de autonomia em nível do cargo, recebimento de feedback 

sobre o desempenho, com tarefas adequadas, variedade, enriquecimento do 

trabalho e com ênfase no desenvolvimento pessoal do indivíduo (WALTON, 1973). 

 

Apesar de o estresse apresentar-se em todas as ocupações, níveis hierárquicos e 

estruturas organizacionais, inúmeros pesquisadores reconhecem o fato de que 

esse fenômeno pode ser identificado mais objetivamente em ocupações 

específicas, cujas fontes de pressão e exigências naturais dos postos de trabalho 

são significativamente mais altas. Esse parece ser o caso dos auditores internos e 

externos que trabalham constantemente sob pressão, em função de 

características peculiares comuns a esse tipo de atividade profissional. 

 

Em síntese, tais profissionais, se expostos a altos níveis de estresse, podem 

trazer consequências negativas para a sociedade e para a economia como um 

todo. Esses profissionais possuem papel decisivo nas grandes empresas, 

principalmente as multinacionais. Uma vez emitido parecer atestando a saúde 

financeira da empresa, o AE está declarando para toda a comunidade financeira 

mundial que as demonstrações financeiras publicadas em toda a sua essência 

representam fielmente as transações ocorridas na empresa durante determinado 

período. 

 

Além disso, para as sociedades listadas em bolsas de valores, os auditores têm o 

papel de assegurar e proteger os acionistas, que não estão presentes no dia-a-dia 

da empresa, que a administração está cumprindo todos os requisitos legais e que 

o preço da ação informado para o mercado reflete a saúde financeira da 

organização. 

 

Dessa forma, Limongi-França (1996) ressalta que as necessidades das pessoas e 

os novos desafios no trabalho têm estimulado a estruturação das atividades de 

qualidade de vida nas empresas, caracterizando uma nova competência, nova 

especialização gerencial: a gestão da qualidade de vida no trabalho, que pode ser 

definida como: 



 22

A capacidade de administrar o conjunto das ações, incluindo diagnóstico, 
implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 
estruturais no ambiente de trabalho alinhada e construída na cultura 
organizacional com prioridade absoluta para o bem-estar das pessoas 
da organização. 

 

Sabe-se que o ser humano, diferentemente da compreensão tradicional, não é 

constituído apenas de cabeça, tronco e membros. Uma abordagem global deve 

levar em conta aspectos psicossomáticos, tomando o homem um todo complexo, 

em que atuam, de modo permanente e fundamental, as dimensões biológica, 

psicológica e social (FRANÇA; RODRIGUES, 1996). 

 

Embora ainda pouco compreendida, a interação dessas três dimensões tem 

implicações muito especiais e deve ser efetivamente considerada quando se quer 

investigar a QVT e o estresse ocupacional. Estes foram abordados nesta 

pesquisa no intuito de avaliar a percepção dos auditores internos e externos 

acerca desses construtos. 

 

 

1.1 Problema e justificativa 

 

Segundo Moraes et al. (1990), a QVT é mais que um conjunto de instrumentos e 

técnicas; é uma postura nova diante do trabalho, que busca essencialmente 

preservar a saúde da organização. Pode-se utilizar a QVT como uma proposta de 

humanização do trabalho e busca de equilíbrio dos interesses entre empregados 

e empregadores. 

 

A profissão de auditor, seja ele interno ou externo, requer muita responsabilidade, 

uma vez que esse profissional, além dos conhecimentos técnicos necessários ao 

exercício da profissão, deve conhecer os ambientes internos e externos e seus 

impactos nos controles e processos, além dos impactos financeiros. 

 

O presente trabalho foi pautado na seguinte questão: qual o nível de QVT e 

estresse ocupacional percebido pelos auditores internos e externos atuantes na 

região Sudeste no Brasil? 
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A escolha do tema fundamenta-se na importância desses trabalhadores para toda 

a economia mundial, considerando-se todos os ramos de atividades. Esses ramos 

abrangem os AIs responsáveis pelo acompanhamento dos controles internos das 

empresas, assim como os AEs responsáveis pelas demonstrações financeiras. A 

região Sudeste foi escolhida devido a importante representatividade na economia 

do Brasil. 

 

Os trabalhos de auditores e consultores, no âmbito do mercado de valores 

mobiliários, são também disciplinados e fiscalizados pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), a quem cabe puni-los. 

 

As atividades de auditoria interna e externa, ainda que diferentes, podem ser 

consideradas complementares e envolvem muitas responsabilidades, podendo os 

responsáveis até responder criminalmente. Caso tenham sido negligentes ou até 

mesmo incorrido em erros não intencionais, respondem, inclusive solidariamente, 

com seu patrimônio pessoal ao se fazer uma avaliação errônea de determinado 

assunto. 

 

Diante desse cenário de mudanças, esses profissionais se veem em incessante 

busca para se manterem no mercado. Para isso, é necessário que o profissional 

de auditoria esteja sempre em busca de novos conhecimentos e habilidades. Com 

essa necessidade de aprimoramento contínuo e a pressão inerente à profissão, 

os auditores procuram cada vez mais buscar melhor qualidade de vida no 

trabalho, assim como a redução do nível de estresse, muito embora as 

organizações primem por negligenciá-lo.  

 

Além do exposto, justifica-se pela importância para o grupo de estudos de QVT e 

estresse, uma vez que este está sempre buscando novos estudos práticos na 

área. Dessa forma, como não se tem conhecimento de realização de  estudo 

considerando essas categorias profissionais, este trabalho poderá ser relevante 

não somente para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade e 

empresas como um todo. 
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Por fim, este trabalho se justifica pela preocupação com a qualidade de vida e 

estresse dos auditores internos e externos, diagnosticando os gargalos que 

possam interferir na realização das tarefas e, consequentemente, afetar a 

produtividade e a saúde mental desses trabalhadores. E, mais ainda, as opiniões 

que esses profissionais atestam das empresas e que podem ter impacto direto na 

sociedade. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é investigar os aspectos relacionados à QVTe ao 

estresse ocupacional no trabalho de auditores internos e externos atuantes na 

região Sudeste.  

 

 

A partir do objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Realizar diagnóstico do nível de QVT e estresse na amostra pesquisada. 

b) Identificar as principais fontes de QVT e tensão excessiva no trabalho dos 

auditores internos e externos pesquisados. 

c) Identificar os principais sintomas e mecanismos de regulação adotados 

pelos auditores. 

d) Identificar a percepção dos auditores com relação aos impactos na 

produtividade. 

e) Comparar a QVT e o estresse ocupacional dos auditores internos e 

externos atuantes na região Sudeste do Brasil  

f) Analisar as principais diferenças e similaridades dos quatro marcos 

teóricos propostos nesta pesquisa. 

g) Verificar a existência ou não de correlação entre os dois construtos objetos 

deste estudo: qualidade de vida no trabalho e estresse ocupacional. 

 

A metodologia utilizada para validar os objetivos propostos foi: quanto aos fins foi 

caracterizada como descritiva e explicativa, quanto aos meios “survey”, tendo sido 

adotada abordagem quantitativa e qualitativa. 
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1.3 Estruturação do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, além desta introdução em que 

se apresentam a contextualização do tema estudado, o problema, as justificativas 

para sua realização e os objetivos gerais e específicos.  

 

Na segunda seção, promove-se a revisão da literatura, abordando aspectos 

históricos para a origem da profissão de auditoria, conceitos, sua legislação e 

surgimento no Brasil. Além disso, essa parte trata também de elucidar algumas 

questões importantes sobre o trabalho do profissional auditor, seja ele interno e 

externo, sendo ainda destacadas as principais diferenças existentes entre essas 

duas categorias profissionais. 

 

A terceira seção aborda o tema QVT. Nesse capítulo é resgatada a literatura 

sobre o tema: origem e evolução, conceituação, principais modelos teóricos e 

algumas situações de pesquisas realizadas no Brasil. 

 

A quarta seção trata do tema estresse ocupacional. Nessa parte do trabalho é 

resgatada a literatura acerca da temática: origem, evolução conceitual, 

categorização, algumas pesquisas realizadas no Brasil, principais modelos 

teóricos que explicam tal fenômeno e as estratégias de enfretamento ao estado 

de estresse. 

 

Na quinta seção, procede-se à apresentação dos aspectos metodológicos 

norteadores do estudo, descrevendo-se o tipo e o método de pesquisa, a unidade 

de análise e amostra, o detalhamento da coleta de dados e as estratégias de 

análise. 

 

Na sexta seção apresentam-se e discutem-se os resultados da pesquisa. 

Finalmente, a sétima seção traz as conclusões do trabalho, suas limitações e 

algumas recomendações para avanços de novas investigações sobre a temática 

estudada. 
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2 A ATIVIDADE DE AUDITORIA 
 

 

Neste capítulo será apresentado um resgate da origem da profissão de auditoria, 

conceituação do termo auditoria, principais diferenças existentes entre as 

profissões de AI e AE ou independente. Ao final serão apresentadas as principais 

mudanças ocorridas na profissão de auditor, seja ele interno ou externo, nas 

últimas décadas. 

 

 

2.1 Histórico da atividade de auditoria 

 

Não existem registros precisos sobre a data do surgimento da auditoria. O que 

pode ser resgatado da história é que a evolução histórica da auditoria está 

diretamente ligada ao desenvolvimento dos mercados e, consequentemente, dos 

países. Oliveira e André Filho (2001) relataram em sua obra uma cronologia 

quanto à origem e evolução da auditoria no Brasil e no mundo.  

 

Primeiramente, é destacado que a auditoria é uma função bastante antiga: alguns 

autores e pesquisadores americanos citam sua existência há mais de 4.000 anos, 

na Antiga Babilônia. Os imperadores romanos nomeavam altos funcionários que 

ficavam responsáveis pela inspeção das transações financeiras dos 

administradores provinciais e posteriormente lhes prestavam conta verbalmente. 

Na França, no século III, os barões tinham que realizar leitura pública das contas 

de seus domínios, na presença de funcionários designados pela Coroa (PORTAL 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, 2012).  

 

Posteriormente, em 1314, foi criado o cargo de auditor na Inglaterra. No final do 

século XV, com as expedições marítimas em forma de joint ventures financiadas 

pelos reis, príncipes, empresários e banqueiros de Portugal, da Espanha, França, 

Inglaterra e Holanda, surgiu a necessidade de prestação de contas das receitas e 

dos gastos das expedições às Américas, Índia e Ásia. 
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No Brasil Colonial existia a figura do juiz colonial, o olho do rei, que era destacado 

pela Coroa portuguesa para verificar o correto recolhimento dos tributos para o 

Tesouro, reprimindo e punindo fraudes (PORTAL UNB, 2012). 

 

Pode-se notar, em todos esses casos, que a preocupação desses dirigentes era 

com a fraude; e o processo era conduzido com o enfoque de inspetoria e/ou 

fiscalização, deixando de lado a preocupação com a governança corporativa, a 

ser desenvolvida posteriormente. 

 

A Inglaterra, como dominadora dos mares e controladora do comércio mundial, foi 

quem mais desenvolveu a auditoria, pois possuía grandes companhias de 

comércio e instituía impostos sobre o lucro dessas empresas (PORTAL UNB, 

2012). 

 

A evolução histórica da auditoria está diretamente ligada ao desenvolvimento dos 

mercados e, consequentemente, dos países. Oliveira e André Filho (2001) 

referiram, em sua obra, uma cronologia quanto à origem e à evolução da auditoria 

no Brasil e no mundo, que corroboram esses fatos.  

 

Complementando a evolução da auditoria relatada nos parágrafos anteriores, 

Oliveira e André Filho (2001) destacam que a Revolução Industrial (1756, na 

Inglaterra) e a expansão do capitalismo propiciaram grande impulso para a 

profissão. Esse impulso foi devido ao surgimento das primeiras fábricas com o 

uso intensivo de capital, geograficamente fora da jurisdição dos proprietários, com 

a consequente necessidade de delegação de funções e atividades e atribuições 

de responsabilidades, quanto ao uso dos recursos produtivos e comerciais. No 

ano de 1880, foi criada a Associação dos Contadores Públicos Certificados na 

Inglaterra (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Em 1886, 

criou-se nos Estados Unidos a Associação dos Contadores Públicos Certificados. 

No início do século XX surgiram as grandes corporações americanas (Ford, 

Dupont) e verificou-se a rápida expansão do mercado de capitais nos Estados 

Unidos. 
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De forma a corroborar essas informações citadas, Attie (1998) relata que a 

essência e a evolução da auditoria estão diretamente relacionadas ao surgimento 

da contabilidade. Essa foi a primeira disciplina desenvolvida para auxiliar e 

informar ao administrador, sendo ela formadora de uma especialização 

denominada auditoria, destinada a ser usada como ferramenta de confirmação da 

própria contabilidade. 

 

Em consequência a essa rápida expansão em 1929, ocorreu o crash da Bolsa de 

Nova York, devido à grande depressão econômica nos Estados Unidos. Criou-se, 

então, o Comitê May, um grupo de trabalho instituído com a finalidade de 

estabelecer regras de auditoria e contabilidade para as empresas que tivessem 

suas ações negociadas em Bolsa de Valores, tornando obrigatória a auditoria 

contábil independente das demonstrações contábeis. Em 1930, surgiu o American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA), que teve importância decisiva 

para o desenvolvimento das práticas contábeis e de auditoria. 

 

Em 1934 ocorreu a criação da Security and Exchange Commission (SEC), nos 

Estados Unidos, que aumentou a importância da profissão do auditor como 

guardião da adequação e transparência das informações contábeis das 

organizações e sua divulgação para o mercado de capitais e toda a sociedade. O 

AICPA era o órgão responsável por estabelecer normas contábeis e de auditoria. 

Já em 1947 ocorreu a Declaração de Responsabilidade do Auditor Interno. 

 

No Brasil, a evolução da profissão deveu-se à presença cada vez mais expressiva 

de subsidiárias e filiais de multinacionais, no início principalmente dos Estados 

Unidos, Japão, França, Alemanha, Inglaterra, Suécia e Suíça e, mais 

recentemente, da Coreia e Espanha. Visto que o Brasil é conhecido pela sua 

diversidade e complexidade quanto à legislação tributária, de acordo com alguns 

autores e pesquisadores, o fisco foi um dos grandes responsáveis pela evolução 

das práticas contábeis e de auditoria neste país. 

 

Dessa forma, em 1971, foi criado o Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON), 

com a fusão de dois institutos até então existentes: o Instituto dos Contadores 

Públicos do Brasil (ICPB), fundado em 26 de março de 1957, e o Instituto 
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Brasileiro de Auditores Independentes (IBAI), fundado em 02 de janeiro de 1968. 

Em 1972, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio de sua 

Resolução no 321/72, pronunciou-se a respeito dos princípios a serem seguidos 

quanto aos procedimentos do trabalho do auditor, definindo as normas relativas à 

pessoa do auditor, à execução dos trabalhos e também ao parecer da auditoria. 

Aspectos éticos, tais como independência e confidencialidade dos papéis de 

trabalhos e assuntos relativos aos clientes, também são objetos dessa Resolução 

de 1972. 

 

Em dezembro de 1976, com a Lei no 6.404 – Lei das Sociedades por Ações – 

houve a normatização das práticas e dos relatórios contábeis, o que contribuiu 

significativamente com o disciplinamento do mercado de capitais. Ainda naquele 

ano foi criada a CVM Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Lei no 6.385/76,  

que normatizou as normas contábeis e os trabalhos de auditoria das empresas de 

capital aberto, além de exercer as funções de fiscalização, semelhantemente à 

SEC norte-americana.  

 

Essa Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404) e a Lei que criou a CVM (Lei 

6.385), é que se deram um passo firme para a consolidação da auditoria no 

Brasil. A primeira porque estabeleceu, como obrigatoriedade para as empresas de 

capital aberto, ter suas demonstrações contábeis auditadas por auditores 

independentes. A segunda, porque estabeleceu a fiscalização para a atividade 

dos auditores independentes. 

 

Em 1985, o Banco Central do Brasil emitiu a Resolução no 1.007 – Normas Gerais 

de Auditoria – , com o auxílio do IBRACON e do CFC. 

 

Nos tempos atuais novas regulamentações são emitidas a cada dia, sempre no 

intuito de melhoria na regulamentação do mercado de forma a proteger os 

interesses da socidade de maneira geral. 

 

Na próxima seção serão abordados os aspectos conceituais de auditoria, bem 

como as principais diferenças existentes entre a profissão de AI e externo. 

 



 30

 

2.2 Conceito de auditoria 

 

A palavra auditoria tem sua origem no latim, vem de audire, que significa ouvir. 

Segundo Ferreira (1993), auditoria significa: cargo de auditor; lugar ou repartição 

onde o auditor exerce as suas funções; contabilidade; exame analítico e pericial 

que segue o desenvolvimento das operações contábeis, desde o início até o 

balanço; auditagem.  

 

De forma a melhor elucidar o conceito de auditoria e as principais diferenças entre 

a profissão de Auditor Interno (AI)t e Auditor Externo (AE), buscou-se na 

legislação aplicável as duas profissões, seus conceitos e objetivos legais e 

responsabilidades individuais, as quais estão relatadas a seguir. 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, em seu pronunciamento Norma Brasileira 

de Contabilidade (NBC-T-12), define da seguinte forma a função de auditoria 

interna ou operacional: “A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos 

técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos 

controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais 

da entidade”. 

 

Conforme mencionado nessa norma contábil, no exercício de sua profissão, o AI 

deve executar seu trabalho com a máxima autonomia possível, imparcialidade e 

objetividade, sendo de competência exclusiva de contador registrado em 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Apesar dessa exigência, nota-se 

que, na prática, tal profissão está sendo exercida por profissionais de outras 

áreas, tais como: Administração, Economia, Engenharia, entre outras. Em 

funções gerenciais e de diretoria, é percebida a predominância de contadores. 

 

Apesar disso, essa homogeneidade ajuda muito o equilíbrio e o compartilhamento 

de conhecimento e experiências das diferentes profissões, o que ajuda no 

desempenho do trabalho, uma vez que o AI deve ter conhecimento do negócio da 

empresa como um todo. 
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O Conselho Federal de Contabilidade, em seu pronunciamento NBC-T-11, define 

da seguinte forma a função de auditoria externa ou independente: 

 

A Auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de 
procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer 
sobre sua adequação, consoante os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for 
pertinente, a legislação específica. 

 

Complementando o disposto na aludida legislação, a NBC-P-1, a qual define as 

normas profissionais de auditor independente ou auditor externo, estabelece, da 

mesma forma, que a profissão de AI deve ser exercida por contador, devidamente 

registrado em Conselho Federal de Contabilidade. Além disso, tal profissional 

deve ter competência técnico-profissional para desempenho da função bem como 

independência.  O auditor deve recusar os serviços sempre que reconhecer não 

estar adequadamente capacitado para desenvolvê-los, contemplada a utilização 

de especialistas em outras áreas, em face da especialização requerida e dos 

objetivos da empresa contratante.  

 

Ainda considerando o disposto na NBC-P-1, o AE deve recusar o trabalho ou 

renunciar à função na ocorrência de qualquer das hipóteses de conflitos de 

interesses, tais como: vínculos conjugais e de parentesco consanguíneo; relação 

de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado, ainda 

que essa relação seja indireta, nos dois últimos anos; participação direta ou 

indireta como acionista ou sócio na empresa a ser auditada; interesse financeiro 

direto, imediato ou mediato; função ou cargo incompatíveis com a atividade da 

auditoria independente; fixação de honorários condicionais ou incompatíveis com 

a natureza do trabalho contratado. 

 

Conforme relatado, é possível identificar tamanha responsabilidade desses 

profissionais perante as empresas e a sociedade de maneira geral. No item 2.3 

são descritas as principais diferenças existentes entre as duas profissões. 
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2.3 Principais diferenças entre auditoria externa ou independente e auditoria 

interna ou operacional 

 

Segundo Oliveira e André Filho (2001), as principais diferenças entre os dois tipos 

de auditoria ocorrem no propósito do trabalho, nos parâmetros para a execução 

dos trabalhos, no nível de preocupação com os controles internos, no nível de 

dependência profissional, no formato do relatório e, finalmente, entre os usuários 

dos trabalhos e na destinação final dos relatórios de auditoria. No QUADRO 1 

apresenta-se um resumo das principais diferenças. 

 

QUADRO 1 - Principais diferenças entre a auditoria externa ou independente e a auditoria 
interna ou operacional 

Principais Diferenças Auditoria Interna Auditoria Externa 

Propósito do trabalho Análise da atividade  
operacional 

Emissão de opinião sobre  
demonstrações contábeis. 

Parâmetros para a  
execução dos trabalhos 

Normas de controle interno, 
políticas e procedimentos da 

empresa 
Princípios fundamentais de 

contabilidade 

Preocupação com os  
controles internos Eficiência e qualidade do controle 

Efeitos relevantes nas 
demonstrações contábeis 

Dependência Profissional Dependência do emprego Independência profissional 

Forma de relatórios Não padronizados Padronizados 

Principais usuários Gestores da empresa 
 

Acionistas, mercado de  
capitais e credores 

Fonte: Oliveira e André Filho (2001, p. 22). 

 

Conforme o QUADRO 1, o propósito do trabalho da auditoria interna são suas 

análises, voltadas para os controles internos e atividades operacionais de maneira 

geral. E o intuito da auditoria externa são as demonstrações financeiras e a 

opinião acerca da saúde econômico-financeira da empresa, de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade. Os principais usuários dessas 

informações são os gestores da empresa. 

 

Outra distinção importante entre essas duas categorias é o fato de que 

normalmente o AI é funcionário da empresa e está subordinado ao presidente ou 

ao Conselho de Administração, dependendo da estrutura da organização. Já o AE 

não possui vínculo com a organização, assinando um contrato entre as partes no 

qual devem ser considerados todos os princípios contábeis e as exigências de 

órgãos competentes e regulamentadores. O objetivo é garantir o máximo zelo 
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profissional e principalmente a independência, pois os principais usuários dessas 

informações são os acionistas (majoritários e minoritários), mercado de capitais e 

credores de maneira geral. 

 

Importante esclarecer o relato de Oliveira e André Filho (2001) quanto ao formato 

dos relatórios. Menciona-se que o relatório da auditoria interna não é 

padronizado, enquanto o relatório da auditoria externa é padronizado. A principal 

diferença em questão reside no fato de que o relatório de auditoria interna segue 

um padrão de metodologia adotado pela própria empresa, de acordo com as 

facilidades/práticas para melhor entendimento didático das situações de melhoria 

levantadas. Já o relatório de auditoria externa deve, obrigatoriamente, seguir um 

padrão/formato proposto pelos órgãos regulamentadores da profissão. 

 

Complementando essas principais diferenças, Almeida (1996) corroborou a 

existência de divergências entre as profissões, mas também a 

complementaridade. Ainda segundo ele, o sentido de ter ou não ter, ser ou não 

ser de uma profissão em detrimento da outra apresenta um viés de agregação. 

Isso porque a profissão de auditor, seja ele interno ou externo, pode apresentar 

mais ou menos independência, maior ou menor volumes de testes, porém, ao 

final, as expectativas convergem para o mesmo objetivo, que é proporcionar 

razoável segurança e independência na opinião aos diversos stakeholders, acerca 

dos controles internos e da saúde financeira das organizações. 

 

Adiante serão apresentadas as principais evoluções ocorridas na profissão de 

auditor, seja ele interno ou externo. Tais evoluções foram decorrentes da 

expansão do mercado como um todo e de fraudes e atos ilícitos que acabaram 

culminando em exigências mais rígidas para a regulamentação, quer seja da 

profissão de auditor, quer seja das empresas. 
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2.4 Escândalos na comunidade financeira 

 

Segundo Attie (1998), foi a partir da criação do SEC, em 1934, nos Estados 

Unidos, que a profissão de auditor assumiu importância e adquiriu novo estímulo, 

uma vez que as empresas que transacionavam ações na Bolsa de Valores foram 

obrigadas a utilizar os serviços de auditoria para darem mais credibilidade às suas 

demonstrações financeiras. 

 

Esses auditores independentes, no desenrolar de suas atividades, necessitavam 

ter acesso a informações e documentos que levassem ao conhecimento mais 

profundo e análises das diferentes contas e transações (MAFFEI, 2011). Para 

tanto, foram designados funcionários da própria empresa. Dessa maneira, estava 

lançada a semente da auditoria interna, pois os mesmos, no decorrer do tempo, 

foram aprendendo e dominando as técnicas de auditoria e utilizando-as em 

trabalhos solicitados pela própria administração da empresa.  

 

As empresas, então, notaram que poderiam reduzir seus gastos com auditoria 

externa se utilizassem melhor os AIs, que eram funcionários das organizações, 

criando um serviço de conferência e revisão interna contínua e permanente, a 

custo mais reduzido. Os AEs também ganharam com isso, pois puderam se 

dedicar exclusivamente ao seu principal objetivo, que era o exame da situação 

econômico-financeira e patrimonial das sociedades.  

 

Após a fundação do The Institute of Internal Auditors, em New York, a auditoria 

interna passou a ser vista de maneira diferente. De um corpo de funcionários de 

linha, quase sempre subordinados à contabilidade, pouco a pouco passaram a ter 

enfoque de controle administrativo, cujo objetivo era avaliar a eficácia e a 

efetividade da aplicação dos controles internos. Seu campo de ação funcional foi 

estendido para todas as áreas da empresa e, para garantir sua total 

independência, passou a ter subordinação direta à alta administração da 

organização (MAFFEI, 2011). 

 



 35

O caráter imediatista da busca por lucros acompanhados de altíssimos salários e 

bônus aos executivos gerou um ambiente de negócios instável e deu aos 

investidores a falsa aparência de explosão econômica.  

 

Algumas organizações, segundo Maffei (2011), objetivaram, a partir de ações 

espetaculares e da supervalorização de seus executivos, colocar-se na posição 

de “empresas do futuro”, detentoras de uma nova filosofia de negócios baseada 

na agressividade comercial, na captação de recursos por intermédio das bolsas 

de valores e nas promessas de ganhos exorbitantes.  

 

Iludidos por essa onda especulativa, investidores aplicaram suas poupanças em 

empresas que sinalizavam para o “futuro” nos negócios. Grandes grupos, que até 

então figuravam como verdadeiras referências de eficiência e solidez, 

subitamente começaram a mostrar sua verdadeira realidade: lucros fictícios, 

suportados por quebras de princípios contábeis, mostravam repentinamente que 

essas empresas, na verdade, eram deficitárias e mal administradas e que 

antecipavam possíveis lucros com o objetivo de forçar o preço das ações para 

cima e, é claro, remunerar astronomicamente seus executivos (MAFFEI, 2011). 

  

Em 2000, grandes corporações como Enron, Worldcom e Tyco, entre outras, 

simplesmente desapareceram do mapa em poucos dias, deixando atrás de si um 

rastro de destruição de poupanças, empregos e credibilidade no mercado. Uma 

das maiores empresas de auditoria independente, a Arthur Andersen, a qual fazia 

parte das big five (nome dado às cinco maiores empresas de auditoria do mundo), 

foi condenada por validar operações contábeis fraudulentas no caso ENRON. 

Com sua credibilidade abalada, fechou suas portas, passando essas grandes 

empresas a serem chamadas de big four. 

 

Devido a esses escândalos, que abalaram toda a comunidade financeira, ocorreu 

a intervenção do governo e dos órgãos regulamentadores, de forma a estabelecer 

mais rigores, isto é, novas regras tanto para as empresas de auditoria quanto 

para as grandes corporações. Assim, o Congresso Americano aprovou uma lei 

destinada a coibir práticas temerárias de gestão, a Lei Sarbanes-Oxley, que teve 

reflexos em organizações no mundo todo. Criaram-se mecanismos de controle 
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em relação à qualidade das empresas de auditoria. E, é claro, nesse momento a 

auditoria interna ressurgiu como opção de apoio à gestão (MAFFEI, 2011). 

 

O impacto desse novo cenário de controle dos agentes governamentais e de 

mercado sobre as práticas contábeis e demonstrações financeiras só fez 

aumentar o nível de cobrança sobre os profissionais de auditoria. Como 

consequência desse cenário, é natural que as novas exigências afetem a 

qualidade de vida e o estresse desses profissionais. 

 

Nas próximas seções será realizado um resgate da literatura no tocante aos 

construtos QVT e estresse ocupacional. 
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3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 

A QVT é um dos construtos a serem avaliados nesta pesquisa, ressaltando-se a 

evolução contínua por que passou, desde o surgimento dos primeiros estudos 

sobre o tema até os dias atuais.  

 

Nos próximos tópicos serão listados os principais fatores que marcaram a origem 

e a evolução do conceito de QVT e posteriormente serão destacadas as principais 

abordagens conceituais, com suas peculiaridades.  

 

Ao final serão descritos alguns modelos teóricos considerados relevantes para a 

evolução do tema, sem, entretanto, esgotar-se o assunto, uma vez que diversos e 

renomados autores dissertaram sobre esse importante construto. Esses modelos 

serão segregados entre pesquisadores considerados “clássicos” e 

“contemporâneos”. 

 

Dois dos modelos abordados serão considerados como marco teórico no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

3.1 QVT: origens e evolução 

 

Como bem enfatiza Boog (1991 apud FERNANDES, 1996), “o modelo taylorista, 

que ainda tem forte influência em muitas de nossas empresas, assume o 

trabalhador com motivações meramente econômicas e necessitando de rígida 

supervisão e cargos estreitos. Ou seja, um trabalhador que não pensa”.  

 

Na realidade, ao mesmo tempo em que os dirigentes esperam dos trabalhadores 

uma contribuição inteligente e engajada, esquecem-se de que todo ser humano 

tem outras necessidades e potencialidades que, se atendidas e trabalhadas, 

podem trazer valiosos ganhos econômicos e comportamentais para ambos os 

lados (FERNANDES, 1996, p. 33). 
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Diante desse contexto conflitivo – catalisado pelo aumento dos níveis de 

conscientização da classe trabalhadora e pelo aumento da mobilização sindical –, 

surgem as experiências na Hawthorne (Estados Unidos), coordenadas por Elton 

Mayo, e os estudos do Tavistock Institute (Reino Unido), sob a direção de Eric 

Trist, trazendo grandes contribuições para o estudo do comportamento humano 

nas organizações (SANT´ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011, p. 5). 

 

Historicamente, atribui-se a Eric Trist (1975) e seus colaboradores - que 

desenvolveram estudos no Tavistock Institute, em 1950, considerando uma 

abordagem sociotécnica em relação à organização do trabalho - a origem da 

denominação QVT para designar experiências ancoradas na relação indivíduo-

trabalho-organização, com base na análise e reestruturação da tarefa, com o 

objetivo de tornar a vida dos trabalhadores menos sofrida. 

 

Trist e Bamfort (1951) contestaram a visão taylorista de trabalho. Analisaram a 

satisfação de trabalhadores de minas de carvão com suas funções e consigo 

mesmos, como fatores de relevância para a organização das tarefas. A partir daí 

o termo qualidade de vida no trabalho passou a fazer parte da literatura 

especializada. 

 

Além dos trabalhos de Mayo e de Trist, considerados clássicos, merecem 

destaque os estudos desenvolvidos por Maslow, Herzberg e McGregor. 

 

Para Maslow (1977), existem cinco níveis de necessidades humanas, a saber: 

fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização. Segundo 

o autor, os indivíduos, para se interessarem pelas necessidades de níveis mais 

elevados, deveriam estar com as necessidades de níveis inferiores razoavelmente 

satisfeitas. 

 

Entretanto, de acordo com Maslow (1954 apud SAMPAIO, 2009; 2010), existem 

outras necessidades que foram deixadas de lado por autores que se propuseram 

a entender sua obra, a saber: necessidades de saber e entender e necessidades 

estéticas. Além disso, esse autor considera que as necessidades não precisam 

estar totalmente satisfeitas para que outros tipos se manifestem, ou seja, a 
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hierarquia de necessidades não é tão rígida quanto sugerem alguns autores que 

reproduzem a sua teoria. 

 

Já McGregor (1980) apresenta uma proposta de satisfação no trabalho. Segundo 

esse pesquisador, o trabalho, com base na administração científica, atende às 

necessidades básicas do indivíduo, mas oferece “poucas oportunidades de 

satisfação das necessidades egoístas, principalmente para as pessoas situadas 

nos níveis inferiores da hierarquia” (McGREGOR, 1980, p. 45).  

 

Entendia o autor por necessidades egoístas aquelas que englobam a autoestima 

(autorrespeito e confiança, autonomia, realização, competência e conhecimento) 

e a própria reputação (status, reconhecimento e aprovação) (RODRIGUES, 1994, 

p. 42). 

 

Umas das mais importantes contribuições de McGregor, inclusive para os estudos 

de QVT, é a criação da Teoria Y. Essa teoria propõe que se ofereçam condições 

ao indivíduo para que as necessidades atendidas só fora do local de trabalho 

passem também a ser satisfeitas no mesmo. “O princípio fundamental derivado da 

Teoria Y é o da integração: a criação de condições tais que permitam aos 

membros da organização alcançar melhor os seus próprios objetivos, dirigindo os 

seus esforços para o sucesso da empresa” (McGREGOR, 1980, p. 54). 

 

A proposta de McGregor explicita que o trabalho não “precisa” ser um mal. E a 

Teoria Y foi a forma encontrada pelo autor para operacionalizar sua proposta que, 

constitui-se em um grande avanço para a qualidade de vida do indivíduo no 

trabalho. 

 

Herzberg (1968) propõe que os fatores de satisfação no trabalho, sejam 

implantados nas organizações a partir do “enriquecimento do cargo”. Na sua 

proposta, fica explícito que o enriquecimento do cargo propiciará a utilização 

eficiente do trabalhador. Essa proposição é contrária à racionalização do trabalho 

como meio de aumentar a eficiência, pensamento divulgado pela teoria científica. 
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O termo “enriquecimento do cargo”, conforme Rodrigues (1994), supõe enriquecer 

a tarefa. Mas não se pode confundi-lo com o que se denominava de “ampliação 

do cargo”, usado por cientistas do comportamento que acreditavam que o 

indivíduo teria mais satisfação no trabalho se sua tarefa fosse ampliada, ou seja, 

fosse aumentada em número de operações. 

 

O trabalho desenvolvido por Herzberg é de suma importância para os estudos da 

QVT, uma vez que a estrutura do cargo, tornando-o mais enriquecido, é um dos 

pontos fundamentais com vistas a proporcionar ao trabalhador melhor QVT. 

 

Dos três autores, a maior colaboração para o desenvolvimento das teorias sobre 

a QVT foi propiciada por Herzberg, ao reconhecer que os indivíduos adquirem 

senso de autorrealização e sucesso por meio do próprio trabalho – e não tão 

somente de fatores do ambiente – e ao associar a satisfação ao conteúdo do 

cargo ou trabalho (MORAES; KILIMNIK, 1994). 

 

No QUADRO 2 enfatiza-se a evolução histórica do construto QVT, considerando-

se os principais marcos teóricos ocorridos nas diversas décadas. 

 

QUADRO 2 - Histórico da qualidade de vida no trabalho 

Ano Histórico QVT 

1920 
Estudos efetuados na Western Eletric Company (Hawthorne, Chicago), que culminaram 
com a escola de Relações Humanas. 

1950 Eric Trist – Modelo para agrupar o trinômio indivíduo, trabalho e organização. 

1960 
EUA - National Center for Produtivity and Quality of Working Life, declínio devido à crise 
do petróleo e inflação. 

1970 A qualidade de vida no trabalho volta a despertar interesse, devido à qualidade total. 
Década  

de  
80 no  
Brasil 

Pesquisas desenvolvidas por Quirino e Xavier (1987) em seu estudo realizado na 
EMBRAPA sobre a relação satisfação-QVT-desempenho organizacional; Fernandes e 
Becker (1988), em pesquisas sobre os profissionais dos CPDs; e Rodrigues (1994) em 
pesquisa sobre QV de gerentes, que culminou com a publicação de um livro. 

Década  
de 90 

 
 
 

O desenvolvimento do tema caracterizou-se pela relação entre QVT e os programas de 
gerenciamento da qualidade total, como nos trabalhos de  França e Rodrigues (1996) 
com o estudo sobre a QVT em ambientes com certificação ISO 9000. Kilimnik et al. 
(1994) e Moraes et al. fizeram diversas pesquisas e uma revisão dos estudos sobre 
QVT. Surgem associações como a ABQV. Nas empresas, a QVT passa a ser 
associada a programas de saúde e ginástica na empresa. 

Década 
Atual 

 
 

Surgem as propostas de uma QVT mais holística ou sistêmica e relacionada à questão 
da sustentabilidade das organizações e da sociedade. A QVT passa a ser vista também 
como de natureza autogerenciada, assim como ocorre com as carreiras, na atualidade. 
Cresce o interesse por temas como o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.   

ABQV: Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho; EMBRAPA: Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária; ISO: International Standard Organization. 

Fonte: Elaborado pela autora (resumo atribuído a diversos autores). 
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Podem-se observar no QUADRO 2 as importantes e pioneiras contribuições dos 

estudos realizados por Trist e as escolas das relações humanas. 

 

Na década de 1970 os estudos sobre QVT voltaram a despertar interesse, 

principalmente devido à qualidade total. 

 

Na década de 1980 e 1990, cresceu o interesse pelo tema no Brasil, por meio de 

dissertações, pesquisas e consultorias, sendo a EMBRAPA (Brasília), a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) núcleos precursores de trabalho nesse campo 

(SANT´ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011, p. 9). 

 

Na década atual, a preocupação com a QVT parece estar intimamente 

relacionada, entre outros fatores, à importância que o trabalho vem ocupando no 

plano psíquico dos indivíduos (SANT´ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011, p. 9). 

Corroborando previsões de Kilimnik et al. (1994, p. 307): “Hoje, a ênfase é na 

substituição do sedentarismo e do estresse por mais equilíbrio entre trabalho e 

lazer que resulte em melhor qualidade de vida no trabalho”. 

 

Na próxima seção, será realizado um resgate da literatura no que tange aos 

principais conceitos bem como às diversas abordagens do construto QVT. 

 

 

3.2 Conceituação: abordagens diversas sobre qualidade de vida no trabalho 

 

Assim como a sociedade de maneira geral, o conceito de QVT também vem 

passando por profundas mudanças, sejam elas tanto sob a perspectiva do 

trabalhador quanto das organizações. 

 

Fazendo-se revisão da literatura é possível constatar que o significado de QVT 

ainda não apresenta uma definição única e consensual, envolvendo diversos 

programas que consideram tanto a perspectiva do trabalhador quanto a 

humanização do trabalho e a busca por mais competitividade das organizações 

no contexto global (FERNANDES, 1996, p. 36). 
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Nadler e Lawler (1983) examinaram a QVT ao longo do tempo, já que ela passou 

por diferentes concepções, conforme se pode verificar no QUADRO 3: 

 

QUADRO 3 – Evolução do conceito de qualidade de vida no trabalho 

Concepções evolutivas da 
QVT Características ou visão 

1 – QVT como uma variável 
(1959 a 1972) 

Reação do indivíduo ao trabalho. Era investigado como melhorar a 
qualidade de vida no trabalho para o indivíduo. 

2 – QVT como abordagem 
(1969 a 1974) 

 

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional; mas ao 
mesmo tempo tendia a trazer melhorias tanto ao empregado como 
à direção. 

3 – QVT como um 
método (1972 a 
1975) 

 
 
 

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para melhorar o 
ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais 
satisfatório. QVT era visto como sinônimo produtivo e mais 
satisfatório. QVT era visto como sinônimo de grupos autônomos de 
trabalho, enriquecimento de cargo ou desenho de novas plantas 
com integração social e técnica. 

4 – QVT como movimento 
(1975 a 1980) 

 

Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as relações 
dos trabalhadores com a organização. Os termos administração 
participativa e democracia industrial eram frequentemente ditos 
como ideais do movimento de QVT. 

5 – QVT como tudo 
(1979 a 1982) 

 

Como panaceia contra a competição estrangeira, problemas de 
qualidade, baixas de produtividade, problemas de queixas e outros 
problemas organizacionais. 

6 – QVT como nada 
(futuro) 

No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no futuro, não 
passará de apenas “modismo” passageiro. 

Fonte: Nadler e Lawler (1983 apud FERNANDES, 1996, p. 42). 

 

Como se pode observar, a evolução do conceito de QVT passou por diversas 

etapas, quais sejam: até a década de 1970 era vista apenas como uma variável 

em que se avaliava a possibilidade de melhorias da qualidade de vida apenas do 

trabalhador. Posteriormente, passou a ser vista como uma abordagem que 

poderia trazer benefícios tanto para o empregado quanto para as empresas. 

 

Nos anos posteriores, diversos autores, os quais serão citados mais adiante, 

desenvolveram modelos estabelecendo parâmetros, contendo variáveis no intuito 

de se identificar os principais fatores que levariam à qualidade de vida do 

trabalhador. 

 

Sucessivamente, a QVT passou a ser vista como um movimento ideológico, 

principalmente devido ao surgimento dos temas administração participativa e 

democracia industrial. Nos anos seguintes, devido à explosão industrial e 

globalização dos mercados, passou a ser vista como uma necessidade, devido às 

baixas produtividades e também às queixas dos trabalhadores. 
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Para Nadler e Lawyer (1983), caso os programas de QVT fracassem, esse não 

passará apenas de um modismo e deixará de existir ou perderá relevância. 

Apesar de toda essa divergência de significados e de evolução dos conceitos, ao 

se resgatar o significado de QVT, constata-se que a maioria converge para um 

ponto comum à qualidade de vida no trabalho: o intuito de conciliar interesses 

entre indivíduos e organizações e a humanização do trabalho (FERNANDES, 

1996). 

 

Corroborando as conclusões de Fernandes, Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011) 

afirmam que, apesar da ausência de consenso entre os diferentes pesquisadores 

no que diz respeito ao conceito de QVT, esta tem sido entendida como a 

aplicação concreta de uma filosofia humanista, visando alterar aspectos do e no 

trabalho, a fim de se criar uma situação mais favorável à satisfação dos 

empregados vis-à-vis ao aumento da produtividade organizacional. 

 

De acordo com Sampaio (2012), a afirmação bombástica de Nadler e Lawler do 

“futuro de QVT como nada” ainda é uma possibilidade. As perspectivas do tema 

no Brasil dependem de mais articulação de pesquisadores, professores, 

consultores e profissionais de QVT nas organizações públicas e privadas.  

 

Em artigo recentemente publicado, Sampaio (2012), com base em uma revisão de 

artigo publicado por Hackman e Oldham (2010), ressalta a continuidade do tema 

e a receptividade de revistas e organizações internacionais para o mesmo, mas é 

necessária uma reflexão sobre as mudanças na realização do trabalho nos dias 

de hoje, como sinalizaram Hackman e Oldham (2010). A avaliação da 

possibilidade de realização de metanálises, especialmente com os estudos feitos 

a partir de Walton e de Hackman e Oldham, e a consolidação das afirmações 

feitas sobre esses modelos são um caminho para o surgimento de novas 

questões e de decisão sobre o aperfeiçoamento ou substituição destes. 

 

De forma geral, Limongi-França (1996) observou que os conceitos no trabalho no 

que se refere à QVT podem ser analisados sob os seguintes enfoques: a) grau de 
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satisfação da pessoa com a empresa; b) condições ambientais gerais; c) 

promoção da saúde. 

 

Diversos autores (Nadler e Lawyer, Walton, Moraes et al., Huse e Cummings, 

entre outros), no decorrer dos anos, dedicaram, conforme se pode verificar no 

QUADRO 4, esforços no que se refere ao estudo do comportamento 

organizacional, dando ênfase a melhorias contínuas.  

 

QUADRO 4 – Conceitos de qualidade de vida no trabalho 

Autor Definição Ênfase 

Trist (1950) Satisfação e bem-estar do indivíduo, com 
vistas a um melhor desempenho do mesmo. 

Redução dos efeitos negativos 
do trabalho sobre a saúde física e 

a satisfação do indivíduo. 

Walton (1973) Atendimento de necessidades e aspirações 
humanas, calcado na idéia de humanização 

e responsabilidade social da empresa. 

Humanização e responsabilidade 
social, com foco no poder da 

empresa. 

Davis e Cherns 
(1975) 

Condições e práticas organizacionais 
interferindo no bem-estar dos indivíduos 

Eficiência organizacional e a 
adequação e competência do 

trabalhador ao sistema 
organizacional. 

Hackman e Suttle 
(1977) 

Satisfação de necessidades pessoais 
importantes, por meio de suas experiências 

de trabalho e de vida na organização. 

Dimensões básicas da tarefa. 

Lippitt (1978) Oportunidade para o indivíduo satisfazer a 
grande variedade de necessidades pessoais. 

Trabalho, crescimento pessoal, 
tarefas completas, sistemas abertos. 

Ginzberg et al. 
(1979) 

Experiências de humanização do trabalho 
sob dois aspectos: reestruturação do 
emprego e grupos semiautônomos. 

Posto individual de trabalho e 
processo decisório. 

Guest (1979) Processo pelo qual uma organização tenta 
revelar o potencial criativo de seu pessoal, 

envolvendo-os em decisões que afetam suas 
vidas no trabalho. 

Melhoria da produtividade e 
eficiência, assim como 

autorrealização e 
autoengrandecimento. 

Westley (1979) Esforços voltados para a humanização do 
trabalho, buscando solucionar problemas 

gerados pela própria natureza das 
organizações produtivas. 

Pessoas, trabalho e 
organização. 

Werther e Davis 
(1983) 

Esforços para melhorar a qualidade de 
vida, procurando tornar os cargos mais 

produtivos e satisfatórios. 

Valorização dos cargos mediante 
análise de elementos 

organizacionais, ambientais e 
comportamentais. 

Nadler e Lawler 
(1983) 

Maneira de pensar a respeito das pessoas, 
participação na resolução de problemas, 
enriquecimento do trabalho, melhoria no 

ambiente de trabalho. 

Visão humanista no ambiente de 
trabalho. 

Belanger, Bergeron 
e Petit (1983) 

Filosofia humanista aplicada por meio da 
introdução de métodos participativos 

Mudança e participação com 
foco sociotécnico. 

Continua QUADRO 4 
 

Autor Definição Ênfase 

Huse e Cummings 
(1985) 

Preocupação com o bem-estar do 
trabalhador e com a eficácia organizacional. 

Valorização dos cargos. 
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Moraes et al. 
(1989) 

Resultante de dimensões básicas da tarefa, 
capaz de reproduzir determinados estados 

psicológicos. 

Dimensões básicas da tarefa. 

Vieira e Hanashiro 
(1990) 

Aspectos voltados para as condições de 
trabalho, envolvendo variáveis 
comportamentais, ambientais e 

organizacionais. 

Humanização do trabalho e 
amenização dos conflitos entre o 

capital e o trabalho. 

Bowditch e Buono 
(1992) 

Satisfação de necessidades pessoais 
importantes a partir de sua vivência na 

organização. 

Condições de vida e cargos mais 
satisfatórios. 

Rodrigues (1994) Excelência da vida que se deseja e deve ser 
vivida. 

Visão humanista. 

Kanaane (1995) Interação entre conjuntos de fatores 
individuais e situacionais. 

Visão holística. 

Davis e Newstrom 
(1996) 

Condições favoráveis ou desfavoráveis de 
um ambiente de trabalho para seus 

empregados. 

Visão humanista no ambiente de 
trabalho. 

Fernandes (1996) Fatores físicos, tecnológicos e 
sociopsicológicos que afetam a cultura e 

renovam o clima organizacional. 

Bem-estar do trabalhador e na 
produtividade das empresas. 

Burigo (1997) Humanização das relações de trabalho na 
organização, mantendo estreita relação com 

a produtividade e principalmente com a 
satisfação do trabalhador. 

Visão humanista no ambiente de 
trabalho. 

Bom-Sucesso 
(1998) 

Aspectos culturais nos quais o indivíduo está 
inserido e também a infraestrutura familiar, 

relações interpessoais, os conflitos e a 
autoestima. 

Visão holística. 

Albuquerque e 
Limongi-França 

(1996) 

Conjunto de ações que envolvem 
diagnósticos e implantação de melhorias e 

inovações gerenciais, tecnológicas e 
estruturais, dentro e fora do ambiente de 

trabalho, visando propiciar condições plenas 
de desenvolvimento humano na realização 

do seu ofício. 

Condições de vida e cargos mais 
satisfatórios. 

Goulart e Sampaio 
(1998) 

Intervenção na organização e no processo 
de trabalho, e não somente o cumprimento 

de leis ou discussão de direitos dos 
trabalhadores. Interferência nos processos 

mentais e nos padrões culturais das 
organizações a ponto de transformar a 

cultura organizacional. 

Visão holística. 

Dourado e 
Carvalho (2005) 

Busca da conciliação entre interesses 
antagônicos de trabalhadores e patrões. 

Instrumento de controle dos 
funcionários. 

Fonte: Medeiros e Oliveira (2011 p. 115-116), atualizado de Limongi-França (1996). 

 

Conforme demonstrado no QUADRO 4, elaborado por Limongi-França (1996) e 

corroborado por Fernandes (1996), pode-se deduzir, pela revisão da literatura, 

que os elementos-chave de QVT apoiam-se especificamente sobre quatro pilares 

básicos: a) a resolução de problemas envolvendo membros da organização em 

todos os níveis (participação, sugestões, inovações); b) a reestruturação da 

natureza básica do trabalho (enriquecimento de tarefas, redesenho de cargos, 

rotação de funções, grupos autônomos ou semiautônomos); c) a inovação no 
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sistema de recompensas (remunerações financeiras e não financeiras); d) a 

melhoria no ambiente de trabalho (clima, cultura, meio ambiente físico, aspectos 

ergonômicos e assistenciais). 

 

Tal afirmação de falta de consenso sobre os diversos conceitos de QVT é 

corroborada por Belanger (1983 apud FERNANDES, 1996), destacando-se que, 

mesmo em países onde tais estudos encontram-se bastante desenvolvidos, como 

nos Estados Unidos (Quality of Working Life – QWL), Canadá e França (Qualité 

de La Vie au Travail – QVT) e de modo especial na Suécia, onde essa linha de 

pesquisas alcançou considerável desenvolvimento, tal expressão não alcançou 

consenso em sua definição.  

 

O conceito engloba, além de atos legislativos que protegem o trabalhador, o 

atendimento a necessidades e aspirações humanas, calcado na ideia de 

humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa 

(FERNANDES, 1996, p. 40). 

 

Nesse sentido, Limongi-França (2010) enfatiza que cada geração tem visão e 

conceitos próprios de competitividade gerencial. Isso resulta considerar a filosofia 

de vida no trabalho também de forma bem distinta para cada época.  

 

Ao tratarem especificamente do caso brasileiro, Hanashiro e Vieira (apud 

FERNANDES, 1996) chamam a atenção para a necessidade de se ter uma visão 

situacional de QVT, partindo-se de um contexto socioeconômico e político local, 

que é totalmente diferente dos países desenvolvidos. Para as autoras, o conceito 

de QVT é amplo, flexível e contingencial. 

 

Na década que se inicia, as estratégias corporativas incorporarão novos 

ingredientes, como o capital intelectual e a competência de gerir diversidades. 

Deverá surgir, pois, a nova filosofia de QVT. Isso significa que as pessoas vão 

trabalhar com e não mais para alguém (LIMONGI-FRANÇA, 2010, p. 60). 

 

Para continuidade do estudo, no próximo subitem passa-se a categorizar e 

apresentar os modelos de avaliação e os fatores determinantes da QVT. 
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3.3 Principais modelos teóricos: clássicos e contemporâneos 

 

Uma das dificuldades para investigar a qualidade de vida nas organizações reside 

na “diversidade das preferências humanas e diferenças individuais dos valores 

pessoais e o grau de importância que cada trabalhador dá às suas necessidades, 

implicando provavelmente denotado custo operacional” (QUIRINO; XAVIER, 1986 

apud FERNANDES, 1996, p. 47). 

 

Pode-se começar com o estudo da QVT por meio de autores clássicos, como 

Maslow (1954) e Herzberg (1968), que se ocuparam dos fatores motivacionais 

ligados às necessidades humanas, com reflexos no desempenho e na 

autorrealização do indivíduo, conforme já mencionado anteriormente neste 

estudo. 

 

Apesar das relevantes contribuições desses autores, neste trabalho serão 

considerados outros, reconhecidos como clássicos, que desenvolveram modelos 

que identificam fatores presentes numa determinada situação de trabalho e que 

servem de critérios mais específicos e indicadores de qualidade de vida, como 

Walton (1973), Hackman e Oldham (1975), Lippit (1978) e Westley (1979).  

 

Adicionalmente serão consideradas as abordagens de autores considerados 

contemporâneos, como: Werther e Davis (1983), Fernandes (1996), Limongi-

França (1996) e Medeiros (2007), que estruturaram modelos que identificam 

fatores determinantes da QVT nas organizações, complementando os estudos já 

realizados anteriormente. 

 

A distinção mencionada referente a autores clássicos e contemporâneos foi 

desenvolvida pelo grupo de estudos Núcleo de Estudos Avançados em 

Comportamento Organizacional (NEACO) no tocante a pesquisas realizadas 

sobre os construtos QVT e estresse ocupacional.  

3.3.1 Principais modelos considerados clássicos 
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3.3.1.1 Modelo Walton 

 

Walton (1973) apresenta oito dimensões seguidas de indicadores que afetam as 

pessoas em seu trabalho. Por contemplar processos de diagnóstico de QVT, esse 

modelo vem sendo muito utilizado por diversos pesquisadores, pois sua amplitude 

permite ao investigador condições de melhor avaliar o nível da QVT, levando em 

consideração fatores internos e externos da organização (QUADRO 5). 

 

QUADRO 5 – Categorias conceituais de QVT – modelo Walton (1973) 

Critérios Indicadores de QVT 

1 – Compensação justa e adequada 

Equidade interna e externa 
Justiça na compensação 
Partilha dos ganhos de produtividade 
Proporcionalidade entre salários 

2 – Condições de trabalho 
Jornada de trabalho razoável 
Ambiente físico seguro e saudável 
Ausência de insalubridade 

3 – Uso e desenvolvimento de 
capacidades 

Autonomia  
Autocontrole relativo 
Qualidades múltiplas 
Informações sobre o processo total do trabalho 

4 – Oportunidade de  
crescimento e segurança 

Possibilidade de carreira 
Crescimento pessoal 
Perspectiva de avanço salarial 
Segurança de emprego 

5 – Integração social na organização 

Ausência de preconceitos 
Igualdade 
Mobilidade 
Relacionamento 
Senso comunitário 

6 – Constitucionalismo 

Direitos de proteção do trabalhador 
Privacidade pessoal 
Liberdade de expressão 
Tratamento imparcial  
Direitos trabalhistas 

7 – O trabalho e o espaço total de vida 

Papel balanceado no trabalho 
Estabilidade de horários 
Poucas mudanças geográficas 
Tempo para lazer da família 

8 – Relevância social do trabalho na 
vida 

Imagem da empresa 
Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade pelos produtos 
Práticas de emprego 

Fonte: Fernandes (1996, p. 48). 

 

A compensação justa e adequada pressupõe equidade interna e externa, partilha 

dos ganhos de produtividade e proporcionalidade entre salários e jornada de 

trabalho razoável para todos. Esse primeiro critério leva em conta a percepção do 
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trabalhador acerca de seu salário, uma vez que é ele o maior conhecedor de suas 

necessidades (WALTON, 1973). 

 

Condições de saúde e segurança constituem a segunda condição, cuja dimensão 

compreende a avaliação dos seguintes aspectos: 

 

[...] horários razoáveis, reforçados pela definição de um período normal 
de trabalho padronizado, condições físicas que reduzam ao mínimo o 
risco de doenças e danos; limite de idade imposto quando o trabalho é 
potencialmente destrutivo ao bem-estar da pessoa abaixo ou acima de 
uma certa idade (WALTON, 1973, [s.p.]). 

 

A terceira dimensão citada por Walton (1973) compreende a oportunidade 

imediata de utilização e desenvolvimento da capacidade humana. Nesse sentido, 

o autor sugere cinco requisitos como fundamentais para que o trabalhador possa 

recuperar a possibilidade de aplicação de suas habilidades e conhecimentos, 

adquirindo nível satisfatório de QVT. Esses cinco fatores são: autonomia no 

trabalho; capacidade de exercício de múltiplas habilidades; acesso a informações 

quanto ao desempenho e a perspectivas quanto ao futuro profissional; execução 

de tarefas completas; e possibilidade de planejamento quanto à forma de se 

executar o trabalho. 

 

Já o critério de oportunidade futura para crescimento contínuo e garantia 

profissional, representando a quarta dimensão, tem por finalidade medir a QVT 

em relação às oportunidades que a instituição estabelece para o desenvolvimento 

e o crescimento pessoal de seus empregados e para a segurança do emprego. 

Os critérios que apresentam mais relevância são: possibilidade de carreira, 

crescimento pessoal e segurança de emprego. 

 

O quinto critério trata da integração social na organização do trabalho. Para 

Walton (1973), aspectos como ausência de diferenças hierárquicas 

demasiadamente acentuadas, possibilidades de mobilidade social, ausência de 

preconceitos (quanto a cor, raça, estilo de vida, aparência física, etc.), apoio 

mútuo e bom relacionamento interpessoal constituem pontos básicos para o 

estabelecimento de níveis satisfatórios de integração social nas organizações. 
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O constitucionalismo é o sexto critério, representando a garantia dos direitos dos 

trabalhadores, os quais podem ser segregados em: direitos trabalhistas, 

privacidade pessoal, liberdade de expressão e normas e rotinas. 

 

Por sua vez, o sétimo critério representa o trabalho e o espaço total da vida, cujo 

objetivo é mensurar o equilíbrio entre a vida pessoal do empregado e a vida no 

trabalho, por meio das seguintes variáveis: papel balanceado no trabalho e 

horário de entrada e saída no trabalho. 

 

Por fim, a categoria relevância social do trabalho na vida do trabalhador mensura 

a percepção que ele tem sobre a organização. Inclui-se, também, sua percepção 

em relação às responsabilidades sociais e éticas da organização sobre seus 

produtos, práticas de mercado, técnicas de marketing, etc. 

 

Sobre esse modelo, pode-se sublinhar que, embora não se desconheçam a 

diversidade das preferências e as diferenças individuais ligadas à cultura, classe 

social, educação, formação e personalidade, tais fatores são intervenientes, de 

modo geral, na QVT da maioria das pessoas. Ou seja, quando tais aspectos não 

são bem gerenciados, os níveis de satisfação experimentados pelos 

trabalhadores em geral deixam muito a desejar, repercutindo nos níveis de 

desempenho (FERNANDES, 1996, p. 52) 

 

No próximo subitem serão destacadas as contribuições de Westley (1979) para os 

estudos da QVT. 

 

 

3.3.1.2 Modelo de William Westley 

 

Para Westley (1979), diversos problemas afetam a QVT e se tornam obstáculos à 

mesma, quando não solucionados. Conforme esse autor, a qualidade de vida nas 

organizações pode ser examinada basicamente a partir de quatro indicadores 

fundamentais: 

a) Indicador econômico: representado pela equidade salarial e equidade no 

tratamento recebido; 
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b) indicador político, representado pelo conceito de segurança no emprego, o 

direito a trabalhar e não ser discriminatoriamente dispensado; 

c) indicador psicológico, representado pelo conceito de segurança no 

emprego, o direito a trabalhar e não ser discriminatoriamente dispensado; 

d) indicador sociológico, representado pelo conceito de participação ativa em 

decisões diretamente relacionadas ao processo de trabalho, com a forma 

de executar as tarefas, com a distribuição de responsabilidade na equipe. 

 

O QUADRO 6 apresenta o modelo de Westley, adaptado por Ruschel (1993). De 

acordo com esse autor, os problemas políticos trariam a insegurança; o 

econômico, a injustiça; o psicológico, a alienação; e o sociológico, a anomia.  

 

QUADRO 6 – Modelo Westley (1979): raízes da qualidade de vida no trabalho 

Indicadores da Qualidade de Vida no Trabalho 

Econômico Político Psicológico Sociológico 

- Equidade salarial 
 

- Segurança emprego 
 

- Realização potencial 
 

- Participação  
nas decisões 

- Remuneração  
adequada 

- Atuação sindical 
 

- Nível de desafio 
 

- Autonomia 
 

- Benefícios 
 

- Retroinformação 
 

- Desenv. pessoal 
 

- Relacionamento  
interpessoal 

- Local de trabalho 
 

- Liberdade de  
expressão 

- Desenv. profissional 
 

- Grau de  
responsabilidade 

- Carga horária 
 - Valorização do cargo 

- Criatividade 
 

- Valor pessoal 
 

- Ambiente externo 
 

- Relacionamento  
com a chefia 

- Autoavaliação 
   

    - Variedade de tarefa   

    - Ident.c/tarefa   

Fonte: Westley (1979) adaptado por Ruschel (1993). 
 

Para Westley apud Fernandes (1996, p.53): 

 

A insegurança e a injustiça são decorrentes da concentração do poder e 
da concentração dos lucros e consequente exploração dos 
trabalhadores. Já a alienação advém das características desumanas que 
o trabalho assumiu pela complexidade das organizações, levando à 
ausência do significado do trabalho e à anomia, uma falta de 
envolvimento moral com as próprias tarefas. 
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A seguir será apresentado o modelo de Lippitt (1978), o qual toma como 

referência os oito critérios para mensuração da qualidade de vida no trabalho, 

propostos por Walton (1973). 

 

 

3.3.1.3 Modelo Lippitt 

 

Lippitt (1978) considera que são favoráveis, para melhor qualidade de vida no 

trabalho, situações em que se oferece oportunidade para o indivíduo satisfazer a 

grande variedade de necessidades pessoais, ou seja, sobreviver com alguma 

segurança, interagir, ter senso pessoal de qualidade, ser reconhecido por suas 

realizações e ter a oportunidade de melhorar sua habilidade e seu conhecimento.  

 

Considerando o modelo proposto por Walton (1973), o autor organiza os oito 

critérios segundo um esquema conceitual global em que as diversas variáveis 

constantes daquele modelo são agrupadas em “quatro fatores-chave para a 

QVT”: o trabalho em si, o indivíduo, a produção do trabalho e as funções e 

estrutura da organização. 

 

O autor destaca que a intervenção adequada no campo da QVT é materializada 

em organizações que apresentam significativo grau de maturidade, pois olham o 

indivíduo holisticamente e o poder passa a ser baseado na colaboração, 

modificando os valores organizacionais para bases mais democráticas. 

 

Pode-se, aceitar que um modelo de melhoria de qualidade de vida no trabalho, 

construído com base em tais fatores-chave, oferece possibilidade de atendimento 

tanto das necessidades do indivíduo como da organização, vindo ao encontro das 

expectativas dos empregados (FERNANDES, 1996, p. 54). 
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3.3.1.4 Modelo de Hackman e Oldham (1975): marco teórico 

 

Hackman e Oldham (1975) propõem um modelo que se baseia em características 

objetivas do trabalho, como mostra o QUADRO 10. De acordo com esses autores, 

a QVT pode ser avaliada em termos de: 

a) Dimensões da tarefa, identificando seis atributos importantes para a 

satisfação do trabalho: variedade de habilidades, identidade da tarefa, 

significado da tarefa, inter-relacionamento, autonomia e feedback (do 

próprio trabalho e extrínseco).  

b) Estados psicológicos críticos, envolvendo a percepção da significância do 

trabalho, da responsabilidade pelos resultados e o conhecimento dos reais 

resultados do trabalho. 

c) Resultados pessoais e de trabalho, incluindo a satisfação geral e a 

motivação para o trabalho de alta qualidade, bem como o absenteísmo e a 

rotatividade baixa.  

 

FIGURA 1 – Modelo das dimensões básicas da tarefa Hackman e Oldham (1975) 

 
    Fonte: Hackman e Oldham (1975), adaptado por Moraes e Kilimnik (1994). 
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A partir da FIG. 1, a seguir estão apresentados os significados das nomenclaturas 

utilizadas: 

a) Dimensões da tarefa: variedade de habilidade (VH), identidade da tarefa 

(IT), significação da tarefa (ST), autonomia (AU), feedback (FB), inter-

relacionamento (IR).  

b) Estados psicológicos: significação percebida do trabalho (SP), 

responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho (RP), 

conhecimento dos resultados do trabalho (CR).  

c) Resultados pessoais: satisfação geral com o trabalho (SG), motivação 

interna do trabalho (MIT), produção de alta qualidade (PAQ), baixo 

absenteísmo e rotatividade (BAR). 

d) Fatores contextuais: cuidam do grau de satisfação do indivíduo em relação 

à segurança no trabalho (SS), satisfação com a remuneração (SR), 

satisfação com o ambiente social (SA), satisfação com a supervisão (SU), 

necessidade individual de crescimento (NIC). 

 

Alguns indicadores importantes: 

a) VH - diferenciação de atividades necessárias à execução da tarefa, 

utilizando-se de várias habilidades e talentos do mesmo indivíduo; 

b) IT - realização de uma tarefa do início ao fim, ou seja, um trabalho 

completo e identificável; 

c) ST - impacto causado pela tarefa em relação a outras pessoas no nível 

intra e extraorganizacional; 

d) AU - liberdade proporcionada ao indivíduo para descrever, programar e 

determinar os procedimentos envolvidos na execução da tarefa; 

e) FB - informações recebidas sobre o desempenho na realização de 

determinada tarefa, seja por intermédio de superiores, colegas e clientes, 

seja executando a própria tarefa; 

f) IR - diz respeito à necessidade do indivíduo, no momento da realização de 

determinada tarefa, de contatar outras pessoas no nível intra ou 

extraorganizacional; 

g) SP - percepção do indivíduo em relação à tarefa, de maneira significativa e 

valiosa; 
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h) RP - sentimento de responsabilidade do indivíduo em relação aos 

resultados da tarefa executada; 

i) CR - concepção integral do indivíduo em relação ao desempenho efetivo 

de sua tarefa; 

j) SG - relaciona-se ao bem-estar do indivíduo com seu trabalho; 

k) MIT - sentimento individual com relação à tarefa desenvolvida; 

l) SS - segurança no trabalho; 

m) SR - satisfação com a remuneração; 

n) SA - satisfação com o ambiente social; 

o) SU - satisfação com a supervisão; 

p) NIC - necessidade individual de crescimento. 

 

Com base nesse modelo, pode-se então, a partir da conclusão de Moraes e 

Kilimnik (1994, p. 54), “entender a QVT como uma resultante direta da 

combinação de dimensões básicas da tarefa, capazes de gerar estados 

psicológicos que, por sua vez, resultam em motivação e satisfação em diferentes 

níveis e em diferentes tipos de atitudes e condutas”. 

 

No próximo subitem será descrito o modelo proposto por Werther e Davis (1983), 

que relatam diversos fatores que interferem na QVT, no entanto, para os autores 

a natureza do cargo constitui a variável que envolve mais diretamente o 

trabalhador. 

 

 

3.3.2 Principais modelos considerados contemporâneos 

 

3.3.2.1 Modelo de Werther e Davis (1983) 

 

Werther e Davis (1983) estruturaram um modelo no qual especificam elementos 

organizacionais, ambientais e comportamentais como aspectos que influenciam o 

projeto de cargos em termos de QVT, de acordo com o QUADRO 7.  
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QUADRO 7 - Modelo de Werther e Davis (elementos de QVT) 

Elementos 
Organizacionais 

Elementos  
Ambientais 

Elementos 
Comportamentais 

Abordagem mecanística 
 

Habilidades e  
disponibilidades de empregados 

Autonomia 
 

Fluxo de trabalho Expectativas sociais Variedade 

Práticas de trabalho   Identidade de tarefa 

    Retroinformação 

Fonte: Werther e Davis (1993 apud FERNANDES, 1996, p. 54). 

 

Especificamente os elementos organizacionais do projeto do cargo dizem respeito 

ao fluxo de trabalho e às práticas de trabalho, evitando-se abordagem 

mecanicista (FERNANDES, 1996, p. 54). 

 

Complementando, Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011) mencionam que esse 

elemento de nível organizacional relaciona-se mais diretamente com a eficiência e 

está voltado para a motivação do trabalhador, para a obtenção da máxima 

produção possível. Referem-se, fundamentalmente, ao fluxo e às práticas de 

trabalho que visam minimizar o tempo e o esforço dos trabalhadores. 

Os elementos ambientais, conforme esses autores, não podem ser ignorados, 

pela sua significação nas condições de trabalho, envolvendo habilidade e a 

disponibilidade de empregados e as expectativas sociais (FERNANDES, 1996, p. 

54). 

 

A QVT é afetada, ainda, segundo Werther e Davis (1983), por elementos 

comportamentais que dizem respeito às necessidades humanas, aos modos de 

comportamentos individuais no ambiente de trabalho, que são de alta importância, 

tais como: autonomia, variedade, identidade de tarefa e retroinformação, entre 

outros. 

 

No próximo subitem será descrito o modelo proposto por Limongi-França (1996), 

denominado biológico, psicológico, social e organizacional (BPSO), o qual 

demonstra diversos elementos e passos, considerando uma visão gerencial e 

estratégica. 
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3.3.2.2 Modelo de Limongi-França (1996) 

 

Segundo Limongi-França (1996), o conceito biopsicossocial origina-se da 

Medicina Psicossomática, que propõe visão integrada do ser humano: 

 

Toda pessoa é um complexo sociopsicossomático, isto é, tem 
potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que respondem 
simultaneamente às condições de vida. Estas respostas apresentam 
variadas combinações e intensidades nestes três níveis ou camadas e 
as manifestações podem ser mais visíveis e específicas em um ou outro 
aspecto, embora todos sejam sempre interdependentes (LIMONGI-
FRANÇA, 2007, p.3) 

 

A camada biológica refere-se às características físicas herdadas ou adquiridas ao 

nascer e durante toda a vida. Inclui metabolismo, resistências e vulnerabilidades 

dos órgãos ou sistemas. Já a camada psicológica refere-se aos processos 

afetivos, emocionais e de raciocínio, conscientes ou inconscientes, que formam a 

personalidade de cada pessoa e o seu modo de perceber e posicionar-se diante 

das pessoas e das circunstâncias que vivencia. A camada social incorpora os 

valores, as crenças, o papel na família, no trabalho e em todos os grupos e 

comunidades a que cada pessoa pertence e de que participa. O meio ambiente e 

a localização geográfica também formam a dimensão social. 

 

A FIG. 2 evidencia a dinâmica da visão biopsicossocial, mostrando a dinâmica e 

interdependência dessas camadas, as quais, embora com características 

específicas, interferem uma nas outras simultaneamente. 
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FIGURA 2 – Visão biopsicossocial  

 

Fonte: Limongi-França e Assis (1996). 

 

No ambiente de trabalho, essa abordagem associa-se à ética da condição 

humana. A atitude ética vai desde a identificação, eliminação, neutralização ou 

controle dos riscos ocupacionais observáveis no ambiente físico, padrões de 

relações de trabalho, carga física e mental requerida para cada atividade, 

implicações políticas e ideológicas, dinâmica da liderança empresarial e do poder 

formal ou informal, o significado do trabalho em si até o relacionamento e 

satisfação das pessoas no seu dia-a-dia (LIMONGI-FRANÇA, 2007, p. 4). 

 

Utilizando-se a visão biopsicossocial, o QUADRO 8 mostra critérios e focos que 

podem ser operacionalizados para a construção de indicadores de gestão da 

qualidade de vida no trabalho (G-QVT). 

 

QUADRO 8 – Indicadores empresariais de G-QVT 

Critérios Foco 

 Organizacional 
Imagem, treinamento e desenvolvimento, processos e tecnologia, comitês 
de decisão, ausência de burocracia, rotinas de pessoal. 

Biológico 
 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes, controle de riscos ergonômicos 
(PPRA), ambulatório médico, ginástica laboral, refeições (refeitório), saúde – 
PCMSO, CIPA. 

Psicológico 
Recrutamento e seleção, avaliação do desempenho, camaradagem – clima 
organizacional, carreira, salário, vida pessoal. 

Social 
Convênios comerciais, tempo livre – lazer, filhos, cesta básica, previdência 
privada, financiamento de cursos. 

CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; PCMSO: Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional; PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.  

 
Fonte: Limongi-França (2007, p. 12). 
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Considerando os indicadores mencionados, o Relatório de Desenvolvimento 

Humano do Brasil (1998, p. 4) enfatiza três opções básicas do desenvolvimento 

humano: desfrutar uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso 

aos recursos necessários para o padrão de vida decente. Essas variáveis são 

incorporadas nos indicadores do modelo biopsicossocial por meio dos índices que 

medem longevidade, nível educacional e renda. 

 

Diversos autores (Walton, Fernandes, Medeiros, Westley, entre outros), como 

mencionado e detalhado nesta pesquisa, desenvolveram outros indicadores para 

mensuração dos índices de QVT, o que indica os esforços no intuito do 

desenvolvimento, aprimoramento e disseminação do construto. 

 

No próximo subitem será descrito o modelo proposto por Fernandes (1996), 

denominado Modelo de Auditoria Operacional de Recursos Humanos, o qual é um 

dos marcos teóricos deste trabalho. 

 

 

3.3.2.3 Modelo de Fernandes (1996): marco teórico 

 

Auditorias dos controles contábeis bem como as financeiras podem ser 

consideradas de certa forma tradicionais, pois fornecem aos acionistas e 

dirigentes a segurança dos negócios, ao mesmo tempo em que servem para 

evitar fraudes e minimizar desperdício de recursos financeiros. 

 

Conforme relatado por Fernandes (1996), é comum, entretanto, observar-se certa 

resistência nas empresas às práticas avaliativas no tocante à administração de 

pessoal. É preciso, portanto, buscar a criação de uma mentalidade profissional, 

de maneira a encarar a auditoria dos recursos humanos (RH) como uma atividade 

estratégica, conferindo-lhe caráter operacional, instrumentador e diretivo. É 

necessário, também, fornecer subsídios às empresas sobre problemas que 

afetam os trabalhadores, com efeitos positivos para elas, sob a forma de mais 

produtividade, e para a qualidade de vida dos funcionários. 
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Assim sendo, o modelo denominado Auditoria Operacional de RH, proposto por 

Fernances (1996), tem como finalidade avaliar o nível de satisfação dos 

funcionários, não de forma intuitiva, mas baseando-se em procedimentos 

concretos, tal como se faz na qualidade total. Nesta, utilizam-se itens de controle 

visando medir os resultados de um processo, permitindo que o mesmo seja 

gerenciado, atuando-se nas causas dos desvios dos padrões esperados e das 

disfunções porventura verificadas. Isso porque, como em qualquer processo, 

“quem não tem itens de controle não gerencia” (FERNANDES, 1996, p. 68). 

 

A auditoria operacional de RH classifica-se como de conformidade e de gerência. 

Ao mesmo tempo, procura avaliar a conformidade com um conjunto de 

dispositivos legais e organizacionais: planos, procedimentos, leis, regulamentos e 

políticas de RH, e a eficácia dos mesmos na consecução dos objetivos de uma 

organização. Busca, ainda, gerenciar tais aspectos para a satisfação de seus 

colaboradores em termos de sua qualidade de vida no trabalho (FERNANDES, 

1996, p. 68). 

 

O modelo proposto, fundamentado na literatura especializada em QVT, auditoria 

operacional, e adotando os conceitos de implantação de controle de qualidade 

total (TQC), objetiva utilizar o ciclo plan, do, check, act (PDCA) também em RH, 

seguindo o mesmo fluxo orientado para melhorias contínuas. Tal processo 

pressupõe a análise de aspectos significativos quando há intenção de melhoria da 

QVT nas organizações (FERNANDES, 1996, p. 78). 

 

Na FIG. 3 é apresentado o modelo de pesquisa proposto por Fernandes (1996), o 

qual considera nove fatores-chave para diagnóstico do nível de QVT, quais sejam: 

condições de trabalho, saúde, moral, compensação, participação, comunicação, 

imagem da empresa, relação chefe-subordinado e organização do trabalho. 
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FIGURA 3 – Modelo QVT – Eda Conte Fernandes 
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Fonte: Fernandes (1996, p. 110). 

 

O primeiro fator-chave, denominado “condições de trabalho”, busca explorar a 

satisfação do funcionário com as condições ambientais físicas em que os 

trabalhadores executam suas funções, abrangendo os seguintes itens: limpeza, 

arrumação, segurança, insalubridade. 

 

Já o segundo critério, denominado “saúde”, tem como objetivo explorar a 

satisfação dos empregados quanto às ações da empresa no que se refere à 

saúde, em termos preventivos e curativos. Os itens investigados foram: 

assistência/funcionários, assistência familiar, educação/conscientização, saúde 

ocupacional. 

 

A efetividade das ações gerenciais referentes a aspectos psicossociais que se 

refletem na motivação e moral do profissional, tais como: identidade na tarefa, 



 62

reações interpessoais, reconhecimento/feedback, orientação para pessoas, 

garantia de emprego, foi analisada no quarto bloco, denominado “moral”. 

 

O quinto fator-chave, “compensação”, levanta o grau de satisfação dos 

funcionários em relação a práticas de trabalho e política de remuneração, 

incluindo os seguintes itens: salários (equidade interna), salários (equidade 

externa), salários variáveis (PROFIT, bônus, participação nos resultados), 

benefícios (oferecidos pela empresa), benefícios (em relação a outras empresas). 

 

Já o sexto fator-chave, denominado “participação”, explora a percepção do 

trabalhador em termos de sua aceitação e engajamento nas ações empreendidas, 

no sentido de gerar as condições indispensáveis à sua participação efetiva, 

incentivadas a partir de oportunidades relacionadas a: criatividade, expressão 

pessoal, repercussão de ideias dadas, programas de participação, capacitação 

para o posto. 

 

No sétimo critério, “comunicação”, investiga-se a eficácia das comunicações 

internas em todos os níveis, analisando-se o nível de informação sobre aspectos 

que lhe dizem respeito, quais sejam: conhecimento de metas, fluxo de 

informações (top-down), veículos formais (por exemplo, jornal). 

 

No oitavo fator-chave analisam-se os fatores concernentes à “imagem da 

empresa”, importante fator de QVT. Investiga-se a percepção dos colaboradores, 

tendo em vista os seguintes aspectos: identificação com a empresa, imagem 

interna, imagem externa, responsabilidade comunitária, enfoque no cliente. 

 

No penúltimo fator-chave é avaliada a “relação chefe-funcionário”, por ser 

importante fonte de satisfação ou insatisfação. Essa relação foi analisada quanto 

a: apoio socioeconômico, orientação técnica, igualdade de tratamento e 

gerenciamento pelo exemplo. 

 

O último critério a ser analisado é a “organização do trabalho”, fator-chave da 

QVT. A organização das novas formas de trabalho é avaliada considerando-se os 
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seguintes itens: inovações/métodos/processos, grupos de trabalho, variedade de 

tarefas, ritmo de trabalho. 

 

Com base no instrumento de pesquisa elaborado por Fernandes (1996), objetiva-

se detectar, nesta pesquisa, a existência de fatores básicos determinantes da 

QVT, as quais estão representadas no QUADRO 9: 

 

QUADRO 9 – Fatores determinantes da QVT: modelo Fernandes 

Ordem Denominação do Fator Variável Determinante 

1
o
  Competência gerencial 

V35 – Apoio Socioemocional 
V36 – Orientação técnica 
V37 – Igualdade de tratamento 
V38 – Gerenciamento pelo exemplo 

2
o
  Identificação com a empresa 

V11 – Identidade na tarefa 
V30 – Identificação com a empresa 
V31 – Imagem interna 

3
o
 

Preocupação assistencial  
com os funcionários 

V07 – Assistência funcionários 
V08 – Assistência familiar 

4
o
 

Oportunidade efetiva  
de participação 

V21 – Criatividade 
V22 – Expressão pessoal 
V23 – Repercussão de ideias dadas 

5
o
 Visão humanista da empresa 

V09 – Educação/conscientização 
V14 – Orientação para pessoas 
V33 – Responsabilidade comunitária 

6
o
 Equidade salarial V16 – Salários eq. Interna 

V17 – Salários eq. Externa 

Fonte: Fernandes (1996, p. 100). 
 

 

Tais fatores, bem como as variáveis descritas, serão avaliados considerando-se a 

categoria profissional objeto deste estudo, “auditores internos e externos”, e 

servirá de base para a apuração dos resultados e, consequentemente, 

mensuração dos níveis de QVT. 

 

No próximo subitem será relatado o estudo de Medeiros (2007), cujo objetivo 

principal foi propor um instrumento de pesquisa que procurasse interligar diversos 

modelos teóricos já existentes, criando um instrumento mais completo e flexível. 
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3.3.2.4 Modelo de Medeiros (2007) 

 

Medeiros (2007) elaborou um instrumento de pesquisa a partir da caracterização 

da QVT dos funcionários de uma organização pública estadual brasileira. Tal 

modelo caracteriza-se por sua natureza flexível, o qual contempla características 

culturais brasileiras e agrupou ou contemplou todos os pontos trabalhados em 

alguns modelos já existentes. 

 

O QUADRO 10 demonstra o modelo proposto por Medeiros (2007), considerando 

as variáveis de diversos autores para definição de indicadores de QVT. 

 

QUADRO 10 – Indicadores QVT: Medeiros (2007) 

Indicadores da QVT Autores 
1

a
 Dimensão: Execução do Trabalho 

Realização de tarefas simples e 
corriqueiras 

Hackman e Oldham, Belanger, Rodrigues, Walton, 
Fernandes, Quirino e Xavier, Limongi-França, Huse e 
Cummings, Nadler e Lawler, Lippitt, Westley, Werther e 
Davis, Siqueira e Coleta 

Bom desempenho na realização das 
tarefas Hackman e Oldham, Belanger 

Significância do trabalho Hackman e Oldham, Limongi-França, Rodrigues. 

Realização de tarefas completas Belanger, Hackman e Oldham, Lippitt, Fernandes 

Feedback do trabalho Hackman e Oldham, Denis, Walton 
Trabalho não permite uso de iniciativa  
ou discernimento 

Hackman e Oldham 
 

Volume de trabalho 
Westley, Werthe e Davis, Walton, Nadler e Lawler,  
Huse e Cummings, Westley, Hackman e Oldham, 
Fernandes 

2
a
 Dimensão: Autorrealização 

Realização profissional Westley, Hackman e Oldham, Walton 
Realização pessoal Westley, Walton 

Conhecimento para realização do trabalho 
Hackman e Oldham, Westley, Walton, Lippitt, Belanger, 
Fernandes 

Satisfação com o trabalho Hackman e Oldham Theriault, Limongi-França 

Oportunidade de desenvolvimento pessoal 
Weasley, Werther e Davis, Hackman e Oldham, Walton, 
Quirino e Xavier 

3ª Dimensão: Equidade no Trabalho 
Contar com a ajuda do chefe quando  
tem problemas no trabalho 

Lippitt, Werther e Davis, Hackman e Oldham, Quirino e 
Xavier, Fernandes 

Relacionamento com colegas 
Rodrigues, Westley, Walton, Lippitt, Werther e Davis, 
Belanger, Hackman e Oldham, Limongi-França, 
Fernandes, Quirino e Xavier, Siqueira e Coleta 

Responsabilidade pelo trabalho a ser 
executado 

Walton, Hackman e Oldham, Lippitt, Belanger, Westley, 
Quirino e Xavier, Siqueira e Coleta 

Fluxo de informação 
Rodrigues, Lippitt, Denis, Werther e Davis, Hackman e 
Oldham, Fernandes, Siqueira e Coleta 

Condições físicas do ambiente de trabalho 
Limongi-França, Walton, Rodrigues, Theriault, Fernandes,  
Siqueira e Coleta 

Continua QUADRO 10 
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Indicadores da QVT Autores 

Importante implantar plano de cargos e 
salários 

Westley 
 

4
a
 Dimensão: Relação com a Organização 

Identificação com a missão Rodrigues, Theriault, Werther e Davis, Hackman e Oldham 

Importância do indivíduo para que a 
organização atinja seus objetivos 

Walton, Werther e Davis 
 

Contribuição do trabalho para a 
comunidade Walton, Lippitt 

Imagem externa da organização Werther e Davis, Fernandes, Siqueira e Coleta 

Importância das antigas histórias de 
sucesso da organização 

Rodrigues 
 

Clareza dos objetivos de metas do 
trabalho 

Lippitt, Hackman e Oldham, Werther e Davis, Belanger, 
Fernandes 

5
a
 Dimensão: Organização do Trabalho 

Agilidade nas decisões devido à estrutura 
organizacional 

Limongi-França, Rodrigues 
 

Satisfação com a supervisão recebida Hackman e Oldham 

Atuação da associação 
Rodrigues, Lippitt, Limongi-França, Theriault, Nadler e 
Lawler, Huse e Cummings, Westley, Fernandes, Quirino e 
Xavier, Siqueira e Coleta 

Existência de comemorações internas Rodrigues, Theriault, Nadler e Lawler, Westley 

Gestão da organização – competente e 
democrática 

Westley, Quirino e Xavier, Siqueira e Coleta 
 

6
a
 Dimensão:  Adequação da Remuneração 

Salário adequado em relação às outras 
organizações 

Werther e Davis, Huse e Cummings, Walton, Fernandes 
 

Salário adequado em relação a outros 
cargos 

Walton, Werthe e Davis, Fernandes 
 

Salário adequado ao desempenho do 
sujeito Walton, Hackman Westley, Werthe, Quirino e Xavier 

7
a
 Dimensão: Relação Chefe-Subordinado 

Feedback extrínseco 
 

Werther e Davis, Hackman e Oldham, Westley, Belanger,  
Walton, Huse e Cummings, Lippitt, Fernandes, Quirino e 
Xavier 

Reconhecimento Werther e Davis, Rodrigues 

Respeito por parte dos superiores Hackman e Oldham 
Autonomia para decidir como fazer o 
trabalho 

Hackman e Oldham, Lippitt, Werter e Davis, Belanger, 
Walton, Nadler e Lawler, Huse e Cummings, Rodrigues 

Tratamento igualitário 
Rodrigues, Werther e Davis, Theriault, Walton, 
Fernandes, Quirino e Xavier 

8
a
 Dimensão: Efetividade da Comunicação 

Conhecimento do processo completo de  
produção/prestação de serviço da 
organização 

Walton, Lippitt 
 
 

Informação quanto a mudanças e eventos 
Rodrigues, Lippitt, Werther e Davis, Hackman e Oldham e 
Fernandes 

Incentivo à qualificação 
Walton, Rodrigues, Belanger, Fernandes, Quirino e  
Xavier, Siqueira e Coleta 

9
a 
Dimensão: Relação Trabalho e Vida Pessoal 

Habilidade em enfrentar mudanças no 
trabalho 

Lippitt 
 

Continua QUADRO 10 
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Indicadores da QVT Autores 

Orgulho de pertencer à organização 
Limongi-França, Westley, Hackman e Oldham, Rodrigues,  
Walton, Fernandes, Siqueira e Coleta 

Segurança quanto ao futuro na 
organização 

Hackman e Oldham, Werther e Davis, Walton, Westley, 
Rodrigues, Fernandes, Quirino e Xavier 

Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 
Limongi-França, Walton, Werther e Davis, Lippitt, Siqueira 
e Coleta. 

10
a
 Dimensão: Efetividade dos processos de trabalho 

Atuação integrada dos setores Werther e Davis 
Processos de trabalho coerentes e 
eficazes Rodrigues, Werther e Davis, Fernandes 

Fonte: Adaptado de Medeiros (2007). 

 

A primeira dimensão refere-se às características objetivas do trabalho, tomando-

se como base as variáveis que abordam especificamente a tarefa ou o trabalho 

desenvolvido pelo sujeito. Além disso, essas variáveis foram as que mais tiveram 

presença marcante nos modelos pesquisados. 

 

Na segunda dimensão foram utilizados indicadores relacionados com o locus 

interno do indivíduo. A denominação de autorrealização é explicada para 

evidenciar o quanto o trabalho proporciona satisfação e realização para o 

indivíduo que o desempenha, seja na profissão, seja na vida pessoal. 

 

A terceira dimensão, segundo Medeiros (2007), reuniu um leque de indicadores 

pertencentes à ampla variedade de dimensões, quando se observam os modelos 

da literatura. A partir de análises fatoriais e entendimento dos conceitos, optou por 

nomear essa variável de equidade no trabalho, cuja definição envolve a 

disposição de reconhecer, igualmente, o direito de cada indivíduo no espaço de 

trabalho. 

 

Os indicadores presentes na quarta dimensão foram agrupados considerando-se 

as dimensões denominadas relevância de seu trabalho (Walton) e fatores 

organizacionais (Werther e Davis). Dessa forma, o nome dado para a dimensão 

foi relação com a organização e envolve os valores, princípios e normas da 

organização. 

 

O quinto fator, organização do trabalho, considera os indicadores referentes às 

formas e aos arranjos organizacionais, o que inclui processos de trabalho, 
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procedimentos administrativos e políticas organizacionais, conforme observado, 

também, em outros modelos da literatura. 

 

A definição da sexta dimensão foi estabelecida com base no fato de a mesma 

estabelecer uma relação entre a realização do trabalho e sua devida remuneração. 

Convencionou-se, portanto, nomear essa dimensão de adequação da 

remuneração. 

 

O sétimo fator refere-se à dimensão chefe-subordinado, a qual implica, então, a 

satisfação do funcionário no que concerne ao seu relacionamento tanto pessoal 

como profissional com seu chefe.  

 

Efetividade da comunicação foi a denominação do oitavo fator, que representa o 

nível de eficácia do processo de transmissão de informações na organização em 

todas as direções, assim como a possibilidade de se qualificar no trabalho. 

 

O nono fator foi convencionado de relação trabalho e vida pessoal, envolvendo 

dimensões como: fatores ambientais, comportamentais, psicológicos, espaço total 

da vida, crescimento profissional, entre outros. 

 

O décimo fator - efetividade dos processos de trabalho - está relacionada à forma 

de trabalho na organização e sua contribuição para o alcance das metas 

organizacionais. 

 

De acordo com o resgate da literatura consultada para esta pesquisa, optou-se 

por utilizar o modelo de Fernandes (1996) para a abordagem quantitativa e o 

modelo de Hackman e Oldham (1975) para a abordagem qualitativa, de forma a 

complementar e aprofundar as análises quantitativas.  

 

A justificativa da escolha desses modelos se dá primeiramente, no caso de 

Fernandes (1996), por ser considerada precursora nos estudos de QVT no Brasil, 

com abordagem de auditoria operacional de RH considerada eficaz para a 

mensuração dos índices de QVT, além do modelo poder ser aplicado a qualquer 

categoria profissional. 
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Quanto ao modelo de Hackman e Oldham (1975), o mesmo foi escolhido 

principalmente por sua abordagem inovadora e flexível, uma vez que consolidou 

diversas variáveis consideradas por autores clássicos e contemporâneos, o que 

de certa forma complementará de maneira significativa as variáveis apontadas 

pelo modelo de Fernandes (1996). 

 

A seguir descreve-se um resgate de algumas pesquisas realizadas, 

considerando-se o construto QVT, de diversos trabalhos e grupos de pesquisas 

realizados no Brasil. 

 

 

3.4 Pesquisas sobre QVT no Brasil 

 

A visão geral de alguns trabalhos realizados sobre QVT tem como base os 

estudos de Sant`Anna e Moraes (1999), incluindo também os trabalhos 

acadêmicos mais recentes realizados pelo Núcleo de Estudos Avançados em 

Comportamento Organizacional (NEACO) do Centro de Pós-Graduação e 

Pesquisas em Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FACE-UFMG) e Grupo de Estudos 

Avançados em Comportamento Organizacional (GEACO) das Faculdades 

Integradas de Pedro Leopoldo. 
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QUADRO 11 - Síntese de algumas pesquisas e estudos sobre QVT realizados no Brasil 

Pesquisador Ano Público-Alvo 
Objetivo da 
 Pesquisa 

Resultados da pesquisa 
Modelo de 
Pesquisa 

Quirino et al. 1983 

Pesquisadores 
agropecuários e 

pessoal de apoio à 
pesquisa 

(EMBRAPA-
Brasília) 

Avaliar o nível de 
satisfação das 

categorias estudadas e 
a relação QVT x 

desempenho 
organizacional 

Constatou-se a existência de 
correlação entre QVT, 

satisfação e desempenho 
organizacional; alto grau de 
satisfação com a empresa 

(80%) 

Walton 
(1973) 

Fleck  1987 

Profissionais de 
informática 

atuantes no eixo 
Rio–São Paulo 

Propor medidas que 
permitam reduzir os 

índices de rotatividade 
e elevar o nível de 

produtividade a partir 
de melhorias na QVT 

Constatou-se que certos fatores 
intervenientes na QVT 
apresentaram-se mais 

deficientes nos CPDs; a 
existência de baixo nível 

motivacional dos profissionais 
dos CPDs 

  Hackman e 
Oldham        
(1975) 

Fernandes e 
Gutierrez 

1988 

Empresa comercial 
do Rio Grande do 

Sul 

Implantar projeto de 
QVT 

Efetou-se diagnóstico completo 
das funções organizacionais e 
de elementos organizacionais, 
ambientais e comportamentais 

Werther e 
Davis   
(1983)             

Rodrigues 1994 

Gerentes do setor 
de confecções do 
estado do Ceará 

Analisar a QVT da alta 
gerência das indústrias 

de confecções do 
Ceará 

Efetuaram-se medições 
significativas nas variáveis: 

contatos sociais; significação da 
tarefa; autonomia e variedade 

de habilidades; alto valor 
dessas variáveis, que poderia 

ser explicado pelas 
características da função 

gerencial 

  Hackman e 
Oldham        
(1975) 

Moraes et al. 1990 

Ocupantes de 
cargos de chefia 
intermediária da 

região 
metropolitana de 

BH 

Diagnosticar a QVT e 
o nível de estresse no 
trabalho de gerentes, 

cujo trabalho é 
mediado pelo 
computador 

Constataram-se níveis de QVT 
dos gerentes satisfatórios em 
relação aos fatores intrínsecos 
do cargo e insatisfatórios em 

relação às variáveis ligadas ao 
contexto; satisfação com o 
ambiente foi a variável mais 

crítica 

  Hackman e 
Oldham        
(1975) 

Macedo 1990 

Empregados dos 
setores de 

processamento de 
dados e 

atendimento direto 
a clientes do 

Banco do Brasil, 
em BH 

Investigar os aspectos 
funcionais 

intervenientes na QVT 
de empregados de 

dois diferentes setores 
da organização 

Constaram-se níveis de QVT 
satisfatórios; variáveis 

satisfação com o ambiente 
social e inter-relacionamento 
foram positivas; variedade de 

habilidades, identidade da 
tarefa e autonomia foram 

consideradas críticas 

  

Moreno 1991 

Profissionais 
bibliotecários 

Investigar QVT de 
profissionais 

bibliotecários das 
universidades 

estaduais do Paraná 

Constataram-se níveis de QVT 
de funcionários que exerciam a 
função de bibliotecário no setor 
de administração mais elevados 
que de outras áreas; QVT dos 

bibliotecários em geral era 
insastifatória e variáveis críticas 

foram: identidade da tarefa, 
autonomia, feedback intrínseco 

e extrínseco, conhecimentos 
reais dos resultados do trabalho 

e satisfação geral 

  Hackman e 
Oldham        
(1975) 

Continua QUADRO 11 
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Pesquisador Ano 
Público-Alvo Objetivo da 

 Pesquisa 
Resultados da pesquisa Modelo de 

Pesquisa 

Moraes et al. 1992 

Administradores 
que atuam com 

computador em 12 
empresas de 

diferentes setores 
da economia da 

Grande BH 

Diagnosticar a QVT e 
o estresse dos 
profissionais 
pesquisados 

Constatou-se QVT dos 
administradores que lidavam 
com computador melhor que 
QVT daqueles que lidavam 

pouco com esse equipamento; 
melhor QVT quanto mais 

elevado o nível hierárquico 
ocupado pelo profissional; 
escores de QVT do setor 

privado foram mais altos que os 
do setor público 

   Hackman 
e Oldham        

(1975) 

Seixas  1993 

Profissionais de 
uma instituição 
bancária federal 

Relacionar 
determinadas variáveis 
pessoais e ambientais, 

presentes na 
organização 

pesquisada, com as 
escalas presentes no 
modelo proposto por 

Moos (1986) 

Constaram-se: clima 
organizacional com moderado 
grau de inter-relacionamento 

entre os empregados, reduzido 
apoio das chefias, bom 

envolvimento com o trabalho, 
baixa autonomia apesar do alto 

grau de profissionalismo e 
ambiente resistente a 

mudanças 

Moos (1986) 

Pelácios 1993 

Empregados 
administrativos do 
Instituto Central de 
Ciências da UNB 

Avaliar o clima social 
de trabalho dos 

profissionais do setor 
administrativo da 

instituição 

Constatou-se a rigidez das 
normas e dos procedimentos 
estabelecidos como aspectos 

mais negativamente avaliados; 
escassas possibilidades de 

inovação, inadequação física 
dos locais de trabalho e 
ausência de relações 

interpessoais dos empregados 
com colegas e chefias 

Moos (1986) 

Oruelhas e 
Morgado 

1993 

Operários e 
engenheiros do 

setor de 
construção civil 

Pesquisar o estado 
atual e prospectivo da 

QVT no setor de 
construção civil 

Constatou-se que a maioria das 
solicitações dos trabalhadores 
em relação à QVT diz respeito 

às necessidades higiênicas 
(segurança, saúde e transporte) 

Trist et al. 
(1973) 

Viera 1995 

Profissionais de 
enfermagem de um 
hospital de ensino 

Estudar a QVT de 
profissionais de 

enfermagem 

Constaram-se: inadequação de 
remuneração do profissional de 

enfermagem, excesso de 
trabalho e obediência à 

burocracia e inexistência de 
políticas de RH. Não foi 

constatado equilíbrio entre  
trabalho e vida pessoal 

Walton 
(1973) 

Tannhauser 1993 

Psicólogos 
Organizacionais 

Proceder a estudo 
comparativo do nível 

real e ideal de atuação 
dos psicólogos 

organizacionais na 
gestão dos RH das 

empresas, gerar dados 
avaliativos sobre a 

conduta desses 
profissionais nas 

organizações 

Constatou-se o envolvimento 
do psicólogo organizacional 

com política salarial da 
empresa e sua preocupação 

em relação às variáveis: 
crescimento e aperfeiçoamento, 

participação no processo 
decisório, relacionamento 

interpessoal, imparcialidade das 
chefias, estabilidade no horário 

e práticas de emprego 

Walton 
(1973) 

Continua QUADRO 11 
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Pesquisador Ano 
Público-Alvo Objetivo da 

 Pesquisa 
Resultados da pesquisa Modelo de 

Pesquisa 

Lima 1995 

Operários de 
empresas do setor 
de construção civil 
sediadas em Porto 

Alegre (RS) 

Identificar a percepção 
dos operários 

pesquisadores sobre a 
QVT 

Constataram-se alto grau de 
insatisfação, a forma de 

tratamento dos superiores 
imediatos e o espírito de 

companheirismo no canteiro de 
obras. A variável relativa ao 
salário obteve escore baixo, 

indicando insatisfação por parte 
dos trabalhadores. As variáveis 
relacionamento com o patrão e 

feedback extrínseco foram 
consideradas críticas 

Walton 
(1973) 

Moraes et al. 1994 

Empregados de 
três empresas 

mineiras 

Investigar as 
interrelações entre 

QVT, estresse 
ocupacional e 

comprometimento 
organizacional 

Verificou-se uma correlação 
negativa do estresse com a 
QVT, com a satisfação no 
trabalho e com o potencial 

motivacional da tarefa (PMT). 
Constatou-se que 

comprometimento no trabalho 
aumentava à medida que 

aumentava o PMT, a satisfação 
no trabalho e a QVT 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Viera 1995 

Empregados da 
empresa de 

motores WEG, 
sediada em 

Jaraguá do Sul 
(SC) 

Caracterizar a QVT a 
partir da introdução da 
gestão do controle da 
qualidade total (TQC) 

Constatou-se que os 
indicadores de QVT são: 

condições de salubridade do 
ambiente, benefícios, salários, 

carreira, segurança física e 
bons equipamentos de trabalho. 
Somente as chefias indicaram 
como indicadores de QVT a 
participação nos lucros, o 

treinamento e a participação 
nas decisões. 

Walton 
(1973) 

Almeida 1996 

18 micro e 
pequenas 
empresas 

paranaenses 
participantes do 

programa Rumo à 
ISO 9000-3 e duas 
empresas mineiras 
de grande porte do 
setor de software 

Investigar, sob a ótica 
da QVT e dos critérios 
de excelência para o 
Prêmio Nacional de 

Qualidade e 
Produtividade de 1995 
os principais fatores 
que favorecem e/ou 

prejudicam a qualidade 
dos produtos e 

serviços no setor 
brasileiro de software 

Constatou-se que variáveis 
referentes às características do 

trabalho apresentaram 
resultados mais positivos, 

enquanto autonomia e feedback 
extrínseco apresentaram 
resultados mais baixos. 

Autonomia foi a variável mais 
crítica e de mais baixo 

resultado, revelando que o nível 
de autonomia do funcionário é 

mais baixo que o esperado 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Fernandes  1996 

Empresas do Rio 
Grande do Sul 

Propor, com base nos 
princípios do PDCA 

usados em programas 
de Qualidade Total, e 

na teoria relativa à 
auditoria operacional 
de RH método que 

permita levantamento 
da QVT 

Elaboração do modelo de 
auditoria operacional de RH 

para a melhoria da qualidade 
de vida no trabalho 

Walton 
(1973) 

Continua QUADRO 11 
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Pesquisador Ano 
Público-Alvo Objetivo da 

 Pesquisa 
Resultados da pesquisa Modelo de 

Pesquisa 

Sant’Anna 1997 

Empregados de 
áreas de 

teleatendimento e 
atendimento direto 
ao público de uma 
grande empresa 

mineira do setor de 
serviços 

Investigar fatores de 
pressão e de 

insatisfação presentes 
em áreas de 

atendimento ao público 
– mais 

especificamente em 
áreas de 

teleatendimento direto 
a clientes 

Apurou-se nível geral de QVT 
satisfatório. Para os atendentes 
de serviços os níveis mais altos 

referem-se a: variedade de 
habilidades, feedback 

extrínseco e autonomia. Para 
os atendentes comerciais os 

níveis mais baixos referem-se 
a: identidade da tarefa e 

feedback extrínseco. Foram 
encontradas diferenças 

significativas entre os tipos de 
cargos estudados 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Barbosa 1997 

Egressos do curso 
de mestrado em 
Administração  
FACE/UFMG 

Investigar a trajetória 
profissional e a 

qualidade de vida no 
trabalho de egressos 
do curso de mestrado 
em Administração da 

FACE/UFMG 

Os egressos do curso de 
mestrado em Administração do 

CEPEAD/FACE/CAD/UFMG 
possuíram percepção positiva 

das informações fornecidas por 
chefes, subordinados e clientes, 
sobre os resultados do trabalho 
realizado. A QVT no ambiente 

de trabalho foi satisfatória 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Moraes et al. 1998 

Profissões de risco 
(aeronautas) 

Diagnosticar a QVT e 
o estresse ocupacional 

Constatou-se que os 
aeronautas estavam satisfeitos 

com o trabalho em si. O 
conteúdo do trabalho e os 

fatores contextuais foram os 
principais influenciadores dos 

níveis de QVT (ambiente social 
e política salarial) 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Sá 2000 

Empregados de 
empresa de 

economia mista de 
MG 

Investigar as relações 
entre comprometimento 
organizacional e QVT 

Constatou-se nível satisfação 
positivo e a existência de 

correlação significativa entre 
comprometimento 

comportamental e afetivo com a 
QVT implicando que a QVT 

interfere no comprometimento 
organizacional dos funcionários 

da empresa 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Oliveira e 
André Filho 

2001 

Detetives da 
Polícia Civil 

metropolitana de 
Belo Horizonte 

Investigar a 
configuração da QVT 

no contexto de 
trabalho 

Apurou-se nível de QVT 
insatisfatório em relação às 

dimensões do trabalho, 
remuneração, condições, uso e 

desenvolvimento de 
capacidades, oportunidade de 

crescimento profissional, 
direitos na instituição. As 

dimensões relativas à 
integração social na 

organização, equilíbrio trabalho 
e vida e relevância do trabalho. 

Walton 
(1973) 

Continua QUADRO 11 
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Pesquisador Ano 
Público-Alvo Objetivo da 

 Pesquisa 
Resultados da pesquisa Modelo de 

Pesquisa 

Oliveira e 
André Filho 

2001 

Empregados do 
Banco do Brasil 

Investigar as relações 
entre mudanças 

organizacionais e QVT 

Constatou-se que, em relação 
aos fatores intrínsecos, as 

mudanças causaram aumento 
significativo no nível de QVT 
dos funcionários. Em relação 

aos fatores extrínsecos, ocorreu 
diminuição da QVT 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Moraes et al. 2002 

Policiais militares 
do estado de 
Minas Gerais 

Diagnosticar a QVT e 
o estresse ocupacional 
- relatório de pesquisa 

Confirmou-se que o conteúdo 
do trabalho e os fatores 

contextuais são influenciadores 
dos níveis de QVT. Foi 

diagnosticado melhor nível de 
QVT entre policiais do sexo 

feminino em relação aos fatores 
intrínsecos do trabalho, 

provavelmente em função de 
sua melhor escolaridade. 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Brighent e 
Silva 

2002 

Empregados da 
central de 

relacionamento 
com clientes da 

TIM celular 

Avaliar indicadores de 
QVT 

Constatou-se que os fatores 
participação, liberdade de 

expressão, oportunidade de 
utilização e desenvolvimento 
das capacidades devem ser 

objeto de atenção por parte da 
empresa 

Walton 
(1973) 

Tolfo e 
Picinini 

2002 

Melhores 
empresas para se 
trabalhar - Revista 
Exame 1999, 2000 

e 2001 

Discutir os resultados 
de pesquisas 

divulgados pela 
Revista Exame 

Verificou-se que ainda é 
reduzido o número de 

empresas que efetivamente 
praticam ações que visam à 

QVT de seu pessoal 

  

Oliveira, 
Limongi e 
Muritiba 

2002 

Administradores, 
alunos de 

Administração 
executivos com 

formação 
universitária, 

professores dos 
cursos de 

Administração 
SERASA 

Captar percepção dos 
administradores sobre 

avaliação dos 
resultados de ações e 
programas de gestão 

de pessoas, com 
ênfase na QVT e como 
seriam as práticas de 

avaliação de 
resultados utilizados 

para esse fim 

Constatou-se que, para a 
maioria dos respondentes, toda 

empresa deve possuir um 
programa de QVT, pois trazem 
resultados mensuráveis para as 
organizações, e que é preciso 

desenvolver metodologias 
próprias para avaliação dos 

programas de QVT 

Werther e 
Davis   
(1983)             

Souza et al. 2003 

215 empresas do 
setor terciário da 

Economia 
(classificação 

CNAE) 

Verificar as relações 
entre a implementação 
de práticas inovadoras 
de racionalização dos 
processos de trabalho 

e QVT 

Confirmou-se que tanto as 
práticas de racionalização dos 
processos de trabalho quanto 

as práticas de desenvolvimento 
de pessoas estão fomentando a 
implementação de programas 

de QVT nas empresas 

Walton 
(1973);  
Huse e 

Cummings 
(1985) 

Gonçalves  2006 

Funcionários da 
área de 

controladoria, dos 
departamentos: 

controle financeiro, 
contabilidade, e 
energia; de uma 
empresa do setor 

de mineração 

Medir o nível de QVT 
percebida pelos 

funcionários da área 
de controle do setor de 

uma empresa de 
mineração 

Verificou-se avaliação positiva 
das dimensões de QVT, 

concluindo ser possível às 
organizações propor ações 
humanizadas e socialmente 

responsáveis a partir da 
implementação dos programas 

de QVT 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Continua QUADRO 11 
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Pesquisador Ano 
Público-Alvo Objetivo da 

 Pesquisa 
Resultados da pesquisa Modelo de 

Pesquisa 

Belo 2008 

Desembargadores 
do Tribunal de 

justiça de Minas 
Gerais e juízes de 
primeira instância 
lotados no Fórum 
Lafayete em Belo 

Horizonte 

Investigar as 
características da QVT 
dos desembargadores 
e Juízes da Comarca 

de Belo Horizonte 

Inferiu-se boa QVT quanto aos 
fatores intrínsecos nas 
categorias estudadas 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Belo 2009 

Garis na área 
central de Belo 

Horizonte 

Averiguar as 
características da QVT 

dos garis da área 
central de Belo 

Horizonte 

Permitiu coligir uma QVT 
satisfatória para os garis da 

área central de Belo Horizonte Westley 
(1979) 

CAD: Computer-aided design; CEPEAD: Centro de Pós-graduação em Administração; CNAE: 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas; CPD: Centro de Processamento de Dados; 
SERASA: Centralização dos Serviços Bancários S/A. 

Fonte: Atualizado de Sant`Anna e Moraes (1999). 
 

Segundo Sant`Anna e Moraes (1999), embora os trabalhos e pesquisas nacionais 

sobre QVT tenham contribuído de forma significativa para a compreensão do 

fenômeno, eles têm apresentado algumas limitações de caráter metodológico e 

de amplitude. Esses autores reconhecem que a questão fundamental em relação 

à QVT e suas relações com os resultados organizacionais não consiste na falta 

de resultados mensuráveis, pelo contrário, reside na ausência de metodologia de 

avaliação. 

 

No próximo capítulo será realizado um resgate da literatura, referente ao 

construto estresse ocupacional, o qual também será objeto de estudo nesta 

pesquisa. 
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4 ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

 

Neste capítulo é contemplada a terceira parte do referencial teórico, abordando-se 

o contexto indutor do estresse (fontes de tensão), o surgimento do conceito e as 

tipologias, as abordagens e os modelos teóricos explicativos, bem como algumas 

pesquisas sobre o estresse realizadas no Brasil. 

 

 

4.1  Estresse: origem e evolução conceitual 

 

Na sociedade atual, em que aumentou a competitividade tanto das empresas 

quanto dos indivíduos, o nível de exigências elevou-se na mesma proporção. 

Nesse sentido, o estresse tem sido atribuído arbitrariamente pelos indivíduos a 

todos os tipos de problemas, sejam elas úlceras, enxaquecas, baixo rendimento 

de atletas e até mesmo acidentes de automóvel, etc., causando, dessa forma, a 

banalização do construto. Nesse sentido, existe uma tendência a associar o 

estresse sempre a situações negativas que ocorrem no dia-a-dia das pessoas. 

 

A palavra stress, do inglês, deu origem ao termo estresse em português, que, de 

acordo com Ferreira (1993, p. 233), significa “conjunto de reações do organismo a 

agressões de origem diversas, capazes de perturbar-lhe o equilíbrio interno”. 

 

Segundo Cooper, Cooper e Eaker (1988), a raiz da palavra stress vem do latim 

stringere e tem como significado "espremer". Os autores realçam que a palavra 

stress consta do vocabulário anglo-saxônico desde o século XVII, empregada 

para descrever "adversidade" ou "aflição". Já no século XVIII, o termo passou a 

ser empregado para expressar pressão ou forte esforço do corpo humano. No 

entanto, somente no século XX é que ganhou a conotação científica dos dias 

atuais (ROSSI, 1991; SELYE, 1956). 

 

Foi o pesquisador canadense Hans Selye quem utilizou pela primeira vez o termo 

stress em inglês, que deu origem ao termo estresse em português, quando 

publicou o artigo "Síndrome produzida por vários agentes nocivos". O autor 
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empregou o vocábulo para descrever uma síndrome que havia identificado e que 

apresentava importantes ligações com o estado de saúde e doença dos seres 

vivos. Para fins deste trabalho, a terminologia adotada será “estresse”, ou seja, o 

equivalente à palavra stress grafada em inglês (SELYE, 1936). 

 

De acordo com Selye (1956), desde o início da utilização dessa terminologia 

muitos erros foram cometidos com a sua aplicação de forma equivocada. Diante 

disso, o autor optou por definir o estresse, em um primeiro momento, com um 

conceito do que não é estresse. 

 

O termo stress tem sido aplicado de formas tão diversas e tem sido 
definido de forma tão confusa que creio que seria mais fácil e instrutivo 
começar por estabelecer claramente o que ele não é, ao contrário de 
certas observações vagas e enganosas feitas hoje em dia (SELYE, p. 
62, 1956). 

 

Dessa forma, considerou que o estresse não é tensão nervosa, estímulo e 

descarga hormonal das glândulas suprarrenais, que se restringem apenas às 

consequências de lesões no corpo, alteração da homeostase (estado de 

equilíbrio), reação de alarme, agente de estresse ou estressor e reação específica 

ou não específica do organismo. O estresse é um estado caracterizado por uma 

síndrome específica de fatos biológicos. Ocorrem modificações muito específicas 

no sistema biológico que são causadas por ampla variedade de agentes, mas 

deve-se considerar o estresse como sendo inespecificamente induzido. Portanto, 

ele é a resposta inespecífica do corpo a exigências às quais está sendo 

submetido. 

 

O QUADRO 12 apresenta um resumo acerca do conceito de estresse, defendido 

por diversos autores. 
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QUADRO 12 – Conceitos de estresse 

Autor Conceito de Estresse 

Seyle  
(1956) 

Considerado por muitos como o precursor dos estudos de estresse,  
tal fenômeno pode ser definido como o desgaste ocasionado pela inadaptação 
prolongada do indivíduo às exigências psíquicas da vida. 

Simonton 
(1987) 

Define o estresse como um desgaste do organismo humano provocado por 
tensão crônica, bastante típica da vida moderna. Para esse autor, os indivíduos 
mais propensos ao estresse são, normalmente, aqueles que não conseguem - ou 
não se permitem - relaxar ou mesmo se refazer de uma situação de tensão, 
passando imediatamente a lidar com outras, atingindo, dessa forma, um estado 
de estresse crônico. 

Couto  
(1987) 

Define o estresse como um estado em que ocorre desgaste anormal do 
organismo e/ou diminuição de sua capacidade de trabalho em virtude da 
incapacidade do indivíduo de tolerar por longo tempo, superar ou se adaptar às 
exigências de natureza psíquica presentes em seu meio. Nesse sentido, “o 
estresse acontece quando há interação desfavorável entre as variáveis do meio e 
a estrutura psíquica do indivíduo”. 

Albrecht (1988) 

É um conjunto de condições bioquímicas do organismo humano,  
as quais refletem a tentativa do corpo de se ajustar às exigências do meio. Para o 
autor, o estresse não é doença, mas uma situação de descontrole de uma função 
biológica normal do nosso organismo. 

Santos (1988) 

Entende o estresse como um estado intermediário entre a saúde e a doença, 
durante o qual o organismo luta contra o agente causador do problema. Para ele, 
o indivíduo normalmente não tem consciência de que sua saúde está ameaçada, 
mas no interior de seu corpo está sendo travada uma luta silenciosa (“síndrome 
de adaptação”) contra os agentes estressores. A doença surge quando o 
indivíduo perde essa batalha, seja porque os fatores estressores são bastante 
fortes ou porque seus mecanismos imunológicos e de defesa encontram-se 
enfraquecidos. 

Fonte: Adaptado de Sant´Anna e Kilimnik (2011, p. 180). 

 

Como pode ser observado no QUADRO 12, o conceito possui diversas e 

antagônicas conotações. Cooper, Cooper e Eaker (1988) criticam os trabalhos de 

Selye (1956), por considerá-los uma perspectiva biologizante do conceito de 

estresse, chegando a afirmar que se trata de uma visão quase que estímulo-

resposta. Nessa abordagem, segundo os autores, não são levados em 

consideração o impacto psicológico do estresse que age sobre o indivíduo nem a 

condição de reconhecê-lo. Essas situações são determinantes para que o 

indivíduo possa agir no sentido de mudar a situação ou adaptar a sua estrutura 

psicológica para melhor suportar as pressões advindas do meio. 

 

Albrecht (1990), à luz das grandes transformações da sociedade, especialmente a 

americana, definiu o século XX como exponencial e a era como a da ansiedade. 

Exponencial porque as transformações e mudanças ocorreram num ritmo cada 

vez mais acelerado, impulsionado ciclicamente pelas inovações; e da ansiedade 

porque o indivíduo nesse século exponencial necessitava, a cada momento, 
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adaptar-se às novas condições de natureza, quer física, psicológica ou cultural, 

para minimizar o medo advindo das incertezas em relação ao futuro. Para o autor, 

embora o estresse, como processo químico, seja uma manifestação normal de 

adaptação do corpo às exigências do meio ambiente e possa ser causado por 

estressores físicos, quase todo o estresse crônico experimentado pelos 

americanos é provavelmente originado pela ansiedade. 

 

França e Rodrigues (1996) consideram as questões sociais determinantes de 

doenças ocupacionais, entre elas o estresse. Para os autores, o ser humano é 

considerado um todo, ou seja, biológico, ecológico e socialmente determinado. 

Dessa forma, o seu bem-estar, além de físico e psicossocial, está intimamente 

relacionado às situações que o envolvem como membro de um grupo, de uma 

comunidade e, mais que isso, do sistema sociocultural em geral. 

 

No próximo subitem serão abordadas algumas categorizações para o termo 

estresse. 

 

 

4.2 Categorização do estresse 

 

Para Selye (1956), o estresse se manifesta de duas formas: o distresse, ou 

estresse da derrota, que é o estresse da forma como o conhecemos em seu lado 

negativo; e o eustresse, considerado o estresse positivo. O eustresse, da mesma 

forma que o distresse, representa uma reação do corpo a um estímulo externo, só 

que nesse caso na forma de superação e prazer.  

 

Os dois termos são empregados de forma separada – eustresse e distresse – 

para distinguir as consequências positivas e negativas do estresse para a vida do 

indivíduo, embora, quimicamente, do ponto de vista fisiológico, essas duas formas 

de reação sejam exatamente iguais.  

 

O eustresse é o estresse da realização, do triunfo e do contentamento. Até certo 

ponto, algumas pessoas veem com bons olhos certas experiências e situações de 

estresse, por causa dos sentimentos positivos que se têm diante delas. O 
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eustresse que as acompanha é uma parte natural da superação eficaz de 

desafios, como os de uma função gerencial ou de um cargo técnico ou de 

qualquer outro trabalho profissional. Dessa forma, o eustresse é considerado o 

"estresse da vitória" (SELYE, 1956). 

 

Outra importante diferenciação entre os tipos de estresse refere-se ao estresse de 

sobrecarga e ao estresse de monotonia. Quando a estrutura psíquica do indivíduo 

se torna incapaz de suportar as excessivas exigências do meio por longo período 

de tempo, fazendo com que o seu desempenho no trabalho seja reduzido, diz-se 

que está sob estresse de sobrecarga. Já na situação inversa, em que o indivíduo 

está submetido a um nível de exigência muito inferior ao que a sua estrutura 

psíquica demanda, poderá ocorrer um outro tipo de estresse caracterizado como 

estresse de monotonia (SELYE, 1975). 

 

Couto (1987) diferencia dois tipos de estresse: o agudo e o crônico. Quando 

perdura por período mais longo, o estresse é caracterizado como crônico, 

podendo causar um efeito deletério maior sobre a saúde do indivíduo. Por outro 

lado, quando se apresenta de forma mais breve, caracteriza-se como agudo. 

 

Os conceitos de estresse ocupacional, objeto deste estudo, bem como suas 

reações e impactos provocados nos indivíduos, são abordados a seguir. 

 

 

4.3 Estresse ocupacional 

 

French (1983) contribui para a compreensão do estresse decorrente das 

situações de trabalho, que denominou de estresse ocupacional. Trata-se de uma 

reação do indivíduo ao seu ambiente de trabalho que, de alguma forma, o atinge. 

Essas ameaças podem ser entendidas como agentes estressores que 

caracterizam uma relação pouco produtiva entre a estrutura do indivíduo e o seu 

ambiente ocupacional, demonstrando que excessivas mudanças estão sendo 

direcionadas para o trabalhador e que ele não está devidamente preparado, do 

ponto de vista psicológico, para internalizá-las de forma positiva. 
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Outros autores, reconhecidos como clássicos, desenvolveram modelos que 

identificam fatores presentes numa determinada situação de trabalho, que servem 

de critérios mais específicos e indicadores de estresse e tensão, como Baker e 

Karasek (1979), Couto (1987) e Cooper, Cooper e Eaker (1988). 

 

Adicionalmente, serão consideradas as abordagens de autores contemporâneos, 

quais sejam: Lipp (2005) e Zille (2005), que estruturaram modelos que identificam 

fatores determinantes de estresse e tensão nos indivíduos e nas organizações, 

complementando os estudos já realizados anteriormente. 

 

 

4.4 Modelos clássicos 

 

4.4.1 Modelos explicativos do estresse ocupacional 

 

Por reconhecer a importância do trabalho na vida dos indivíduos e identificar os 

impactos que exerce, muitos estudos foram e continuam sendo desenvolvidos 

sobre o tema estresse ocupacional. Esses estudos deram origem a vários 

modelos teóricos que contribuem para a explicação da origem dos quadros de 

estresse.  

 

Esta pesquisa segrega esses modelos em clássicos: Baker e Karasek (1979), e 

Cooper, Cooper e Eaker (1988); e contemporâneos: Lipp (2005) e Zille (2005), os 

quais serão detalhados nos próximos tópicos. 

 

 

4.4.1.1 Modelo de Baker e Karasek (1979) 

 

O modelo exigência-controle proposto por Baker e Karasek (1979 apud LIMONGI-

FRANÇA; RODRIGUES, 2005) está relacionado às características psicossociais 

do trabalho. Esse modelo prevê que os trabalhadores que se defrontam com alta 

sobrecarga de exigências ou pressões psicológicas combinadas com baixo 

controle sobre o trabalho ou baixo poder de decisão correm mais risco de 

apresentar problemas de saúde física e mental decorrentes do estresse.  
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Analisando esse modelo de explicação do estresse, observa-se que a falta de 

controle do trabalhador sobre seu trabalho é vista como uma restrição ambiental 

sobre a capacidade de resposta do indivíduo. Se o trabalhador possui controle 

sobre seu trabalho, as exigências, conflitos ou outros estressores do trabalho 

podem atuar como simples instigadores da ação, não levando a problemas de 

saúde. A falta de controle, de outra forma, impede que o trabalhador atue sobre 

aqueles fatores que transformam a energia potencial do estresse em energia de 

ação (BAKER; KARASEK, 1979 apud LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2005). 

48 

Em 2000, esse modelo foi expandido para incluir um terceiro fator, relacionado 

aos efeitos benéficos do suporte social no local de trabalho. Dessa forma, o 

modelo passa a incorporar essa dimensão, por meio do conceito de suporte social 

(LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2005, p. 74).  

 

Entende-se que as interações interpessoais entre trabalhador, colegas e chefes, 

quando são de apoio, constituem um importante fator de proteção em relação ao 

estresse. Dessa forma, o modelo passa a enfatizar a interação entre as 

demandas e os controles na causa do estresse, evidenciando iniciativas no 

ambiente de trabalho e as possibilidades individuais ou ajustes no ambiente 

pessoal. 

 

A FIG. 4 mostra a configuração gráfica do modelo de tensão do trabalho de 

Karasek et al. (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Modelo de tensão no trabalho 
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   Fonte: Limongi-França e Rodrigues (2005, p. 74) Baker;Karasek (1979). 

 

No próximo subitem serão abordadas as principais contribuições relacionadas ao 

modelo de Cooper, Cooper e Eaker (1988), para desenvolvimento de estudos do 

construto estresse ocupacional. 

 

 

4.4.1.2 Modelo de Cooper, Cooper e Eaker (1988) -  (marco teórico) 

 

O modelo teórico do estresse ocupacional proposto por Cooper, Cooper e Eaker 

(1988) e adaptado para a presente pesquisa é apropriado para o estudo do tema, 

tendo sido escolhido como marco teórico para abordagem qualitativa da presente 

investigação, pois cobre as variáveis e a população a serem pesquisadas de 

forma abrangente.  

 

O referencial teórico e metodológico desenvolvido por esses autores tem se 

revelado eficaz na identificação dos quadros de estresse vinculados a questões 

tipicamente estruturais dos contextos ocupacionais.  

 

Caracteriza-se, assim, o modelo dinâmico do estresse ocupacional, útil na 

identificação dos fatores de pressão e das estratégias de combate ao estresse 

adotado pelos indivíduos. A FIG. 5 ilustra esse modelo. 

 

FIGURA 5 - Modelo dinâmico do estresse ocupacional 
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   Fonte: Cooper, Cooper e Eaker (1988) e Cooper, Sloan e Willians (1988). 

 

Com base nesse modelo, Cooper, Cooper e Eaker (1988) desenvolveram o 

questionário Occupation Stress Indicator (OSI). É um instrumento de coleta de 

dados utilizado e validado no Brasil por Moraes, Kilimnik e Ladeira (1993) para 

pesquisa sobre estresse ocupacional, bastante abrangente e composto de seis 

escalas básicas, subescalas e itens de resposta. Posteriormente, Moraes e 

Kilimnik (1994) dividiram as seis grandes escalas em três grupos de variáveis: 

fontes de pressão no trabalho; diferenças individuais; e manifestações do 

estresse criando, desta forma, uma versão reduzida do questionário, conforme 

QUADRO 13. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 13 - Relação conceitual entre escalas e subescalas do OSI 
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Fonte. Moraes e Kilimnik (1994). 

 

O QUADRO 13 ressalta que diferentes fatores podem ser considerados como 

fonte de pressão e diferentes reações e sintomas serão apresentados por 

indivíduos inseridos no mesmo ambiente. Assim, é importante que a instituição 

esteja apta a identificar as suas fontes de pressão específicas com o objetivo de 

minimizar os efeitos na saúde dos trabalhadores e da própria instituição. 

 

A) Fontes de pressão no trabalho 

 

Em relação à variável fontes de pressão no trabalho, Cooper, Cooper e Eaker 

(1988) designam seis categorias de agentes estressores: 

a) Fatores intrínsecos ao trabalho: referem-se a condições de trabalho, 

divisão do trabalho, jornada diária, viagens, riscos e perigos, adoção de 

novas tecnologias, sobrecarga de e/ou subcarga de trabalho; 

b) papel do indivíduo na organização: relaciona-se à ambiguidade e ao 

conflito de papéis do indivíduo na organização, variáveis de personalidade, 

responsabilidade; 

c) relacionamento interpessoal: refere-se ao relacionamento com superiores, 

subordinados e colegas; 
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d) satisfação do trabalhador em termos de carreira e perspectivas: abrange 

aspectos como segurança no trabalho, aposentadoria e avaliação de 

desempenho; 

e) clima e estrutura da organização: dizem respeito a questões como 

liberdade, autonomia, participação, sentimentos de satisfação e 

pertencimento; 

f) interface casa-trabalho: refere-se ao impacto do trabalho no 

relacionamento e na dedicação à família, cônjuge e filhos. 

 

Todas as fontes potenciais de pressão e de estresse em um contexto de trabalho 

são influenciadas pelas diferenças individuais de cada trabalhador. Dessa forma, 

não se pode afirmar que determinados elementos potencialmente estressantes e 

negativos em uma situação de trabalho específica provoquem efeitos 

homogêneos em todos os indivíduos. 

 

B) Diferenças individuais de personalidade 

 

É imprescindível considerar a existência de diferentes níveis de tolerância ao 

estresse para cada indivíduo, uma vez que o ser humano é único e interpreta 

suas experiências de acordo com suas vivências e história de vida particulares. 

Nesse sentido, Friedman e Rosenman (1974) propuseram duas categorias de 

personalidade: tipo A e tipo B. 

 

Pessoas impacientes, apressadas, competitivas, ansiosas, perfeccionistas, que 

levam a vida em ritmo acelerado e se sentem culpadas quando descansam ou 

relaxam são classificadas pelos autores como tipo A. Nesse caso, há mais 

susceptibilidade ao estresse. 

 

Couto (1987) adiciona a afirmação de que a personalidade do tipo A relaciona-se 

a indivíduos que, em maior ou menor grau, vivem o dia-a-dia como uma maratona, 

sempre apressados, que procuram fazer cada vez mais coisas em curtos 

períodos de tempo, concentrando-se em várias atividades simultaneamente e 

tendendo a fazer rapidamente coisas como comer, beber e andar. Seu 
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comportamento caracteriza-se pela “doença da pressa”, “obsessão por 

realizações” e “competitividade”.  

 

Elevado número de pesquisas, em diferentes amostragens e ocupações, confirma 

a associação direta entre o comportamento do tipo A e os sintomas 

característicos dos quadros de estresse. No tipo B de personalidade encaixam-se 

os indivíduos que não sentem necessidade de impressionar terceiros, que são 

capazes de trabalhar sem agitação, relaxam sem sentimento de culpa e não 

padecem de impaciência ou do senso de urgência. Sendo assim, são menos 

propensos ao estresse. 

 

A comparação entre o tipo A e o tipo B não remete à existência apenas dos dois 

tipos puros. Ela indica uma mensuração num contínuo entre os dois extremos, A e 

B, em que o indivíduo pode tender mais para um ou para outro ponto. Outra 

característica de personalidade que pode influenciar na maneira como as pessoas 

reagem a determinada situação é o chamado “locus de controle”. Rotter (1966) 

desenvolveu esse conceito na tentativa de avaliar a extensão do controle que os 

indivíduos julgavam ter sobre determinadas situações e sua reação a elas. 

Segundo o autor, pessoas que possuem um locus de controle interno acreditam 

que têm domínio sobre o que acontece e que suas decisões e ações influenciam 

seus resultados pessoais. Dessa forma, podem ser um pouco mais susceptíveis 

ao estresse.  

 

Por outro lado, pessoas que visualizam pequena e restrita possibilidade de 

influência sobre os eventos que a atingem têm seus resultados determinados, na 

maioria das vezes, por fatores externos. São categorizadas como de locus de 

controle externo. Tais pessoas são mais propensas ao estresse. Dessa forma, 

quanto mais controle percebido pelo indivíduo sobre os eventos de sua vida, 

menos tenderá sua susceptibilidade ao estresse. 

 

A concepção de locus de controle também se encaixa num contínuo entre dois 

tipos contrastantes de personalidade, não remetendo à existência de apenas dois 

tipos puros de comportamento. Características como o tipo A de comportamento e 
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o locus de controle influenciarão a determinação de estratégias de defesa e/ou 

combate ao estresse utilizadas pelo indivíduo. 

 

C) Sintomas físicos e psíquicos 

 

Os sintomas físicos e psíquicos manifestos dependem de diferenças individuais 

tanto em nível de ajustamento de personalidade, maturidade e capacidade de 

respostas como também de estrutura física, cultural e do ambiente social. Tais 

manifestações podem se caracterizar, no lado físico, por desconfortos como dores 

de cabeça até problemas cardíacos ou úlceras; no desempenho profissional, por 

absenteísmo, turnover, queda de produtividade e/ou acidentes; e no lado 

psicológico, por apatia, alienação, ansiedade e queda de motivação (COOPER; 

COOPER; EAKER, 1988). 

 

Para as organizações, os custos físicos e psíquicos do estresse já podem ser 

calculados e estão diretamente inter-relacionados aos seus aspectos econômicos. 

Sua presença pode ser diagnosticada na apatia, fadiga, ansiedade e baixa 

motivação percebida na força de trabalho, o que necessariamente determina 

algum tipo de impacto na produtividade, traduzido pelo número de acidentes de 

trabalho e pelo desempenho individual e coletivo dos trabalhadores (COUTO, 

1987). 

 

D) Mecanismos de defesa e estratégias de combate ao estresse 

 

De acordo com Couto e Moraes (1991), diante de situações potencialmente 

estressoras as pessoas desenvolvem mecanismos de defesa individuais que, 

quando eficazes, preservam a integridade física e psíquica do organismo. Essas 

reações de defesa individuais são estabelecidas com base em fatores ligados à 

vivência individual de cada trabalhador. Todavia, a partir da dimensão 

psicossocial do trabalho, essas reações atingem a instância coletiva, o espaço 

das interações sociais em que são articuladas estratégias defensivas construídas 

ou organizadas coletivamente. 
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Frequentemente, as estratégias são escolhidas pelo indivíduo de forma 

inconsciente, mas com vínculos bem próximos do tipo de pressão experimentada 

por ele e do seu tipo de personalidade. Dessa forma, pode-se inferir que 

determinadas fontes de pressão são capazes de interferir na escolha das 

estratégias e que as características individuais (tipo A de personalidade e locus 

de controle) também exercem importante papel na determinação dos mecanismos 

de combate ao estresse. 

 

A seguir são apresentados os principais conceitos relativos aos modelos 

contemporâneos. 

 

 

4.5 Modelos contemporâneos 

 

4.5.1 Modelo Lipp (2005) 

 

Lipp (2005), após 15 anos de pesquisas no Laboratório de Stress (LEPS) da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) Campinas, utilizando o Inventário de 

Sintoma de Estresse (ISSL) fundamentado no modelo trifásico proposto por Selye 

(1956), elaborou um modelo teórico baseado em suas pesquisas.  

 

Seu modelo quadrifásico identificou que existe uma outra fase do estresse, 

designada de “quase-exaustão” (FIG. 6), que fica entre a fase de resistência e a 

fase de “exaustão”. O ISSL permite o diagnóstico da presença ou não de estresse 

no indivíduo, a fase do estresse em que se encontra e qual a predominância da 

sintomatologia, se na área física ou psicológica (somático ou psicológico).  

 

O sujeito avança nas fases do estresse conforme o modelo, mas também pode 

retroceder caso os agentes estressores sejam controlados. Segundo Lipp (2000, 

p. 11), “essa fase recém-identificada caracteriza-se por um enfraquecimento do 

indivíduo que não mais está conseguindo adaptar-se ou resistir ao estressor. As 

doenças começam a surgir, porém ainda não são tão graves como na fase de 

exaustão”.  
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O avanço de suas pesquisas em relação à introdução da quarta fase foi 

comprovado tanto clínica como estatisticamente. Mesmo diante de constante 

desgaste e do surgimento de doenças, o indivíduo ainda se mostra em condições 

de trabalhar. O mesmo não alcança o equilíbrio quando se encontra na fase de 

exaustão, momento em que não consegue mais trabalhar ou concentrar-se (LIPP, 

2000, p. 12).  

 

A autora entende que “a fase de resistência, como proposta por Selye, era muito 

extensa, apresentando dois momentos distintos, caracterizados não por sintomas 

diferenciados, mas pela quantidade e intensidade dos sintomas” (LIPP, 2000, p. 

12).  

 

Vale ressaltar que no ISSL “a fase de resistência refere-se à primeira parte do 

conceito de resistência de Selye, enquanto a fase de quase-exaustão refere-se à 

parte final desta quando a resistência do indivíduo está realmente se exaurindo” 

(LIPP, 2000, p. 12). 

 

Na FIG. 6 resume-se o modelo teórico de Lipp para explicar o estresse. 
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FIGURA 6 - Resumo do modelo teórico de Lipp para explicar o estresse 

 

Fonte: Elaborado por Matos (2010), a partir da teoria de Lipp (2000). 

 

 

4.5.2 Modelo de Zille (2005): marco teórico 

 

Tendo como referência diversos estudos, entre eles os trabalhos de Cooper, 

Sloan e Williams (1988) e de Karasek e Torres (1996), Zille (2005) propôs um 

modelo teórico para explicar o estresse ocupacional.  

 

Tal modelo foi estruturado com cinco construtos de primeira ordem: fontes de 

tensão no trabalho; fontes de tensão do indivíduo e do papel gerencial; 

mecanismos de regulação; sintomas de estresse; e impactos na produtividade. As 

fontes de tensão no trabalho são explicadas por três construtos de segunda 

ordem, que são os processos de trabalho, as relações no trabalho e insegurança 

nas relações de trabalho e a convivência com indivíduos de personalidade difícil. 

As fontes de tensão do indivíduo e do papel gerencial, por sua vez, são 

explicadas por: responsabilidades acima dos limites, estilo e qualidade de vida, 

aspectos específicos do trabalho do gerente e desmotivação.  
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Já os mecanismos de regulação são explicados por interação e prazos, descanso 

regular e experiência no trabalho e atividade física. Os sintomas de estresse são 

explicados pelos construtos de segunda ordem: sintomas de hiperexcitabilidade e 

senso de humor, sintomas psíquicos do sistema nervoso simpático e gástrico e 

sintomas de aumento do tônus, tontura ou vertigem, falta ou excesso de apetite e 

relaxamento. O construto “impactos na produtividade” é explicado de forma direta 

pelos seus respectivos indicadores, que são em número de sete.  

 

Nesta pesquisa utiliza-se o modelo teórico proposto por Zille (2005), adaptado 

para este trabalho (FIG. 7), que cobre, de maneira abrangente, as variáveis e a 

população a ser estudada. Além disso, o referencial teórico e metodológico 

desenvolvido pelo autor tem se revelado eficaz na identificação de quadros de 

estresse em diversos cenários ocupacionais, apesar de ter sido estruturado, 

inicialmente, para gerentes. 
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FIGURA 7 - Modelo teórico para explicar o estresse 

 

   Fonte: Metzker (2011, p. 36) adaptado de Zille (2005, p. 191). 

 

Para fins deste estudo, o construto de primeira ordem “fontes de tensão do 

indivíduo e do papel gerencial” e o construto de segunda ordem “aspectos 

específicos do trabalho gerencial” foram adaptados. Isso pode ser explicado pela 

necessidade de avaliarem-se aspectos específicos do trabalho desempenhado, 

que não apresenta características de função gerencial somente.  

 

Após elucidar as principais abordagens teóricas acerca do estresse ocupacional, 

o próximo tópico apresenta resultados de algumas pesquisas sobre o tema, no 

Brasil. 
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4.6 Algumas pesquisas sobre estresse no Brasil 

 

No QUADRO 14 destacam-se alguns estudos realizados no Brasil acerca do tema 

estresse ocupacional de diferentes categorias profissionais. 

 

QUADRO 14 - Algumas pesquisas sobre estresse realizadas no Brasil 

Pesquisador Público-alvo Objetivo da 
pesquisa 

Resultados da pesquisa Modelo da 
pesquisa 

Simões 
(2011) 

Atletas de 
voleibol de 
diferentes 
categorias 

Geral: analisar as 
percepções da QV, 

do estresse e da 
recuperação de 

atletas federados, do 
gênero masculino, de 
diferentes categorias 

da modalidade 
voleibol, no período 

preparatório (T1) e no 
período competitivo 

(T2) 

Houve avaliação positiva da saúde e 
da QV nas três categorias, não 

havendo diferenças significativas entre 
T1 e T2. As percepções de estresse e 

de recuperação variaram em T2 de 
forma semelhante nas categorias de 

base, que tiveram diminuição em 
algumas escalas de estresse e  

manutenção nas de recuperação, 
porém, na categoria adulta houve 

aumento em três escalas de estresse e 
diminuição em uma de recuperação. 

WHOQOL_b 
Ref RESTQ- 

76 

Metzker 
(2011) 

 

Fisiotera- 
peutas 

 

Principal: investigar os 
aspectos relacionados 
ao estresse no trabalho 

de fisioterapeutas 
atuantes em um 

hospital filantrópico da 
cidade de Belo 
Horizonte-MG. 

 
 

Ao final do trabalho pôde-se concluir 
que a necessidade constante de acerto; 

a realização de diversas atividades 
simultaneamente; a divisão da 

autonomia com outro profissional de 
saúde; e a convivência com indivíduos 

estressados, ansiosos e/ou com 
dificuldades emocionais foram as 

principais fontes de tensão excessiva no 
trabalho dos fisioterapeutas estudados. 

Zille (2005) 
 

Parreira 
(2006) 

 

Psicólogos Principal: pesquisar 
de que maneira o  

estresse se manifesta 
nos psicólogos que 

atuam em uma clínica 
credenciada pelo 

DETRAN/MG. 
 
 
 
 

De maneira geral, ao avaliar o grau de 
estresse da população, observou-se que 
os indicadores de saúde física e mental 
apresentaram-se dentro da normalidade. 

A maioria dos psicólogos apresentou 
elevado nível de bem-estar físico, assim 

como nível regular de saúde mental diante 
de situações potencialmente estressoras. 
No entanto, foram identificadas fontes de 
pressão e insatisfação nessa situação de 

trabalho que se relacionam à não 
realização profissional, carreira e 

perspectivas, assim como problemas 
relativos à comunicação interna. 

Cooper, 
Cooper e 

Eaker 
(1988) e 
Cooper, 
Sloan e 
Willians 
(1988) 

Continua QUADRO 14 
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Pesquisador Público-alvo Objetivo da 
pesquisa 

Resultados da pesquisa Modelo da 
pesquisa 

Matos 
(2010) 

Motoristas 
 

Consistiu em 
diagnosticar possíveis 
quadros de estresse 

ocupacional dos 
motoristas que atuam 

em empresas de 
transporte coletivo na 

cidade de Belo 
Horizonte, visando 

subsidiar ações 
direcionadas para a 
gestão de pessoas 
em relação a essa 

categoria profissional. 

Entre as principais causas do estresse 
citadas pelos motoristas, está o trânsito 
lento, a circulação excessiva de outros 

veículos e o tempo curto para 
completar cada viagem. 

Lipp (2000) 

Freitas 
(2010) 

Funcionários 
administrativos 

de uma 
Universidade 

pública 
 

 
 
 

Avaliar o efeito da 
ginástica laboral 

compensatória em 
funcionários 

administrativos de uma 
Universidade pública, 

visando àa redução de 
queixas relacionadas 

ao estresse 
ocupacional e à dor 

osteomuscular. 

Constatou-se estresse ocupacional leve 
nos funcionários avaliados, com níveis 

médios de 2,3 no pré, e 2,2 no pós-teste, 
não havendo redução estatisticamente 

significativa. 
 
 
 

Tamayo 
(2001) e  
Corlett e 
Bishop 
(1976) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar no QUADRO 14 que, apesar de utilizarem diferentes modelos, 

o objetivo principal dos estudos foi identificar os principais agentes causadores de 

estresse, ou seja, as principais fontes de tensão de diferentes categorias 

profissionais. 

 

No próximo capítulo são descritos os aspectos metodológicos, no qual são 

relatados os procedimentos técnicos para a realização da pesquisa, bem como a 

abordagem utilizada e os instrumentos de coleta de dados. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem como fim apresentar a metodologia adotada no 

desenvolvimento da pesquisa, que teve como objetivo investigar os aspectos 

relacionados à QVT - com base nos modelos teóricos propostos por Fernandes 

(1996) e Hackam e Oldham (1975) adaptado por Moraes e Kilimnik (1994) - e ao 

estresse ocupacional, segundo os modelos de Zille (2005) e Cooper, Cooper e 

Eaker (1988) no trabalho de auditores internos e externos atuantes na região 

Sudeste. 

 

De forma a atender ao objetivo proposto, este capítulo está dividido em cinco 

seções. Na primeira, apresenta-se a caracterização da pesquisa e seu 

delineamento. Na segunda, define-se o modelo de pesquisa, baseado nos 

principais conceitos teóricos. Em seguida, procede-se à descrição da unidade de 

análise e de observação. A seção seguinte aborda a técnica utilizada para a 

coleta de dados, seguida pela descrição das técnicas de análise dos dados. 

 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para responder ao problema: Qual o nível de QVT e estresse ocupacional 

percebido pelos auditores internos e externos atuantes na região Sudeste no 

Brasil?, foi realizado estudo de caráter descritivo, em que se procurou identificar a 

incidência e distribuição de características da amostra e estabelecer algumas 

correlações entre as variáveis dos modelos teóricos da pesquisa (KERLINGER, 

1980). Foi utilizado também estudo explicativo, que visa a identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência do fenômeno avaliado (GIL, 

1996). 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi classificada como survey, 

procurando obter entendimento da percepção da QVT e do estresse ocupacional 

dos auditores internos e externos, atuantes na região Sudeste. 
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O método de “levantamento” (survey) refere-se ao uso de questionário 

estruturado aplicado a uma amostra de população e destinado a analisar 

informações específicas dos entrevistados (MALHOTRA, 2001).  

 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se a metodologia quantiquali. 

No QUADRO 15, apresenta-se um resumo da caracterização da pesquisa. 

 

QUADRO 15 - Caracterização da pesquisa 

Característica Tipo 

Quanto aos fins Descritiva e explicativa 

Quanto aos meios Survey 

abordagem Quantitativa e qualitativa 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para Collis e Hussey (2005, p. 26), “o método qualitativo é mais subjetivo e 

envolve examinar e refletir as percepções para obter entendimento de atividades 

sociais e humanas”. Partindo de conhecimentos prévios, valores, crenças e 

percepções, interpretam-se a realidade e os fatos dentro do âmbito estabelecido. 

Por meio do contato direto do pesquisador com os sujeitos da sua pesquisa, 

busca-se a compreensão do problema levantado. Corroborando tal perspectiva, 

Godoy (1995a; 1995b) preleciona que a pesquisa qualitativa procura conhecer os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, sendo por meio da percepção dos 

mesmos que se entende a realidade na qual estão inseridos. 

 

Desta forma, nesta pesquisa optou-se por utilizar a abordagem quantitativa e 

qualitativa no intuito de se tentar obter os principais fatores de estresse 

ocupacional e qualidade de vida no trabalho dos auditores internos e externos. 

 

 

5.2 Modelo e instrumento de pesquisa 

 

No intuito de analisar o problema em questão, na abordagem quantitativa foi 

aplicado questionário validado utilizando o modelo de Fernandes (1996) para o 

construto QVT (ANEXO A) e o questionário adaptado de Zille (2005) para o 

construto estresse ocupacional (ANEXO A). Adicionalmente, para abordagem 
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qualitativa, foi empregado um roteiro de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE 

A), considerando-se os indicadores de QVT desenvolvidos por Hackman e 

Oldham (1975), adaptado por Moraes e Kilimnik (1994).  

 

De forma a complementar o modelo de Zille (2005) usado na abordagem 

quantitativa para mensuração do estresse, foi adotado o modelo de Cooper, 

Cooper e Eaker (1988) para a abordagem qualitativa (APÊNDICE B). Por fim, no 

APÊNDICE C encontra-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Participação em Pesquisa, autorizado pelos entrevistados. 

 

Para Minayo et al. (1994), o conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se 

opõe e sim se complementa, de maneira a abranger uma realidade dinâmica, 

excluindo-se qualquer dicotomia. 

 

 

5.3 População e amostra 

 

A presente pesquisa teve como unidade de análise o estudo da QVT e do 

estresse ocupacional da categoria profissional de AI e AE atuantes na região 

Sudeste do Brasil. A população objeto deste estudo foi delineada com base nos 

participantes do “Grupo de Intercâmbio e Desenvolvimento em Auditoria, Controle 

e Gestão” e também nos auditores que participam das redes de relacionamento 

dos membros do encontro regional.  

 

Esse encontro ocorre trimestralmente em uma das sedes de empresas 

localizadas preferencialmente em Belo Horizonte e região metropolitana, cabendo 

ressaltar que a participação nesse encontro pode ocorrer tanto por profissionais 

atuantes em empresas localizadas em Minas Gerais quanto em outros estados. 

Totalizaram-se, em média, 700 auditores, dos quais 110 participam do encontro 

regional, significando que cerca de 600 auditores foram listados a partir de 

indicação por intermédio da rede de relacionamento. 

 

O critério para seleção da amostra no tocante à etapa quantitativa foi 

probabilístico e estratificado. Segundo Gil (1996), esse tipo de amostragem é 
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mais adequado quando existe o interesse na comparação entre os vários extratos. 

Neste estudo os extratos podem ser categorizados como auditores internos e 

externos. 

 
Foram encaminhados por e-mail 700 questionários dos quais foram respondidos 

384. Foram selecionados aqueles cujas empresas estão localizadas na região 

Sudeste e que responderam por completo as questões referentes à avaliação do 

nível de estresse e de qualidade de vida no trabalho. Na TAB. 1, a amostra de 

248 respondentes utilizada nesta pesquisa encontra-se distribuída por local de 

atuação e por classificação do auditor. 

 

TABELA 1 – Distribuição da amostra pesquisada 

 
Local de Atuação do Auditor 

Auditor 
Interno 

Auditor 
Externo 

Total 

Região Sudeste 192 56 248 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

É importante lembrar que os resultados quantitativos desta pesquisa foram 

considerados significativos, tendo em vista os valores p<0,05 (95,0% de 

confiança). 

 

Na etapa qualitativa os entrevistados foram selecionados de maneira aleatória, 

tendo como principal requisito terem respondido aos questionários solicitados na 

primeira fase da pesquisa. O segundo foi a acessibilidade, por contato telefônico. 

Por esse critério, segundo Vergara (2003), selecionaram-se elementos pela 

facilidade de acesso. 

 

De acordo com Sant`Anna, Kilimink e Moraes (2011), para os estudos de QVT e 

estresse ocupacional tem ocorrido a predominância de métodos quantitativos. A 

complementação com abordagem qualitativa contribui, substancialmente, para 

mais aprofundamento dos casos pesquisados, bem como para melhor 

compreensão da dinâmica das situações em estudo. Dessa forma, essa é 

também mais uma justificativa para a escolha da abordagem quantitativa e 

qualitativa. 
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Dos auditores pesquisados, 77,4% pertenciam à classificação de auditores 

internos e 22,6% auditores externos, sendo que a predominância foi do gênero 

masculino - 73,0%. A faixa etária predominante foi acima de 40 anos, 

representando 30,2%. Os casados totalizaram 59,8% da amostra. O cargo de 

gerência foi o que apresentou mais alto percentual na amostra, 29,0%. 

Adicionalmente, 63,7% exerciam a função de auditor por mais de seis anos.  

 

 

5.4 Coleta de dados 

 

Quanto aos procedimentos e instrumentos de coletas de dados, foi realizado um 

pré-teste para análise semântica e teórica dos questionários dos modelos já 

validados; e um painel composto de três especialistas, sob coordenação do 

orientador, efetuou a validação do conteúdo.  

 

Sucessivamente, os questionários foram enviados por e-mail diretamente a cada 

respondente de maneira personalizada e foram respondidos por meio de um link 

proveniente do site www.enquetefácil.com. Além disso, o questionário foi enviado 

a diversas empresas de diversos segmentos. Adicionalmente, foi requerida a 

ajuda de alguns órgãos regulamentadores da profissão, seja de AI ou AE, tais 

como: Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA), Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e Conselho Regional de 

Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG), no intuito de conseguir apoio para 

divulgação da pesquisa. 

 

De acordo com Nadir (2003 apud BOTELHO; ZOUAIN, 2006), esse método de 

coleta de dados não é aplicado a todos os tipos de estudos, mas se os 

questionários são desenhados para levantamentos autoadministrados, assistidos 

por computador na Internet, enviados por e-mail ou correio e entrevistas pessoais 

ou telefônicas, o método de “levantamento” é adequado.  

 

Quanto à etapa qualitativa, os entrevistados foram selecionados de maneira 

aleatória, tendo como principal requisito terem respondido ao questionário 

aplicado na primeira etapa. As entrevistas foram realizadas por telefone ou 
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pessoalmente. Adicionalmente, para alguns entrevistados foram enviados 

questionários estruturados por e-mail com posterior esclarecimento de dúvidas, 

quando aplicável. 

 

 

5.5 Técnica de análise e tratamento dos dados 

 

Para verificação dos objetivos na etapa quantitativa foram utilizados 

procedimentos estatísticos como a apresentação dos dados agrupados em 

tabelas de frequências simples e relativas, utilização das médias dos fatores 

característicos das fontes de influências da QVT e do estresse para análise 

comparativa nas categorias de auditores atuantes na região Sudeste do Brasil. 

 

Adicionalmente, os dados foram processados utilizando-se os softwares Excel e 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-versão 13.0), que forneceram 

as ferramentas de tratamento estatístico necessárias para a pesquisa.  

 

Para a avaliação do nível de QVT e estresse usou-se a classificação proposta por 

Fernandes (1996) na QVT, conforme QUADRO 16, e a classificação proposta por 

Zille (2005, p. 222-223) para estresse, descrita no QUADRO 18. 

 

Para a etapa qualitativa utilizou-se o modelo de Hackman e Oldham (1975) 

adaptado por Moraes e Kilimnik (1994) para análise do construto QVT e o modelo 

de Cooper, Cooper e Eaker (1988) para explicação do construto estresse.  

 

A técnica de análise dos dados empregada na etapa qualitativa desta pesquisa foi 

a análise de conteúdo, como recomendado por Collis e Hussey (2005) para a 

análise de dados qualitativos. Bardin (2011) salienta que a análise de conteúdo 

não é apenas um instrumento, e sim uma maneira de buscar a compreensão e 

dar forma às comunicações. Ou seja, segundo o autor, tal técnica tem por 

finalidade colocar em evidência os aspectos subjetivos de uma mensagem, 

buscando compreender o significado de seu conteúdo que, geralmente, se 

apresenta em segundo plano. 
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A análise e tratamento dos dados seguiram as etapas básicas citadas por Bardin 

(2011), que consistem em pré-análise, descrição analítica e interpretação 

inferencial. A pré-análise consistiu na organização do material levantado. A 

descrição analítica correspondeu ao estudo aprofundado do material levantado, 

codificando, classificando e categorizando os dados de acordo com as premissas 

levantadas no referencial teórico. A interpretação inferencial consistiu na reflexão 

e intuição, com embasamento na literatura e marco teórico utilizado (TRIVINOS, 

2010). 

 

Após a análise dos resultados da etapa da pesquisa quantitativa, seguida pela 

etapa de categorização das entrevistas (etapa qualitativa), foram confrontados os 

resultados dessas duas etapas, considerando-se os quatro modelos de pesquisa 

envolvidos no referencial teórico. Isso possibilitou, como preconizado por Yin 

(2005), a explicação para o fenômeno e o alcance dos objetivos deste trabalho. 

 

No próximo capítulo é demonstrado o resultado da pesquisa realizada. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
Neste capítulo são apresentados os resultados das análises quantitativas e 

qualitativas da QVT e do estresse ocupacional dos auditores internos e externos 

atuantes na região Sudeste do Brasil. A estrutura do capítulo está dividida da 

seguinte forma: primeiramente, são apresentados os resultados da pesquisa 

quantitativa para o construto QVT considerando-se o modelo de Fernandes 

(1996); posteriormente, os resultados da pesquisa qualitativa considerando-se o 

modelo de Hackman e Oldham (1975) adaptado por Moraes e Kilimnik (1994); em 

seguida, análise comparativa entre esses dois modelos. Sucessivamente, a 

mesma análise descrita baseou-se no construto estresse ocupacional. Ao final foi 

realizado um estudo na tentativa de se descobrir a existência ou não de 

correlação entre esses dois construtos.  

 

No próximo item são contextualizadas as principais premissas utilizadas para a 

análise dos resultados. 

 

 

6.1 Análise dos fatores da QVT e estresse 

 
Os fatores da QVT e estresse são formados por um conjunto de questões 

segundo o modelo de Fernandes (1996) e Zille (2005). Utilizou-se a média 

aritmética simples desses grupos de questões para representação dos fatores. 

Considera-se na análise que quanto maiores forem os valores de médias na QVT, 

maior é a tendência à boa qualidade de vida no trabalho. Para os níveis de 

estresse serem considerados bons, a interpretação é de forma contrária, 

indicando que quanto mais baixa for a média na atribuição desses pontos, mais 

baixo é o nível de estresse. 

 

Foram analisados os dois perfis de auditores (AI e AE), atuantes na região 

Sudeste do Brasil. Em seguida, foram aplicados os testes de médias para verificar 

a existência de diferenças significativas de percepção das duas categorias de 

auditores em relação ao nível de qualidade de vida no trabalho e também em 
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relação ao nível de estresse.  

 

Na TAB. 2 estão apresentadas as médias das pontuações na percepção dos 

auditores internos e externos na amostra pesquisada. As médias por questão 

encontram-se nos APÊNDICES D, E. 

 

TABELA 2 - Distribuição das médias dos fatores do nível de QVT e estresse 

Construtos/Fatores 
Auditor 
Interno 

Auditor 
Externo 

Nível de QVT 3.40 3.52 

Competência gerencial 3.36 3.45 

Identificação com a empresa 3.49 3.63 

Preocupação assistencial com os funcionários 3.80 3.89 

Oportunidade efetiva de participação 3.19 3.47 

Visão humanista da empresa 3.23 3.35 

Equidade salarial 3.11 2.86 

Nível de ESTRESSE 2.47 2.57 

Fonte de tensão do indivíduo e do papel gerencial 2.67 3.08 

Fonte de tensão no trabalho 2.38 2.49 

Impactos na produtividade 2.16 2.27 

Mecanismos de regulação 3.57 3.28 

Sintomas de estresse 2.20 2.24 

Outras fontes de tensão 2.76 2.78 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na tabela acima é possível evidenciar os principais indicadores/fatores de QVT e 

Estresse Ocupacional que seram detalhados nos próximos itens. 

 

A seguir são apresentadas análises mais detalhadas dos resultados apresentados 

quanto ao construto QVT. 

 

 

6.2 Qualidade de vida no trabalho  

 

Os resultados da pesquisa realizada no período de agosto a dezembro/12 

referente ao construto qualidade de vida no trabalho são abordados no próximo 

subitem. 
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6.2.1 Modelo I: Fernandes (1996) 

 

Para a interpretação e análise do nível de intensidade da QVT da amostra 

estudada, utilizou-se como referência a escala de QVT proposta por Fernandes 

(1996), que segue os seguintes critérios: 

 

QUADRO 16 – Classificação dos níveis de QVT 

Pontuação média obtida nos fatores Percepção da QVT 

De 1 a 2,5 Insatisfatória 

De 2,5 a 3,5  Neutra 

De 3,5 a 5 Satisfatória 

Fonte: Fernandes (1996). 

 

Essa classificação desenvolvida por Fernandes (1996) tem o objetivo de 

mensurar o grau de satisfação da amostra pesquisada em relação aos fatores 

determinantes da QVT propostos em seu modelo. 

 

Nas seções seguintes, descreve-se primeiramente o diagnóstico do nível de QVT, 

considerando-se as categorias profissionais objetos deste estudo (AI e AE) para a 

etapa quantitativa; posteriormente, os dados da etapa qualitativa. 

 

 

6.2.1.1 Diagnóstico do nível de QVT por categoria profissional 

 

A TAB. 3 demonstra o diagnóstico do nível de QVT para a amostra avaliada. 

 

TABELA 3 - Distribuição das médias dos fatores do nível de QVT 

Construtos/Fatores Auditor Interno Auditor Externo 

Nível de QVT 3.40 3.52 

Competência gerencial 3.36 3.45 

Identificação com a empresa 3.49 3.63 

Preocupação assistencial com os funcionários 3.80 3.89 
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Oportunidade efetiva de participação 3.19 3.47 

Visão humanista da empresa 3.23 3.35 

Equidade salarial 3.11 2.86 

          Fonte: dados da pesquisa. 

 
Entre os fatores que compõem a QVT, o que apresentou a média mais alta foi a 

“preocupação assistencial com os funcionários” (AI 3,80 e AE 3,89); e o de média 

mais baixa a “equidade salarial” (AI 3,11 e AE 2,86). 

 

Os dados da TAB. 3 revelam também que os AEs obtiveram pontuação superior à 

dos AIs em quase todos os fatores, com exceção da equidade salarial (QVT). 

 

Para analisar a existência significativa de diferenças entre as médias dos 

construtos e também dos fatores, aplicou-se o teste de médias. Na TAB. 4 estão 

os resultados dos testes de normalidade dos fatores/construtos, que teve o 

propósito de nortear a escolha do teste de médias a ser utilizado. 

 

TABELA 4 – Teste de normalidade de dados:Sample Kolmogorov-Smirnov 

Construtos e Fatores N K-S Asymp. Sig. (2-tailed) 

QVT 246 1.102 0.176 

Competência gerencial 240 2.143 0(*) 

Identificação com a empresa 244 1.562 0.015(*) 

Preocupação assistencial com os funcionários 246 2.104 0(*) 

Oportunidade efetiva de participação 244 1.845 0.002(*) 

Visão humanista da empresa 243 1.202 0.111 

Equidade salarial 244 1.205 0.11 

  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os construtos/fatores assinalados com (*) têm significância 

abaixo de 5%, o que evidencia que os dados não seguem a distribuição normal. 

Dessa forma, usou-se o teste de médias não paramétrico de Mann-Whitney, que, 

segundo Siegel (1975), sendo a escala de mensuração no mínimo ordinal, pode 

ser aplicado para comprovar se dois grupos independentes foram ou não 

extraídos de uma mesma população. Trata-se, assim, de uma prova não 

paramétrica que constitui alternativa extremamente útil quanto à prova de t de 

Student. 
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Na TAB. 5 estão os resultados do teste aplicado na comparação das médias de 

pontuação atribuídas pelos auditores internos e externos. Nesse caso, a 

formulação das hipóteses testadas é: 

a) Ho: A percepção do AI é igual à do AE em relação ao fator i. 

b) H1: A percepção do AI difere da percepção do AE em relação ao fator i. 

 

TABELA 5 – Teste de média: Test Statistics(a) 

Fatores  Mann-Whitney U Z 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Competência gerencial 4.839.000 -.263 .792 

Identificação com a empresa 4.637.000 -.935 .350 

Preocupação assistencial com os funcionários 4.886.500 -.790 .430 

Oportunidade efetiva de participação 4.109.000 -2.109 .035 

Visão humanista da empresa 4.620.500 -.918 .359 

Equidade salarial 4.178.000 -1.949 .051 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quando o nível de significância crítico (última coluna) for abaixo de 0,05, rejeita-

se a hipótese Ho. Isso significa que ocorreram diferenças nas respostas entre 

auditor interno e externo.  

 

Na comparação entre as colunas de médias, observa-se na TAB. 5 que apenas 

dois fatores da QVT apresentaram diferenças significativas entre as pontuações 

atribuídas pelos auditores: oportunidade efetiva de participação e equidade 

salarial, que ficou bem próximo do limite.  

 

O fator “oportunidade efetiva de participação” é influenciado pelas maiores 

diferenças entre as pontuações dos auditores nas questões 19.1- criatividade 

(AI=3,26 e AE=3,57) e 19.5- capacitação (AI=3,11 e AE=3,68). Para essas duas 

questões a média do AE foi mais alta que a do AI. Entretanto, em relação ao fator 

equidade salarial, a média do AI foi mais alta que a do AE, principalmente na 

questão referente ao salário variável (AI=3,11 e AE=2,86). 
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TABELA 6 – Teste de normalidade de dados - Sample Kolmogorov-Smirnov 

Construtos e fatores N K-S 
Asymp. 

Sig.  
(2-tailed) 

ESTRESSE 222 1223 0.101 

ESTRESSE-fonte de tensão do indivíduo e do papel gerencial 221 0.778 0.581 

ESTRESSE-fonte de tensão no trabalho 195 0.701 0.709 

ESTRESSE-impactos na produtividade 221 1.99 0.001(*) 

ESTRESSE-mecanismos de regulação 185 1.059 0.212 

ESTRESSE-outras fonte de tensão 185 1.397 0.04(*) 

ESTRESSE-sintomas de estresse 222 1.519 0.02(*) 

   Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os construtos/fatores assinalados com (*) tiveram significância 

abaixo de 5%, o que realça que os dados não seguem a distribuição normal. 

Dessa forma, usou-se o teste de médias não paramétrico de Mann-Whitney, 

conforme citado anteriormente. 

 

Na TAB. 7 estão os resultados do teste aplicado na comparação das médias de 

pontuação atribuídas pelos auditores internos e externos. Neste caso, a 

formulação das hipóteses testadas é: 

a) Ho: A percepção do AI é igual à do AE em relação ao fator i; 

b) H1: A percepção do AI difere da do AE em relação ao fator i. 

 

TABELA 7 – Teste de média - Test Statistics(a) 

Fatores  
Mann-

Whitney 
U 

Z 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

ESTRESSE-fonte de tensão do indivíduo e do papel gerencial 2.789.000 -3.479 .001 

ESTRESSE-fonte de tensão no trabalho 3.023.000 -.750 .453 

ESTRESSE-impactos na produtividade 3.702.500 -1.150 .250 

ESTRESSE-mecanismos de regulação 2.108.500 -2.647 .008 

ESTRESSE-outras fonte de tensão 2.788.500 -.374 .708 

ESTRESSE-sintomas de estresse 4.041.500 -.497 .619 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quando o nível de significância crítico (ultima coluna) for inferior a 0,05, rejeita-se 

a hipótese Ho, significando que ocorreram diferenças nas respostas entre auditor 

interno e externo.  

 

Em relação ao estresse, os fatores que apresentaram diferenças foram fonte de 

tensão do indivíduo e do papel gerencial bem como os mecanismos de regulação. 

 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa qualitativa para o construto 

QVT, realizada com base no modelo de Hackman e Oldham (1975) adaptado por 

Moraes e Kilimnik (1994). 

 

 

6.2.2 Modelo II: Hackman e Oldham (1975) adaptado por Moraes e Kilimnik 

(1994) 

 

De acordo com esses autores, a QVT pode ser avaliada em termos de: 

a) Dimensões da tarefa, identificando seis atributos importantes para a 

satisfação do trabalho: variedade de habilidades, identidade da tarefa, 

significado da tarefa, inter-relacionamento, autonomia e feedback (do 

próprio trabalho e extrínseco).  

b) Estados psicológicos críticos envolvendo a percepção da significância do 

trabalho, da responsabilidade pelos resultados e o conhecimento dos reais 

resultados do trabalho. 

c) Resultados pessoais e de trabalho, incluindo a satisfação geral e a 

motivação para o trabalho de alta qualidade, bem como o absenteísmo e a 

rotatividade baixa.  

 

Seguindo um roteiro (ANEXO A), foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas com 21 auditores atuantes no estado de Minas Gerais e 14 

auditores atuantes em outros estados da região Sudeste, perfazendo o total de 35 

entrevistados. Considerando o estado de Minas Gerais, as entrevistas 

envolveram: oito AEs e 13 AIs. Nos outros estados da região Sudeste ficaram 
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assim distribuídas: seis AEs e sete AIs. As entrevistas foram realizadas nos 

meses de agosto a dezembro 2012. 

Foi firmado o compromisso da confidencialidade com todos os respondentes, no 

intuito de preservar seu anonimato e permitir mais liberdade de expressão. Alguns 

desses termos foram enviados por e-mail. Para apresentação dos dados, cada 

entrevista recebeu um código e numeração: 

a) AI: Auditor interno seguidos da numeração 1 a 20; 

b) AE: Auditor externo seguidos da numeração 1 a 15. 

 

 

6.2.2.1 Diagnóstico do nível de QVT por categoria profissional 

 

A) Dimensões da tarefa 

 

 Variedade de habilidade 

 

Tanto os AIs quanto os AEs foram unânimes ao afirmarem que o trabalho de 

auditoria não é simples nem rotineiro, havendo a necessidade de realização de 

diversas atividades ao mesmo tempo.   

 

Os trabalhos na auditoria interna nos permitem conhecimento mais 
aprofundado em diversas áreas da empresa, o que ajuda no 
crescimento profissional (AI-06). 

Em função dos diversos projetos da empresa, tenho participado de 
discussões em diversas áreas da empresa, demandando conhecimentos 
e habilidades diferentes das que normalmente uso na auditoria (AI-16). 

Apesar da realização de todo trabalho de auditoria de sistemas, participo 
de outros projetos em que tenho que realizar diversas atividades ao 
mesmo tempo com diferentes habilidades que possuo (AI-20). 

 

Por um lado, mostraram-se satisfeitos por essa característica de ter que fazer 

diversas coisas ao mesmo tempo, afirmando ser inerente à profissão de auditor: 

“Para mim é inerente à profissão do auditor, principalmente de um gestor” (AI -

29). 

 

Em contrapartida, afirmaram que em alguns casos essa variedade de habilidades 

proporciona certa sobrecarga de trabalhos em algumas ocasiões: 
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A atual posição do escritório exige que assumamos cargas maiores do 
que o nosso cargo efetivamente deveria fazer, são várias tarefas a 
serem realizadas e muito pouco tempo para entregá-las (AE-11). 

Sou requerido a executar em praticamente todos os clientes diversas 
coisas ao mesmo tempo com habilidades diferentes (discussão de 
assuntos técnicos/gerenciamento de pessoas/gerenciamento do projeto 
– status; prazo; entrega por parte do cliente, entre outros). Também 
gerenciamos vários projetos simultaneamente (AE-12). 

 

A variável pode ser considerada satisfatória, atendendo aos princípios adotados 

por Hackman e Oldham (1975) no desenvolvimento de sua abordagem sobre 

dimensões básicas do trabalho. 

 

 Identidade e significado da tarefa 

 

Neste quesito, a melhor inferência foi de que o trabalho é parte de um todo. A 

identidade da tarefa de maneira geral foi bem percebida pelos auditores, uma vez 

que, dos 35 entrevistados, 23 deles (66%) afirmaram realizar atividades que 

gostam, têm prazer no trabalho e ajudam diversas pessoas no dia-a-dia,  

considerando-se incluídos no todo ou em todas as fases do trabalho. 

 

Os projetos de auditoria são acompanhados do início ao fim. Por ter uma 
equipe nova, acabo sendo envolvido do levantamento dos dados até a 
emissão dos relatórios de auditoria.(AI-16). 

Me sinto satisfeito, pois essa função que escolhi para desempenhar, 
então nada melhor do que fazer o que você gosta (AI-2). 

Identifico com as atividades que desempenho. Tenho o prazer de fazer o 
que gosto e acredito que ajudo bastante as pessoas no dia-a-dia (AE-
10). 

Sinto-me bem com o meu trabalho e ele possui um grande significado 
pra mim (AE-27). 

 

Ressaltaram também a preocupação com a qualidade do trabalho devido ao alto 

volume de compromissos assumidos e pouco tempo para realização: 

 

O fim muitas vezes é comprometido em função do tempo disponível para 
realizar os trabalhos, que é curto diante do que seria necessário e muitas 
vezes conflitante com outras atividades. Isto prejudica muitas vezes a 
qualidade dos trabalhos e o relacionamento com clientes (AI-25). 
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Assim, a variável foi considerada em conformidade com os critérios de Hackman 

e Oldham (1975). 

 Autonomia 

 

A autonomia foi mais bem percebida pelos AIs, podendo ser considerada 

satisfatória, uma vez que eles relataram ter total autonomia para o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais, porém relativamente pouca 

autonomia para a tomada de decisões administrativas: 

 

Alta autonomia, com reporting direto (AI-5). 

Sou responsável pelos meus trabalhos, sinto ter autonomia para 
mudanças no planejamento/execução das atividades (AI-6). 

Alta autonomia em relação às atividades de auditoria. Média autonomia 
em relação aos projetos da empresa (AI-16). 

Na realização dos trabalhos é dada autonomia. Entretanto, para 
questões administrativas não tenho nenhuma autonomia, mesmo para 
questões simples (AI-21). 

  

Quanto aos AEs, a autonomia pode ser entendida como moderada, porém foi 

enfatizada a existência de hierarquia rígida, o que dificulta, em alguns momentos, 

o processo decisório. Além disso, salientaram possuir autonomia para aspectos 

operacionais com limitação para aspectos mais estratégicos: 

 

Tenho bastante autonomia, porém a hierarquia é bastante respeitada 
(AE-11). 

Limitada devido à definição clara de hierarquia (AE-12). 

Tenho autonomia para tomar decisões, porém passam por aprovações 
(AE-24). 

Tenho autonomia em aspectos operacionais, mas uma limitação em 
relação a aspectos mais estratégicos (AE-27). 

 

Infere-se que os auditores (AI e AE) desfrutam de boa autonomia, mas não 

integral e irrestrita. Contudo, a variável pode ser considerada satisfatória e em 

conformidade com os critérios de Hackman e Oldham (1975). 

 

 Feedback, supervisão 

 

Pode ser considerada unânime a insatisfação dos AIs em relação a esse quesito. 

No tocante ao feedback intrínseco, proveniente de colegas de trabalho e/ou 
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superiores, foi mencionada sua existência, mas na informalidade. Quanto ao 

feedback extrínseco, proveniente de fontes externas e/ou clientes, informaram 

não ter conhecimento. Esse nível de insatisfação pode ser facilmente percebido 

pelos auditores nos seguintes relatos: 

 

Poucas vezes ao ano. Feedback é pontual. O feedback extrínseco ainda 
se encontra em desenvolvimento (apesar de ser informalmente bem 
efetuado) (AI-5). 

Não recebo feedback constante, o que às vezes impossibilita de saber 
se o trabalho está com qualidade ou não (AI-6). 

As pessoas sentem uma dificuldade enorme de falarem sobre o trabalho 
de outrem. Feedback então, só formal e mesmo assim quando exigido 
por um determinado programa ou por ocasião do pagamento de bônus. 
As avaliações de clientes são obrigatórias a cada trabalho, pois fazem 
parte do software TeamMate, portanto, abertas aos interessados. Minha 
opinião pessoal: eu não vou ver isso funcionar em uma empresa. No 
boteco funciona, mas não é levado para os registros na empresa (AI-18). 

 

Nas respostas dos AEs parece existir um processo mais consolidado de 

feedback, seja ele intrínseco ou extrínseco, porém se detectou certo desconforto 

quanto à maneira pela qual o processo é realizado, bem como à informalidade, 

item muito enfatizado também pelos AIs. 

 

O feedback informal é realizado de forma tempestiva internamente e 
externamente, já o formal é realizado a cada fechamento de auditoria 
(AE-8). 

Recebo feedback três vezes por ano, por telefone e por profissional que 
não acompanha meu desempenho de perto. Além disso, recebo 
anualmente o resultado de minha avaliação 360 graus (AE-10). 

Recebo o feedback sobre o meu trabalho com muita frequência, é um 
ponto positivo que temos em nosso escritório, ao final de todos os 
projetos e durante a realização dos mesmos, estamos sempre sendo 
posicionados sobre o nosso desempenho. Sempre que o cliente avalia o 
trabalho somos comunicados pelo nosso gerente (AE-11). 

 

Percebe-se que essa variável foi citada como insatisfatória pelos AIs e satisfatória 

pelos AEs, de acordo com a abordagem sobre dimensões básicas do trabalho, 

desenvolvida por Hackman e Oldham. 

 

 

B) Fatores psicológicos 
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 Significância percebida do trabalho, responsabilidade e conhecimento dos 

resultados 

 

Todos os respondentes, sejam eles auditores internos ou externos, afirmaram que 

o trabalho é muito significativo para eles. Detalharam a importância do trabalho 

tanto para melhoria dos controles internos e otimização de custos, quanto na 

responsabilidade quando da identificação de fraudes e do impacto que porventura 

possa emergir. Referiram ser um trabalho de muita responsabilidade, pois 

realizam uma atividade que impacta vários “stakeholders”: acionistas, mercado 

acionário, comunidade, funcionários, entre outros. Quando perguntados se “os 

resultados do seu trabalho podem afetar significativamente a vida ou o bem-estar 

de outras pessoas”, a resposta positiva foi unânime: 

 

Sim, através de um trabalho bem feito o impacto implica em possíveis 
melhorias para as outras pessoas (AI-2). 

Sim, pode gerar desconforto, ansiedade, mas ao mesmo tempo pode 
causar satisfação com os resultados obtidos (AI-5). 

Sim. A cobrança para resolução dos problemas é muito forte por parte da 
Diretoria (AI-6). 

Dependendo do resultado pode afetar significativamente a carreira 
profissional (AE-8). 

Sim, nossos procedimentos estão diretamente ligados ao trabalho das 
pessoas nas empresas (AE-11). 

Sim! Já fiz trabalhos cujos resultados tiveram como consequências 
demissão coletiva de pessoas, fechamento de fornecedores em BH e 
demissão de diretor. Naturalmente, isso provoca um impacto relevante 
aos envolvidos e psicológico em relação aos funcionários que 
permaneceram nas áreas. Em sentido inverso, isso também é verdadeiro. 
Quando você avalia uma área onde todos seus controles são 
satisfatórios, os resultados são divulgados em Comitês de Auditoria e os 
gestores/colaboradores recebem os devidos méritos, o clima ali é bem 
diferente em relação às demais áreas cujos resultados não são assim tão 
bons (AI-18).      

 

Quando perguntados sobre a responsabilidade social do seu trabalho (se existe o 

impacto ou não), os auditores responderam: 

 

Sim, pois o meu trabalho ajuda a melhorar os processos das empresas 
diminuindo o risco de fraudes (AI-4).     

Sim, é a base do retorno do investimento publico na sociedade (AI-7). 
Dentro da empresa pode ter impacto social sobre as pessoas que atuam 
na empresa, uma vez que pode ocorrer mudanças de processos, 
demissões e contratações de novas pessoas (AI-16).  
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Sim! Responsabilidade social é um dos valores da empresa e em nosso 
planejamento estratégico temos que sempre focar nosso trabalho nos 
riscos que possam impactar cada um desses valores. Desta forma, 
aspectos como sustentabilidade, melhoria das comunidades no entorno 
dos negócios, promoção dos direitos humanos e do trabalho digno serão 
sempre foco nos programas de auditoria (AI-18). 

Sim, o trabalho auxilia a proteção dos interesses dos sócios da empresa, 
uma vez que os controles internos têm função de auxiliar a empresa a 
atingir os seus objetivos (lucro) (AE-8). 

Os resultados de meu trabalho são utilizados para tomada de decisões 
relevantes sobre investimentos, mudanças em organizações, pagamento 
de tributos, etc. (AE-10). 

Sim, pois quando ajudamos alguém (empresa) a organizar sua empresas, 
esta gera empregos e renda (AE-19). 

 

Apurou-se que a variável é atendida segundo a teoria desenvolvida por Hackman 

e Oldham (1975). 

 

C) Resultados pessoais do trabalho e fatores contextuais 

 

 Satisfação geral 

 

Os respondentes, de modo geral, declararam-se satisfeitos com o trabalho como 

um todo e asseguraram que fazem o que gostam e que se sentem bem no 

exercício de suas funções. 

 

Me sinto satisfeito, pois essa função que escolhi para desempenhar, 
então nada melhor do que fazer o que você gosta (AI-2). 

O meu trabalho significa muito para mim. Significa aprendizagem e uma 
forma para ganhar visibilidade no mercado de trabalho (AI-4). 

Satisfeito e desafiado. Significa a busca constante de algo melhor, 
significa evolução e aprendizado (AI-5). 

Me sinto muito realizado em relação ao meu trabalho. Ele significa para 
mim uma oportunidade de crescer tanto profissionalmente como 
pessoalmente (AI-17). 

28 anos na atividade acho que responde esta questão! Minha motivação 
maior agora é dar coaching aos mais novos, incentivá-los a pensar e 
agir diferente dos programas de trabalho, tirar o traseiro da cadeira, sair 
do ar-condicionado e ir à luta em campo. É ali onde estão as melhores 
oportunidades de crescimento e de formação na carreira (AI-18). 

 

 
Acredito que meu trabalho me oferece uma excelente possibilidade de 
crescimento, agrega muito valor à minha vida profissional e aprendo 
muito com os projetos realizados. O meu trabalho é um ponto de 
conquista, pois era um objetivo estar em uma grande empresa de 
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auditoria, porém sinto que o trabalho me prejudica na vida pessoal, pois 
dedico boa parte do meu tempo a minha vida profissional (AE-11). 

Considero quase como sendo um Ministério, um chamado para tal 
atividade, porque gosto do que faço e é prazeroso. Significa uma 
realização pessoal, principalmente quando você consegue reverter uma 
situação e antever um risco e corrigi-lo. Em tempo hábil (AI-34). 

   

Interessante notar que, apesar da existência de alto grau de satisfação por parte 

dos auditores, conforme mencionado, os AEs ressaltaram preocupação com a 

responsabilidade do trabalho e, consequentemente, um nível de pressão muito 

elevado, sendo considerado por vezes estressante: 

 

Altamente estressante, contudo, compensador do ponto de vista do 
reconhecimento e possibilidade de crescimento (AE-9). 

Muito insatisfeito com o clima organizacional, trabalho sob forte pressão, 
remuneração e não cumprimento de direitos básicos trabalhistas (horas 
extras acima do permitido e pagamento destas) (AE-13). 

Me sinto com um certo conforto, mas um pouco tenso em função de 
nossas responsabilidades (AE-19). 

A pressão é muito grande, porém o conhecimento adquirido é muito 
valido. Para mim foi um investimento a longo prazo (AE-22). 

Meu trabalho significa uma fonte de renda que me abre a oportunidade 
de um futuro financeiro mais tranquilo! Nele deposito minhas esperanças 
de um futuro melhor. Entretanto, as exigências e o nível de estresse que 
ocorrem para que cheguemos ao topo são altos e em algum momento 
refletem no corpo (doença, fragilidade emocional, etc.) (AE-31). 

 

Apesar de relatos quanto à percepção de pressão e responsabilidade devido às 

atividades desempenhadas e ao elevado volume de trabalho, essa dimensão 

pode ser considerada satisfatória, principalmente devido ao alto grau de 

satisfação pessoal evidenciada nos relatos. 

 

 Satisfação com a segurança do trabalho  

 

No que se refere à indagação sobre segurança, eles foram unânimes em afirmar 

que se sentem seguros. Apresentou-se igualdade de respostas entre todos os 

auditores, internos e externos.  

 

Sinto seguro em relação à estabilidade no emprego e/ou facilidade de 
mudança de empresa (AI-6). 

Tranquilo por estar há pouco tempo na empresa e envolvido nos 
principais projetos da empresa (AI-16). 
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A empresa segue alguns padrões e normas de segurança que devem ser 
observados. Vejo como ponto positivo e me sinto confortável (AI-21). 

De certa forma sinto segura com relação ao meu trabalho e ao meu 
emprego (AE-1). 

Acredito que estou em uma empresa que me dá muita estabilidade, 
enxergo como uma oportunidade excelente (AE-11). 

 

Alguns entrevistados declararam também estarem satisfeitos sobre a segurança 

física no ambiente de trabalho, principalmente nos quesitos de segurança do 

trabalho. Manifestaram, porém, certa insegurança física (integridade) devido ao 

alto volume de viagens que normalmente são realizadas para diversos lugares 

muitas vezes não conhecidos, além da instabilidade financeira, conforme: 

 

Se segurança estiver relacionada à estabilidade não tenho nada a temer em 
relação à empresa. Se relacionada à SSMA (saúde, segurança e meio ambiente), 
idem, pois é o primeiro valor da empresa (AI-18). 

Como aspecto positivo, destaco a existência de um plano de carreira muito claro. 
E há uma certa estabilidade, pois, a menos que se cometa um erro muito grave, 
são baixas as chances de demissão. Porém há aspectos negativos com  relação à 
segurança financeira e mesmo de segurança do trabalho. Com relação à 
segurança financeira, o salário inicial é muito baixo e permanece baixo por muito 
tempo em comparação como mercado. E no que tange à segurança do trabalho, 
na maioria das vezes é necessário fazer viagens e realizar trabalhos em 
ambientes que oferecem riscos de acidentes, sem que haja uma preocupação 
grande por parte da empresa (AI-25). 

 

Assim sendo, o critério abordado por Hackman e Oldham (1975) também foi 

contemplado, podendo ser definido como satisfatório. 

 

 Satisfação com a remuneração e possibilidade de crescimento individual 

 

Neste subitem, os auditores internos e externos consideraram que a 

remuneração, seja ela fixa ou variável, poderia melhorar, mas de maneira geral 

estão insatisfeitos. O principal motivo, segundo eles, são as responsabilidades 

assumidas pelo cargo. Quanto à possibilidade de crescimento, enfatizaram que, 

apesar do salário não ser tão recompensador, a possibilidade de crescimento e 

aprendizado foi expressiva, no mercado ou fora dele. 

 

Com a remuneração, médio, mas quanto às oportunidades de 
crescimento satisfeito (AI-6). 
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A expectativa de crescimento é superior à satisfação de remuneração 
atual. A atual situação é satisfatória, mas precisará ser melhorada com o 
passar do tempo (AI-16). 

Estou satisfeito com minha remuneração fixa, mas totalmente insatisfeito 
com minha remuneração variável, que depende de objetivos não 
negociados e inalcançáveis (AE-10). 

Acredito que é a parte crítica do trabalho, trabalhamos muito e não 
somos devidamente remunerados por esse esforço, acredito que uma 
revisão salarial seria de bom tamanho, visto que temos pares em outras 
empresas com remuneração superior, também não somos devidamente 
remunerados com horas extras, ponto crítico do nosso trabalho. 
Possibilidades de crescimento: não tenho nada a reclamar quanto a este 
ponto, em dois anos de trabalho já fui reconhecido e promovido uma vez 
e serei novamente neste ano (AE-11). 

Insatisfeito – o volume de trabalho e de responsabilidades assumidas 
não são coerentes com uma remuneração abaixo do mercado (AE-12). 
Não estou satisfeito com a remuneração. A possibilidade de crescimento 
tanto intelectual como pessoal são os motivos de permanecer na 
empresa (AE-28). 

 

Nota-se que a variável não é atendida satisfatoriamente de acordo com os 

parâmetros tecidos por Hackman e Oldham (1975). 

 

 

6.2.3 Análise global dos modelos utilizados para mensuração da QVT 

 

Considerando-se os fatores determinantes da QVT elaborados por Fernandes 

(1996) bem como Hackman e Oldham (1975), registra-se complementaridade dos 

modelos. 

 

No tocante à classe profissional objeto deste estudo (auditores internos e 

externos), concluiu-se que o nível de QVT percebido foi considerado satisfatório. 

 

Os principais fatores determinantes da QVT percebido pelos auditores, 

considerando a abordagem quantitativa, estão demonstrados no QUADRO 17: 
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QUADRO 17 – Principais fatores determinantes da QVT (Fernandes, 1996) 

Variáveis Fator 
Média 

AI 
Média 

AE 

15.1-Limpeza Preocupação assistencial com os funcionários  4,16 4,57 

15.3-Segurança (EPIs s/agentes) Preocupação assistencial com os funcionários  4,09 4,24 

15.2-Arrumação Preocupação assistencial com os funcionários  4,00 4,30 

15.4-Insalubridade Preocupação assistencial com os funcionários  3,98 4,38 

16.1-Assistência funcionários Preocupação assistencial com os funcionários  3,73 3,67 

17.1-Identidade na tarefa Identificação com a Empresa 3,63 3,66 

17.5-Garantia e emprego Identificação com a Empresa 3,61 3,66 

21.5-Enfoque no cliente Identificação com a Empresa 3,59 3,83 

21.3-Imagem externa Identificação com a Empresa 3,58 3,91 

21.1-Identificação com empresa Identificação com a Empresa 3,58 3,81 

21.4-Responsabilidade comunitária Identificação com a Empresa 3,57 3,68 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tanto os AIs e os AEs tiveram a mesma percepção, considerando-se as variáveis 

de mais significância. O fator assistencial com os funcionários foi o mais relevante 

para essa categoria, seguido pela identificação com a empresa. 

 

Comparando o resultado apresentado com o modelo de pesquisa utilizado na 

etapa qualitativa, percebe-se que o fator preocupação assistencial com os 

funcionários não foi diretamente abordado pelo modelo de Hackman e Oldham 

(1975). Em contrapartida, o fator denominado por Fernandes (1996) de 

identificação com a empresa foi tratado por Hackman e Oldham (1975), 

principalmente nas seguintes variáveis: identidade na tarefa, garantia no emprego 

cuja variável similar no outro modelo seria segurança e estabilidade profissional e 

responsabilidade comunitária entendida como a variável responsabilidade social. 

Todas foram definidas como significativas e/ou satisfatórias pelos auditores, 

conforme depoimentos a seguir: 
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Trabalho gratificante. Análises feitas e planos de ações implementados 
são resultados do trabalho realizado (AI-26). 

Identifico-me com meu trabalho. Tenho o prazer de fazer o que gosto e 
acredito que ajudo bastante as pessoas no dia-a-dia.(AE-10). 

Sinto seguro em relação à estabilidade no emprego e/ou facilidade na 
mudança de empresa.(AI-6). 

Acredito que estou em uma empresa que me dá muita estabilidade, 
enxergo como uma oportunidade excelente (AE-11). 

 
Buscamos sempre as melhores práticas, tanto na área comercial, 
financeira, bem como social (AI-2). 

O trabalho auxilia a proteção dos interesses dos sócios da empresa, 
uma vez que os controles internos têm função de auxiliar a empresa a 
atingir os seus objetivos (lucro) (AE-8). 

 

Os fatores mais críticos percebidos pelos auditores com vistas aos dois modelos 

foram: remuneração e feedback. Registram-se os relatos: 

 

O feedback é pró-forma. Se você cobra, você tem. Eu não vou fazer o 
que fazem comigo (AI-21). 

Recebo constantemente feedbacks informais. Os formais não são 
constantes. Os feedbacks externos (clientes e outros) são 
oportunamente divulgados, quando positivos. Os negativos eu não acho 
que são prontamente apresentados. Acho que as pessoas de um modo 
geral têm dificuldade em dar feedbacks negativos (AE-1). 

Diante do alto risco dos trabalhos de auditoria, a compensação deveria 
ser maior. A possibilidade de crescimento está vinculada ao plano de 
cargos e salários ou quando surgir cargos comissionados. Devido ao 
grau de importância dos trabalhos/projetos e o risco de auditor, a 
compensação deveria ser mais atrativa (AI-20). 

Sinto satisfeito com as possibilidades de crescimento e aprendizado. 
Muito insatisfeito com o clima organizacional, trabalho sob forte pressão, 
remuneração e não cumprimento de direitos básicos trabalhistas (horas 
extras acima do permitido e pagamento destas) (AE-13). 

 

Concluiu-se que os auditores, tanto internos quanto externos, estão satisfeitos 

com a profissão escolhida, gostam do que fazem, apesar de existir sobrecarga de 

trabalho que por vezes dificulta o balanceamento da vida pessoal com a vida 

profissional. 

 
Eu gosto demais do que eu faço, talvez por isso suporto as deficiências 
do grupo. Claro, com um toque de ajuda de pessoas que tenho grande 
admiração e compartilho sempre minhas dificuldades, troca de 
experiência e alegrias de bons resultados de trabalho. Aprendi que 
temos que fazer o melhor daquilo que nos motiva profissionalmente e 
pessoalmente, independente do contexto que vivemos, o resultado disso 
é mente tranquila (AI-21). 

Hoje o meu trabalho faz parte das minhas realizações pessoais. O meu 
trabalho é prazeroso, desafiador e os meus colegas de trabalho, em 
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grande parte, são também os meus amigos. Sinto que sou bem 
reconhecida pelo que faço e que passo confiança para as pessoas que 
trabalham comigo (AE-1). 

 

No próximo item são apresentados os principais resultados em relação ao 

construto estresse ocupacional. 

 

6.3 Estresse ocupacional 

 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa realizada no período de 

agosto a dezembro de 2012 referentes ao construto estresse ocupacional. 

 

 

6.3.1 Modelo I: Zille (2005) 

 

Na classificação do nível de estresse foram utilizados os critérios do QUADRO 18:  

 
QUADRO 18 – Classificação do nível de estresse 

 

Pontuação média  
obtida nos Fatores 

Percepção da QVT 

Menos de 1,75 Ausência de estresse 

Entre 1,75 a 2,46 Estresse leve a moderado 

Entre 2,46 a 3,16 Estresse intenso 

Acima de 3,16 Estresse muito intenso 

Fonte: Zille (2005). 

 

Essa classificação desenvolvida por Zille (2005) tem o objetivo de mensurar o 

grau de satisfação da amostra pesquisada em relação aos fatores determinantes 

do estresse ocupacional, propostos por seu modelo. 

 

Nas seções seguintes, aborda-se primeiramente o diagnóstico do nível de 

estresse ocupacional, considerando-se as categorias profissionais objetos deste 

estudo (AI e AE) para a etapa quantitativa e, posteriormente, os dados da etapa 

qualitativa. 

 

 

6.3.1.1 Diagnóstico do nível de estresse ocupacional por categoria profissional 
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A TAB. 8 mostra o diagnóstico do nível de estresse ocupacional para a amostra 

avaliada. 

 

 

 

TABELA 8 - Distribuição das médias dos fatores do nível de estresse ocupacional 

Construtos/Fatores 
Auditor 
Interno 

Auditor 
Externo 

Nível de ESTRESSE 2.47 2.57 

Fonte de tensão do indivíduo e do papel gerencial 2.67 3.08 

Fonte de tensão no trabalho 2.38 2.49 

Impactos na produtividade 2.16 2.27 

Mecanismos de regulação 3.57 3.28 

Sintomas de estresse 2.20 2.24 

Outras fontes de tensão 2.76 2.78 

        Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto ao nível de estresse, lembrando-se que quanto mais baixa a pontuação, 

melhor é o estado em que se encontra o grupo, registra-se que os fatores que 

obtiveram a média mais baixa foram “impactos na produtividade” (AI-2,16) e 

sintomas de estresse (AE-2,24). O fator indicado como mais crítico foi o de 

“mecanismos de regulação”, com média de AI-3,57 e AE-3,28. 

 

Os dados da TAB. 8 evidenciaram, também, que os AEs atribuíram pontuação 

superior à dos AIs em quase todos os fatores, com exceção de “mecanismos de 

regulação (estresse)”. Para analisar a existência significativa de diferenças entre 

as médias dos construtos e também dos fatores, aplicou-se o teste de médias.  

 

Nos QUADROS 19 e 20 são demonstradas as principais questões que 

influenciaram o resultado. 
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QUADRO 19 – Fonte de tensão do indivíduo no papel gerencial (FTIPG) 

Questões 
Classificação 

AI 
Classificação 

AE 
Média  

(AI) 
Média  
(AE) 

Fatores 
Secundários 

Não conseguir desligar-se do trabalho, 
mesmo quando está em casa. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 2,74 3,21 

Estilo e qualidade  
de vida 

Assumir compromissos além dos 
limites. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 2,63 3,27 

Estilo e qualidade  
de vida 

Fazer atividades acima da capacidade 
técnica e/ou das quais ainda não tem 
domínio pleno. 

Estresse Leve 
Moderado 

Estresse 
intenso 2,4 3,02 

Responsabilidade 
acima dos limites 

Manter em processo de educação 
continuada com uma série de 
compromissos assumidos, além do 
trabalho propriamente dito. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 2,91 3,42 

Responsabilidade 
acima dos limites 

Ter os horários de descanso tomados 
pelo trabalho. 

Estresse Leve 
Moderado 

Estresse 
muito intenso 2,35 3,27 

Estilo e qualidade 
de vida 

Conhecer o que é qualidade de vida e 
sua importância e não ter tempo de 
praticar esses conceitos, devido à 
absorção pelo trabalho. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 2,8 3,49 

Estilo e qualidade 
de vida 

Dificuldades de compatibilizar os 
compromissos de trabalho com a vida 
pessoal 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 2,63 3,24 

Estilo e qualidade 
de vida 

Vivenciar conflitos por perceber-se em 
sobrecarga e não ter como questionar. 
 

Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,53 2,98 

Aspectos específi-
cos do trabalho do 

gerente 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observando-se o QUADRO 19, constata-se que em todas as questões os AEs 

atribuíram médias superiores às dos AIs, revelando um nível de estresse superior 

ao dos Ais, oscilando entre as categorias de estresse intenso ou muito intenso. 

Quanto às demais questões que compõem a análise desse fator, a média dos AIs 

e dos AEs foram semelhantes. O resultado da percepção quanto ao nível do 

estresse categorizado foi intenso ou muito intenso. As principais diferenças 

citadas pelos auditores sobre o fator secundário do construto “fontes de tensão do 

papel desempenhado” foram: estilo e qualidade de vida, responsabilidade acima 

dos limites e aspectos específicos do trabalho de gerente. 

 

Em relação aos mecanismos de regulação, as questões que apresentaram as 
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maiores diferenças entre as médias das pontuações atribuídas pelos auditores 

foram: 

 

 

 

 

QUADRO 20 – Mecanismos de regulação 

Questões Classificação 
AI 

Classificação 
AE 

Média de 
pontos  
do AI 

Média de 
pontos  
do AE 

Fatores 
Secundários 

Consideração da experiência pessoal na 
solução de dificuldades no trabalho ou 
redutor do seu nível de tensão. 

Estresse 
muito 

intenso 

Estresse 
muito 

intenso 4,11 3,65 

Experiência 
no trabalho e 

atividade 
física 

Possibilidade de descansar, de forma 
regular, nos feriados e em finais de semana. 

Estresse 
muito 

intenso 

Estresse 
muito 

intenso 4,12 3,73 
Descanso  

regular 

Possibilidade de gozar suas férias 
regularmente. 

Estresse 
muito 

intenso 

Estresse 
muito 

intenso 3,89 3,25 
Descanso  

regular 
Periodicidade de cobranças na organização 
e a sua consequente geração de tensão 
excessiva. 

Estresse 
muito 

intenso 
Estresse 
intenso 3,19 2,73 

Interação e  
prazos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme descrito no QUADRO 20, em todas as questões os AIs atribuíram 

médias superiores às dos AEs, revelando um nível de estresse superior ao dos 

AEs. Entretanto, prevaleceu a percepção de estresse muito intenso para ambas 

as categorias. Quanto às demais questões que compõem a análise desse fator, 

as médias dos AIs e dos AEs foram semelhantes, sendo o resultado do nível do 

estresse categorizado como muito intenso. As principais diferenças considerando 

o fator secundário “mecanismos de regulação” detectadas pelos auditores foram: 

experiência no trabalho e atividade física, descanso regular, interação e prazos. 

 

A seguir são apresentadas outras fontes de tensão no trabalho registradas pelos 

auditores. 

 

 

6.3.1.2 Outras fontes de tensão no trabalho 

 



 124

A média geral do nível de estresse ocupacional tanto dos AIs quanto dos AEs foi 

muito alta. No QUADRO 21 verificam-se outras fontes de tensão no trabalho 

identificadas por esses profissionais como fatores de estresse. 

 

 

 

 

QUADRO 21 – Outras fontes de tensão no trabalho 

Questões 
Classificação 

AI 
Classificação 

AE 

Média 
de  

pontos  
do AI 

Média de 
pontos  
do AE 

Fatores 
Secundários 

Realização de diversas 
atividades  
simultaneamente. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito 

intenso 2,99 3,33 
Processos de  

trabalho 

Trabalho complexo e 
árduo. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,92 3,09 

Processos de  
trabalho 

Pressão excessiva em 
seus diversos aspectos. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,57 2,9 

Processos de  
trabalho 

Convivência com 
indivíduos  
estressados. 

Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,53 2,63 

Insegurança na 
relação de trabalho e 

convivência com 
indivíduos de 

personalidade difícil 
Organização quer fazer 
mais com o mínimo, 
porém nessa organização 
essa situação é muito 
exagerada (paranoia). 

Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,5 2,88 

Processos de  
Trabalho 

  Fonte: dados da pesquisa. 

 

O principal fator secundário destacado foi “processos no trabalho”, sendo os mais 

aludidos: realização de diversas atividades simultaneamente, realização de 

trabalho complexo e pressão no trabalho. 

 

Os principais sintomas de estresse ocupacional sublinhados pela categoria 

profissional, objetos deste estudo, são abordados no próximo subitem. 

 

 

6.3.1.3 Sintomas do estresse 

 

Os sintomas do estresse são explicados pelos fatores secundários: sintomas de 

hiperexcitabilidade e senso de humor; sintomas psíquicos, dos sistemas nervoso 
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simpático e gástrico; e sintomas de elevação do tônus; tontura e/ou vertigens; 

falta ou excesso de apetite; e relaxamento. 

 

Para a amostra avaliada, os principais sintomas de estresse estão representados 

no QUADRO 22. 

 

 

QUADRO 22 - Sintomas do estresse 

Questões 
Classificação 

AI 
Classificação 

AE 

Média de  
pontos  
do AI 

Média de 
pontos  
do AE Fatores Secundários 

Ansiedade 
Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 3,03 3,23 

Sintomas psíquicos, sintomas 
decorrentes do  

sistema nervoso simpático e 
sintomas gástricos. 

Fadiga 
Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,87 3,13 

Sintomas de aumento do tônus, 
tontura/vertigem, falta/excesso de 

apetite e relaxamento. 
Nervosismo 
acentuado 

Estresse 
intenso 

Estresse 
muito intenso 2,84 3,16 

Hiperexcitabilidade e senso de 
humor. 

Dor nos 
músculos do  
pescoço e 

ombros 
Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,76 3,06 

Sintomas de aumento do tônus, 
tontura/vertigem, falta/excesso de 

apetite e relaxamento. 

Angústia 
Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,65 2,83 

Sintomas psíquicos, sintomas 
decorrentes do  

sistema nervoso simpático e 
sintomas gástricos. 

Irritabilidade 
fácil 

Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,62 2,9 

Hiperexcitabilidade e senso de 
humor. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Salienta-se que em todas as questões relacionadas ao construto “sintomas do 

estresse” a média dos AIs e dos AEs foram semelhantes, sendo que para todas 

as questões a média do AE foi superior à do AI, revelando um nível de estresse 

superior para os AEs. 

 

Dessa forma, estão registrados no QUADRO 22 os principais sintomas de 

estresse que caracterizam a percepção dos auditores com estresse muito intenso 

ou intenso. Os principais fatores secundários que estão correlacionados aos 

sintomas apresentados foram: sintomas psíquicos; decorrentes do sistema 

nervoso simpático e gástricos (ansiedade e angústia); de aumento do tônus, 

tontura/vertigem, falta/excesso de apetite e relaxamento (fadiga, dor nos 
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músculos do pescoço e ombros); e hiperexcitabilidade e falta de senso de humor 

(nervosismo acentuado e irritabilidade fácil). 

 

Em consequência a um quadro de estresse considerado intenso ou muito intenso, 

têm-se como reflexos os impactos na produtividade, que são descritos no próximo 

subitem. 

 

6.3.1.4 Impactos na produtividade 

 

As questões que fazem parte da mensuração desse fator tiveram como principal 

objetivo a mensuração das consequências do nível de estresse na produtividade 

dos indivíduos. No QUADRO 23 estão evidenciados os cinco principais impactos 

relatados pelos auditores. 

 

QUADRO 23 – Impactos na produtividade 

Questões Classificação 
AI 

Classificação 
AE 

Média de 
pontos  
do AI 

Média de 
pontos  
do AE 

Fatores 
Secundários 

Concentração no trabalho. 
Estresse 
intenso 

Estresse 
intenso 2,5 2,46 

Impactos na  
produtividade 

Eficácia no trabalho. 
Estresse Leve 

moderado 
Estresse leve 

moderado 2,4 2,4 
Impactos na  
produtividade 

Desgaste nos relacionamentos  
interpessoais, no trabalho ou fora 

dele. 
Estresse Leve 

moderado 
Estresse 
intenso 2,24 2,46 

Impactos na  
produtividade 

Dificuldade de lembrar fatos 
recentes, que anteriormente eram 

facilmente lembrados. 
Estresse leve 

moderado 
Estresse leve 

moderado 2,19 2,27 
Impactos na  
produtividade 

Perder o controle sobre os eventos 
da vida (trabalho, família, 

relacionamentos, entre outros). 
Estresse leve 

moderado 
Estresse 
intenso 2,14 2,5 

Impactos na  
produtividade 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Todas as questões demonstradas foram igualmente referidas pelos auditores 

como fatores capazes de impactar a produtividade. Os maiores impactos de 

acordo com essa categoria profissional foram: falta de concentração no trabalho 

seguida pela queda de eficácia no mesmo; posteriormente, desgaste no 

relacionamento com colegas de trabalho; dificuldade de se lembrar de fatos 

recentes ligados ao trabalho; concluindo com a perda de controle sobre os 
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eventos da vida, que pode ser entendida como a dificuldade de balanceamento 

entre a vida profissional e a vida pessoal. 

 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa qualitativa para o construto 

estresse ocupacional, realizada com base no modelo de Cooper, Cooper e Eaker 

(1988). 

 

 

6.3.2 Modelo II: Cooper, Cooper e Eaker (1988) 

 

6.3.2.1 Fatores de satisfação/insatisfação com o trabalho 

 

A condição do indivíduo de estar ou não satisfeito com o trabalho é um dos 

fatores para manifestação do estresse. Essa pergunta foi feita para o grupo de 

auditores objetos deste estudo, obtendo-se os seguintes resultados: dos 15 AEs 

entrevistados, sete deles informaram estar satisfeitos com o trabalho que 

desempenham; os outros oito manifestaram insatisfação não com o trabalho, mas 

sim com a sobrecarga de trabalho. Nota-se dicotomia nas respostas, 

prevalecendo a satisfação. Transcrevem-se alguns depoimentos daqueles que 

reportaram satisfação com o trabalho: 

 

Estou muito satisfeito, embora tenha uma jornada dura em função do 
excesso de atividades, principalmente em períodos de fechamento (AE-
10). 

Considero-me satisfeito. Ocorrem momentos de sobrecarga, mas que 
são naturais no tipo de negócio (AE-27). 

 

Interessante notar que a maioria das justificativas apresentadas pela insatisfação 

no trabalho ocorreu pelos mesmos motivos: 

 

A sobrecarga é nítida nos projetos, a jornada de trabalho muito longa, 
afetando diretamente em outros projetos da minha vida (AE-11). 

De forma geral a jornada é acima das oito horas e o trabalho é sempre 
com prazos e datas apertadas (AE-23). 

 

Essa variável pode ser considerada parcialmente atendida, visto que a maioria 

dos AEs mostrou-se insatisfeita com a sobrecarga de trabalho, principalmente 
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devido à sobrecarga de trabalho, sendo que muitas vezes trabalham além das 

oito horas diárias. 

 

Dos 20 AIs entrevistados, 13 (65%) declararam satisfação com a atividade 

desempenhada, enquanto sete (35%) afirmaram estar insatisfeitos. Os próximos 

depoimentos traduzem a insatisfação desses auditores: 

 

 

O tempo é curto. Acho que o trabalho fica em segundo plano quando se 
trata de cumprir o planejamento. A divisão do trabalho é conforme a 
necessidade e acredito que poderia ser melhor distribuída, tudo é 
urgente (AI-21). 
 
O salário inicial baixo é pouco seletivo e, consequentemente, os 
profissionais que deveriam executar a parte operacional mais volumosa 
são, muitas vezes, pouco qualificados. Isto acaba gerando um volume 
de trabalho maior ao nível gerencial, que ainda tem que realizar tarefas 
administrativas e comerciais sob alta pressão dos níveis mais altos (AI-
25). 

Ritmo de viagens apertado, dificultando o equilíbrio com a vida pessoal 
(AI-26). 

 

Diferentemente dos AEs, que atribuíram a maior parte da insatisfação à 

sobrecarga de trabalho, os AIs relataram, além do curto prazo para a realização 

das tarefas, a insatisfação quanto à remuneração e ao ritmo de viagens apertado, 

gerando dificuldades em se conciliar a vida pessoal com a profissional. 

 

Para a grande maioria dos AIs, que informaram estar satisfeitos com o trabalho, 

os principais motivos mencionados foram: possibilidade de planejamento dos 

trabalhos antes da execução; conhecimento de diferentes culturas em decorrência 

das viagens; e também organização e distribuição das responsabilidades dentro 

da organização, conforme evidenciado nos depoimentos a seguir: 

 

Na auditoria interna temos um bom tempo para planejamento, execução 
e conclusão dos trabalhos, diferentemente da auditoria externa (AI-6). 

Há muito trabalho em função dos projetos da empresa, mas a carga de 
trabalho está distribuída de forma satisfatória (AI-16). 

Estou muito satisfeito, realizo trabalho internos e externos, com viagens, 
onde conhecimento de culturas regionais e de pessoas complementa 
minha atividade profissional (AI-32). 
 
Os trabalhos de auditoria são sazonais, como em muitas áreas. Onde 
trabalho, há um alto grau de organização das atividades, no qual estou 
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bastante satisfeito. Temos reconhecimento sobre nossas 
responsabilidades e resultados. É um trabalho de análise e crítica, no 
qual traz bastante fadiga e esforço, mas compensa bastante (AI-35). 

 

De maneira geral, pode-se considerar que os AEs, em sua grande maioria (53%), 

estão insatisfeitos com a sobrecarga de trabalho. Em contrapartida, os AIs 

demonstraram estar satisfeitos (65%) com a atividade desempenhada. 

 

Para as principais fontes de pressão no trabalho, descritas no próximo subitem, 

considerou-se o modelo de Cooper (1988). 

 

 

6.3.2.2 As fontes de pressão no trabalho 

 

De acordo com o modelo proposto, as principais fontes de pressão no trabalho a 

serem avaliadas foram: fatores intrínsecos ao trabalho; papel do indivíduo na 

organização; relacionamento interpessoal; satisfação com carreira e perspectivas; 

clima e estrutura da organização; e interface casa-trabalho do indivíduo. As 

entrevistas realizadas com os auditores focaram as principais fontes de tensão 

destacadas, cujos resultados estão apresentados a seguir. 

 

A) Fatores intrínsecos ao trabalho 

 

A principal questão aqui abordada diz respeito à realização profissional. De 

acordo com as duas categorias profissionais, tanto o AE quanto o AI não 

consideraram esse quesito uma fonte de pressão, sendo que 67% dos AEs e 65% 

dos AIs se julgaram profissionalmente realizados, como comprovam suas 

respostas: 

 
Estou numa fase muito boa de aprendizado, por isso estou realizada 
profissionalmente (AI-4). 

No atual emprego me sinto realizado, uma vez que tenho a oportunidade 
de reformular a área e implementar os processos com as melhores 
práticas do mercado (AI-16). 

Estou satisfeito e pretendo crescer sempre, mais e mais fazendo cursos, 
porém acredito que sou reconhecido com o grau que tinha em mente 
(AI- 35). 

Contente com as oportunidades e o reconhecimento (AE-8). 
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Sinto que conquistei um objetivo que eu havia traçado durante os 
tempos de faculdade (AE-11). 

Satisfeito, pois estou em um período de aquisição de experiência (AE-
13). 

 

 

 

 

B) Papel do indivíduo na organização 

 

Esta análise considerou os seguintes fatores: comunicação interna e participação 

nos processos decisórios.  

 

A grande maioria dos auditores, tanto internos quanto externos, mostrou-se 

parcialmente satisfeita quanto à comunicação interna ou informou não estar 

satisfeita com o fluxo de comunicação nas organizações, o que pode ser avaliado 

nos seguintes depoimentos: 

 

A comunicação não é eficiente. O processo precisa melhorar, abrindo 
novos canais de comunicação (AI-16) 

A comunicação, acho muito ruim. Isso é um defeito muito grande em 
minha área, inverso do que deveria ser. Isso ocorre pelo excesso de ego 
das pessoas e de quem o seu chefe ou colega gosta mais. Em relação à 
empresa, “cada setor é uma empresa” (AI-21). 

A administração não compartilha os assuntos com a auditoria interna. 
Enxerga a AI como uma área para investigação de fraudes e 
monitoramento e não de decisão (AI-30). 

A comunicação na empresa é bastante deficiente, principalmente pelas 
características da liderança direta, pautada na pouca abertura para 
discussões (AE-10). 

Ruim, pois normalmente, os colegas não conversam, são um pouco 
isolados, fechados (AE- 19). 

A comunicação não é muito eficiente, por muitas vezes fica presa aos 
superiores (AE-24). 

 

A participação nos processos decisórios foi avaliada pela grande maioria dos 

auditores internos e externos, respondendo que são incluídos no processo 

decisório, ainda que limitados às atividades desempenhadas: 

 

Em razão do pequeno número de pessoas no escritório e também em 
função da atividade e da grande responsabilidade, é necessária a 
inclusão em processos decisórios (AE-8). 
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Sempre que pertinente sou envolvida em processos decisórios que 
envolvam os trabalhos que participo (AE-14). 
 
Sim, pois o fruto do meu trabalho (o relatório de auditoria) serve como 
parâmetro para tomada de decisões (AI-2).. 

Nos processos de decisão, como dito anteriormente, meu local de 
trabalho é como uma família, onde cada um tem seu direito de comentar 
se expor no assunto, sempre é um processo democrático (AI-32). 

Considero-me incluído nos processos decisórios à medida que nos 
envolvemos nos riscos inerentes aos processos e apresentamos, em 
conjunto com as áreas, parte das soluções (AI-35). 

 

Considerando esses relatos, tantos os AIs quanto os AEs acreditam estar 

satisfatoriamente incluídos no processo decisório. No entanto, a comunicação é 

um item a ser melhorado, podendo ser uma fonte de pressão. 

 

C) Relacionamento interpessoal 

 

Foi unânime o entendimento dos respondentes no tocante à satisfação com o 

ambiente de trabalho e seu consequente relacionamento interpessoal com os 

colegas; 67% dos AEs e 80% dos AIs informaram estar satisfeitos com as 

questões apresentadas nesse bloco. Isso pode ser comprovado nos próximos 

depoimentos: 

 

Temos abertura para expor as ideias e é um clima agradável (AI-6). 

[...] nosso ambiente é muito saudável, considero uma família, onde todos 
têm sua oportunidade de falar e explicar o que sentem a respeito de 
tudo (AI-32). 

Muito saudável. Somos todos amigos e trabalhamos pelo bem-estar do 
ambiente. Como dito antes, o tamanho reduzido da área também auxilia 
na aproximação das pessoas (AI-35). 

Excelente. O meu ambiente de trabalho é o que mais me motiva (AE-1). 

A empresa possui uma cultura de aproximar bem os profissionais como 
uma família, ajudando o clima e a visão dos profissionais quanto aos 
seus colegas (AE-31). 

 
Dessa forma, relacionamento interpessoal não foi considerado uma fonte de 

pressão para os auditores. 

 

D) Satisfação com carreira e perspectivas  
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Os AEs (80%) informaram estar satisfeitos com a carreira e 60% dos AIs tiveram 

a mesma opinião. De acordo com as respostas, foi possível apreender que a 

carreira de AE é mais rápida, podendo-se tornar gerente de auditoria em até sete 

anos, enquanto que na auditoria interna a progressão na carreira é mais 

demorada. 

 

Estou muito satisfeito com minha carreira e pretendo estar incluído no 
quadro de sócios em dois anos (AE-9). 

Estou muito feliz com a carreira que escolhi. A curto prazo gerência e a 
longo prazo diretoria (AE-22). 

Pretendo ser gerente em menos de sete anos de firma (AE-23). 

[...] as perspectivas são muito boas, tendo em vista que particularmente 
o setor de auditoria da empresa onde trabalho está passando por 
reestruturação, isso possibilita que através de um bom trabalho 
realizado, poderei obter tanto desenvolvimento profissional, bem como 
pessoal (AI-2). 
Tudo é possível. Perdi um tempo na minha carreira por motivo de 
doença. Vi que estava fora do meu tempo e me exigindo demais. Agora 
acho que estou no caminho de olho no futuro (AI-21). 

 

Pôde-se notar também que muitos auditores consideram a carreira temporária ou 

um “trampolim” para assumirem novos desafios. 

 

Chegar a um cargo de gerência na área de finanças/ controladoria (AI-
6). 

A empresa trouxe muita gente do mercado para níveis mais altos, para 
prestar serviços novos, e isto formou certa barreira ao crescimento. 
Tornaria-me gerente sênior em um ou dois anos e sócio mais quatro ou 
cinco, mas pretendo abrir um negócio para aplicar o que aprendi até 
agora (AI-25) 

Embora a carreira de auditoria interna seja um pouco limitada, ela 
oferece oportunidades de agregar muito conhecimento do ambiente de 
negócios, sendo possível almejar um cargo de gestão em pouco tempo 
(AI-8). 

A minha visão de crescimento é muito boa, porém ainda não sei se 
pretendo seguir a carreira de auditor, pois a mesma exige uma 
dedicação elevada e não sei se estou disposto a abrir mão de outros 
projetos da minha vida para seguir essa carreira (AE-11). 

Embora eu acredite ter fortes chances de crescimento e 
desenvolvimento da carreira, minhas perspectivas futuras são de mudar 
de profissão (AE-14). 

 

De modo geral, os auditores se declararam satisfeitos com a carreira e com as 

perspectivas, mas é importante salientar que muitos deles não pretendem 

continuar na profissão, almejando novas oportunidades no mercado, na tentativa 
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de melhoria da qualidade de vida. A principal diferença da carreira dos auditores 

está no fato da carreira do AE ser mais rápida do que a do AI em termos de 

progressão para se tornar gerente, enquanto que os AIs afirmam ter mais 

oportunidades internas com mais facilidade de progressão na carreira, podendo 

almejar o cargo de diretoria com mais facilidade e rapidez. 

 

E) Clima e estrutura da organização  

 

Essas questões objetivaram conhecer a motivação dos auditores para com o 

trabalho bem como a estrutura da organização. 

 

No aspecto motivação pelo trabalho, os auditores internos e externos mostraram-

se motivados para o trabalho (75%). 

 

Me sinto motivado pelos resultados obtidos. Quando eles são bons, 
significa que fiz um trabalho bem feito. Quando eles são ruins, significa 
que posso melhorar uma eventual deficiência (AI-17). 

Minha opinião é que a motivação é pessoal. O que o trabalho pode fazer 
é estimular e me sinto estimulado em razão do momento de crescimento 
da instituição, pois tenho certeza que tenho muito a contribuir (AI-29). 

A motivação é pensar no resultado, no reconhecimento, no “contribuir”. 
Pessoas de sucesso, por mais dificuldades que enfrentem, são eficazes 
por terem objetivos futuros claros. Mesmo nos trabalhos mais “ingratos”, 
ter metas e objetivos é a principal forma de motivação (AI-35). 

A minha profissão me desafia todos os dias. Não tenho uma rotina e 
cada dia tenho que vivenciar assuntos novos, que exigem dedicação, 
estudo e, portanto, novos aprendizados (AE-1). 

[...] a cada auditoria com um escopo diferente do anterior é sempre 
desafiador compreender a estrutura de controles internos e identificar os 
riscos em pouco tempo (AE-8). 

 

Quando perguntados sobre a estrutura da organização em que trabalham, os 

auditores internos mostraram-se satisfeitos com a estrutura, física enquanto que 

os auditores externos relataram que muitas vezes trabalham em ambientes com 

condições precárias. No quesito treinamentos, os auditores internos informaram 

estar muito insatisfeitos e os externos afirmaram ser uma área bem estruturada: 

 

Como trabalhamos em diversas empresas, nem sempre é possível obter 
uma sala ergonomicamente correta, muitas vezes as condições são 
precárias. Com relação aos treinamentos esses são bem estruturados 
de acordo com o nível da carreira a ser alcançado, possuindo um 
calendário anual a ser cumprido (AE-1). 
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A empresa é multinacional, neste sentido possui uma boa estrutura 
física, porém a parte de treinamentos precisa melhorar 
significativamente, sempre a culpa é da ausência de budget (AI – 29). 

 

 

 

 

F) Interface casa-trabalho do indivíduo 

 

Todos os entrevistados referiram que o excesso de trabalho, muito tempo fora de 

casa em viagens e a sobrecarga de trabalho, de maneira geral, impactam muito 

na relação familiar, muitas vezes de forma negativa. 

 

[...] uma atenção excessiva ao trabalho pode prejudicar a relação 
familiar que, por sua vez, atrapalha o rendimento profissional (AI-5). 

Nossa, e como! Viagens, fechamento de trabalhos, acabam tomando um 
tempo, de repente você percebe que o trabalho está em prioridade. Com 
minha superesposa, tenho me saído muito bem e buscando formas para 
que isso não ocorra no dia-a-dia (AI-21). 

Altíssimo. Tenho pouco tempo livre para me relacionar com minha 
família, já que moro sozinho e quando tenho tempo é necessário fazer 
escolhas, sem poder ver todos (AI-25). 

Muito impacto, pois hoje atuo em uma cidade distante daquela onde 
minha família reside (AE-10). 

Como passo muitas horas no trabalho, isso de alguma forma prejudica o 
meu relacionamento familiar (AE-27). 

Os trabalhos exigem muito do meu tempo, afastando-me de alguns 
momentos que são importantes em minha família (AE-31). 

 

O fato de algumas vezes não conseguirem conciliar o trabalho com a vida familiar 

foi entendido como uma fonte de pressão para os auditores de maneira geral. 

 

A seguir são apresentados os principais sintomas evidenciados por esses 

profissionais, tomando-se como base o modelo de Cooper (1988). 

 

 

6.3.2.3 Os sintomas de estresse 

 

Os sintomas de estresse, segundo o modelo de Cooper, Cooper e Eaker (1988), 

foram categorizados em: sintomas físicos e sintomas psíquicos. 
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O QUADRO 24 mostra o resumo dos principais sintomas apresentados pelos 

auditores, tendo em vista a amostra pesquisada: 

 

 

 

QUADRO 24 – Principais sintomas do estresse: Cooper, Cooper e Eaker (1988) 

Físicos Psíquicos 

Cansaço bem como alto volume de viagens. Realização de diversas tarefas simultaneamente. 

Dor muscular pela pressão sofrida 
 

Pressão por manter-se em processo de educação 
continuada, assumindo diversos compromissos 
além do trabalho. 

Insônia por não conseguir desligar-se do 
trabalho. Dificuldade de concentração. 

Quantidade excessiva de horas de trabalho. Desejo de trocar de emprego com frequência. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além dos sintomas descritos, durante as entrevistas importantes relatos foram 

obtidos, o que muito contribuiu para o enriquecimento da análise: 

 

Percebi que ocorreram com mais frequência dores de cabeça e dores 
musculares (AE-11). 

Ainda não tive problemas de saúde, porém sintomas que podem 
influenciar em problemas de saúde futuramente, como ganho de peso e 
surgimento de cabelos brancos (AE-13). 

Devido à alta carga de trabalho e estresse, adquiri problemas gástricos, 
enxaqueca e labirintite (AE-14). 

Há um ano e meio atrás, fiquei péssimo! O se exigir demais, fazer o 
que não é de sua responsabilidade, resolver os problemas do mundo. 
Isso me enlouqueceu, meu corpo explodiu e caí em depressão, 
considerada grave pelo meu médico (foram seis meses tomando 
remédios fortíssimos). Aprendi a lidar com isso, não faço mais, lógico, 
sem perder a minha responsabilidade, graças às pessoas que me 
cercam e a mim mesmo (AI-21). 

No ano de 1998, perdi 50% da audição por estresse no serviço, estar 
me comprometendo com muitos trabalhos simultaneamente. Após 
recuperar a audição totalmente, saindo de férias, passei a conduzir o 
máximo de duas atividades simultaneamente, para não comprometer 
os trabalhos e tão pouco minha saúde (AI-32). 

 

Os auditores, de maneira geral, sejam eles internos ou externos, relataram a 

sobrecarga de trabalho como principal fator estressor, causadores tanto dos 

sintomas físicos quanto psíquicos do estresse ocupacional. 
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A seguir, listam-se as diferenças individuais comportamentais e a orientação para 

o locus de controle. 

 

 

 

6.3.2.4  As diferenças individuais: o tipo comportamental e a orientação do “locus 

de controle” 

 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas parece revelar que, apesar de 

manifestarem características significativas correspondentes ao tipo 

comportamental A, são pessoas ansiosas, perfeccionistas, que querem fazer 

muitas coisas ao mesmo tempo e rápido. Entretanto, a grande maioria dos 

entrevistados afirmou que consegue relaxar sem sentimento de culpa. Podem ser 

caracterizadas como o tipo de personalidade AB, pois se enquadram num 

contínuo entre a personalidade tipo A e a personalidade tipo B, não pertencendo 

especificamente a algum dos dois grupos. A maioria dos entrevistados se permite 

descansar e relaxar de diferentes maneiras, o que traz um grande sentimento de 

bem-estar. 

 

Sim, sou muito preocupado com as tarefas e os afazeres, perfeccionista 
não, porém muito ansioso, acredito que a ansiedade é o ponto que mais 
me afeta, ocasionada principalmente pelo excesso de trabalho. 
Entretanto, nas horas de descanso procuro não pensar no trabalho (AE-
11). 

Me considero uma pessoa preocupada e perfeccionista, porém este 
último tenho trabalhado para mudar e aceitar um nível menor de 
qualidade para que eu tenha mais tempo para dedicar a atividades fora 
do trabalho. Atualmente na maioria dos finais de semana sim, mas às 
vezes não é possível (AE-14). 

Sim, sou preocupada com o prazo e com a qualidade do trabalho e 
muito ansiosa. Tenho medo de não atender às expectativas da minha 
chefia. Porém, procuro relaxar e realizar exercícios físicos quando posso 
(AI-4). 

Eu sou perfeccionista, preocupado! Primeiro, por ser uma característica 
de meu signo, peixes, depois porque vejo pessoas executando 
auditorias e não embasando seus pontos com uma visão macro do 
negócio. Aí, se isto passar, deixamos de agregar valor à empresa, a 
nosso trabalho, à nossa consciência, etc. Isso não faz parte de minha 
índole e, assim, prefiro gastar mais tempo com um relatório bem redigido 
e embasado do que calçar minha cara numa reunião de diretoria. É 
óbvio que eu descanso! Será que é tão grande assim o número de 
pessoas que não praticam isso? Qualidade de vida é fundamental no 
complemento de nosso cotidiano (AI-18). 
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No que diz respeito ao locus de controle, as entrevistas foram essenciais para a 

definição de que a maioria dos auditores pesquisados apreendeu elevado controle 

sobre os eventos à sua volta, ou seja, possui locus de controle interno, sendo 

mais propensa ao estresse. Grande parte dos profissionais foi bastante segura 

quanto à crença de que suas ações e decisões influenciam nos seus resultados 

pessoais e procura resolver os problemas diários com determinação e paciência, 

acreditando que o seu esforço irá trazer os resultados esperados. Alguns 

depoimentos ressaltaram esses aspectos: 

 

No momento em que não fico acomodada, seja quando busco melhorar 
o desempenho da minha instituição na qual trabalho ou me qualificar 
profissionalmente, enfim, tendo sempre objetivos a serem alcançados. 
Isto traz motivação e realização tanto profissional quanto pessoal (AI-3). 

[...] porém, não coloco minha vida profissional como o ponto mais 
importante da minha vida, pois acredito que isso seria maléfico para 
minha saúde e vida pessoal (AE-11). 

Acho que tudo que fazemos tem impacto e o reflexo em alguma coisa. 
Procuro tentar não misturar trabalho com minha vida pessoal, mas se 
acontece algo inevitável ou negociável, tento fazer com que o impacto 
seja o menos possível. Lei da compensação (AI-21). 

Sim,  influenciam muito, pois o trabalho é a fonte dos recursos para os 
investimentos na vida pessoal e, consequentemente, a fonte da 
motivação pessoal. Quando o trabalho não vai bem, ficamos sem “brilho 
nos olhos” (AI-30). 

 

As principais estratégias de enfrentamento ao estresse adotadas pelos auditores 

são descritas a seguir. 

 
 

6.3.2.5 As estratégias de defesa utilizadas no combate ao estresse 

 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas confirma a utilização, por parte dos 

profissionais, de grande variedade de estratégias. Todas elas parecem recorrer a 

atividades que auxiliam no combate ou, até mesmo, na prevenção do estresse. 

Entre os entrevistados, as estratégias mais comumente usadas foram: prática de 

exercício físico (natação, academia), sair à noite e conversar com amigos, assistir 

a filmes, ler livros, ficar com a família, namorar e brincar com os filhos. Parecem 

dar muita importância a essas atividades, como sendo imprescindíveis ao 
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descanso e à recuperação de energia. As respostas de alguns auditores ilustram 

essa afirmação: 

 
Costumo fazer aulas de dança, viajar, namorar e sair com os amigos. 
Estas atividades me deixam mais relaxada (AI-3). 

TV, cinema, futebol, jogos on-line, leitura de livros, etc. Me sinto sempre 
bem. Não posso reclamar da vida que tenho, mesmo com a correria 
(AE-10). 

De segunda à sexta-feira: Academia três vezes após o trabalho. Durante 
o horário laboral, dois intervalos de 15 minutos (um pela manhã e outro 
à tarde) na copa onde jogamos conversa fora enquanto lanchamos o 
que foi planejado pela nutricionista. Aos finais de semana, um passeio 
pela roça onde meu hobbie é trabalho de pedreiro (que é o que mais me 
descansa) regado por um churrasquinho acompanhado de algumas 
cervejas. Caso fique na cidade, os programas tradicionais de BH. 
Anualmente, não abro mão de férias de 30 dias. Me sinto com a bateria 
carregada! (AI-18). 

 

Por outro lado, o uso de estratégias como definir prioridades e planejar as 

atividades que deverão ser feitas é uma tentativa de focalizar o problema e tentar 

alterar a transação existente entre o homem e seu ambiente, tentando modificar 

essa situação. Os auditores parecem recorrer muito a essa estratégia, porém 

comentaram muitas vezes que sabem o que têm que fazer, no entanto, às vezes 

se sentem impedidos. 

 

Encaro os problemas como temporários, procurando avaliar quais são 
as ações que tenho que tomar para resolvê-los (AI-3). 

Tento encarar de forma tranquila, administrando as atividades de acordo 
com o cronograma (AE-8). 

Com praticidade e bom senso. Dividir os problemas e não absorver tudo 
sozinho (AE-9). 

Não costumo deixar a pressão dominar. Tento sempre manter o foco 
nas questões mais relevantes (AE-10). 

Começo resolvendo os mais fáceis para reduzir a pressão e estimular a 
realização dos demais (AI-16). 

O diálogo com as partes envolvidas e a definição de prioridades servem 
para reduzir a pressão e ver a evolução dos trabalhos (AI-16). 

Refletir sobre as responsabilidades e administrar o meu tempo, do mais 
importante para o menos importante, step by step (AI-21). 

Tenho um “to do” semanal do que tenho que entregar e fazer no prazo 
de um mês anotado em um caderno. Procuro conversar pelo menos 
uma vez por semana com diretores e trimestralmente com o presidente, 
mesmo que tenham ocorrido encontros casuais (AI-29). 

 

Os auditores consideram como principais estratégias de combate ao estresse a 

experiência profissional para a solução de problemas, bem como diálogo, 
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planejamento e reflexão das responsabilidades de forma a administrar melhor o 

tempo, procurando causar o mínimo impacto possível, seja ele físico ou psíquico. 

 

No próximo subitem realiza-se breve diagnóstico do nível de estresse ocupacional 

e/ou propensão ao estresse, percebido pelos auditores. 

 

6.3.2.6 Nível de estresse ocupacional e propensão ao estresse 

 

Com base nos fatores listados no modelo de Cooper, Cooper e Eaker (1988), 

concluiu-se que a população objeto de estudo encontra-se em nível de intenso 

estresse, informando haver excessiva carga de trabalho e elevado índice de 

viagens - o que muitas vezes impacta a interface casa-trabalho -, bem como 

remuneração incompatível com o mercado de trabalho e/ou com os esforços 

despendidos na realização das tarefas/responsabilidades. Porém, demonstraram 

estar satisfeitos com a carreira escolhida, afirmaram gostar do que fazem, 

entendem que é uma profissão de visibilidade, proporcionando, dessa forma, 

importantes perspectivas no âmbito profissional. A seguir alguns depoimentos que 

serviram para ilustrar a percepção dos auditores: 

 

Trabalhar em uma Big Four exige muita dedicação e flexibilidade, pois 
os trabalhos ocorrem em tempos curtos e demandam resultados 
imediatos. Você tem a opção de trabalhar com vários clientes ao mesmo 
tempo, de natureza de trabalho diferente e de ramos de negócio 
totalmente distintos. Esta exigência pode ocasionar estresse e 
desânimo, pois a remuneração salarial inicial não está diretamente 
relacionada ao esforço necessário para realizar o trabalho (AE-31). 

Devido à cultura do trabalho de auditoria e altas demandas, sempre 
tenho pouco tempo para atividades com minha família (AE-14). 

Acredito que sempre há espaço para desenvolvimento e crescimento na 
carreira. Pretendo obter certificações na área e aprimorar meus 
conhecimentos acadêmicos (AI-17). 

 

Em contrapartida, são indivíduos com alta propensão ao estresse devido ao tipo 

de comportamento (AB), apesar de perceber-se orientação para o locus de 

controle interno: 

 
Preocupada, sim, não tem como, todo trabalho tem objetivos e etapas, 
por isso a execução deve ser feita com muita atenção e 
comprometimento. O perfeccionismo é quase uma marca do auditor, 
porque ele sempre tenta entender muito bem o processo, para poder 
fechar ou minimizar os riscos existentes, por isso é inevitável não ser 
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perfeccionista. Ansiedade não, porque devemos sempre ter serenidade 
nos exames, para não comprometer o resultado de um trabalho. Porém, 
devemos ter serenidade; nesta hora (do descanso) nada melhor que 
uma pausa para relaxar a tensão (AI-32). 

Preocupada. Porque temos que nos preocupar com entregas, qualidade, 
pessoas, desempenho, entre outros assuntos pessoais relacionados ao 
comprometimento excessivo ao trabalho e pouco tempo para a vida 
pessoal (AE-31). 

 

No item seguinte expõe-se a análise global do estresse ocupacional a partir dos 

dois modelos utilizados nesta pesquisa. 

 

 

6.3.3 Análise global dos modelos utilizados para mensuração do estresse 

ocupacional 

 

Os modelos de Zille (2005) e de Cooper, Cooper e Eaker (1988) destacam-se 

pela sua similaridade e complementaridade. O resultado da pesquisa demonstrou 

que os auditores, sejam eles internos ou externos, manifestam intenso nível de 

estresse. 

 

As principais fontes de tensão no trabalho relatadas por esses profissionais 

considerando o modelo de Zille (2005) foram: estilo e qualidade de vida, 

responsabilidades acima dos limites e aspectos específicos do trabalho de 

gerente. Da mesma forma, no modelo de Cooper (1998) o papel do indivíduo na 

organização, principalmente no tocante à comunicação interna e interface casa-

trabalho, foi a principal fonte de pressão destacada. 

 

Com base nas análises realizadas, é possível inferir que todas as variáveis aqui 

citadas levaram a um único denominador comum: “sobrecarga de trabalho”. Tanto 

na etapa quantitativa quanto na etapa qualitativa foram unânimes as repostas dos 

auditores no tocante a haver excessiva carga de trabalho. Informaram trabalhar 

acima das 44 horas semanais previstas na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), assumem compromissos acima do limite e possuem muita dificuldade em 

conciliar trabalho e vida pessoal. Na TAB. 9 está registrada a quantidade de horas 

trabalhadas por semana pelos auditores. 
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TABELA 9 - Quantidade de horas trabalhadas semanalmente 

Horas Semanais 
Auditor 
Interno % 

Auditor 
Externo Total 

Até 44 horas semanais 41 21% 12 21% 

45 a 50 horas 84 44% 16 29% 

51 a 60 horas 56 29% 22 39% 

61 a 100 horas 11 6% 6 11% 

Total 192 100% 56 100% 

   Fonte: dados da pesquisa. 

Com base na análise exposta, é possível concluir que 79% dos auditores - 

internos e externos - trabalham entre 45 e 100 horas por semana, sendo que 

apenas 21% enquadram-se na faixa de 44 horas semanais, conforme previsto 

pela legislação. Esse excesso de trabalho também foi evidenciado durante as 

entrevistas: 

 
Estou muito satisfeito, embora tenha uma jornada dura em função do 
excesso de atividades, principalmente em períodos de fechamento (AE-
10). 

[...] sobrecarga é nítida nos projetos, a jornada de trabalho muito longa, 
afetando diretamente em outros projetos da minha vida (AE-11). 

Ritmo de viagem apertada, dificultando o equilíbrio com a vida pessoal 
(AI-26). 

 

Além da excessiva jornada de trabalho, expressiva quantidade de auditores 

declarou possuir problemas relacionados à saúde (TAB. 10). 

 

TABELA 10 - Problemas relacionados à saúde 

Problema de Saúde 
Auditor 
Interno % 

Auditor 
Externo Total 

Possui problema saúde 65 34% 18 32% 
Não possui problema 
Saúde 127 66% 38 68% 

Total 192 100% 56 100% 

               Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apesar da grande maioria dos AIs e AEs não apresentar problemas de saúde, 

significativa parcela, cerca de 30%, declarou ter problemas/doenças relacionados 

à saúde. As principais doenças relatadas foram: 

 

TABELA 11 – Principais problemas de saúde 

Problema Saúde Total % 

Hipertensão 32 39% 

Gastrite 21 25% 

Colesterol acima do limite 7 8% 
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Dores pelo corpo 4 5% 

Diabetes 2 2% 

Outros 17 20% 

TOTAL 83 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme a TAB. 11, as principais doenças descritas pelos auditores foram 

hipertensão e gastrite. A existência dessas doenças e associações ao estresse foi 

também evidenciada em algumas falas dos auditores: 

 

Tive alergia, úlcera no estômago e duodeno e pressão alta (AE-10). 

Devido à alta carga de trabalho e estresse, adquiri problemas gástricos, 
enxaqueca e labirintite (AE-14). 

Tive um tumor na tireoide, exigindo que esta fosse retirada (AI-25). 

Tive estresse e problemas no sistema nervoso e nas mãos (AI-31). 

 

Por fim, pode-se inferir que os auditores são muito ansiosos e perfeccionistas, 

realizam diversas tarefas simultaneamente em curto tempo, características de 

indivíduos de comportamento tipo A. Por outro lado, sentem prazer na atividade 

desempenhada, percebem uma progressão de carreira e investem no futuro. 

Apesar de estarem com o nível de estresse intenso, possuem orientação para o 

locus de controle diretamente proporcional a esse nível de estresse, o que os leva 

a serem categorizados como indivíduos de comportamento tipo AB. Sabem o que 

fazer para tentar balancear a vida pessoal e profissional. 

 

Procuro ser paciente e resolver os problemas com calma, na medida do 
possível, para que sejam bem resolvidos (AI-6). 

Resolvo de forma que vá me proporcionar tranquilidade. Procuro 
esquecer das chateações, e não guardar rancor (AI-7). 

Os problemas diários são resolvidos através de procura de melhores 
formas de solucioná-los, se necessário busca por auxílio dos mais 
experientes. Para enfrentamento da pressão, penso nos ganhos futuros 
após esses momentos de dificuldade (AE-13). 

Procuro manter uma organização e planejamento do que tem que ser 
feito para administrar de forma organizada as demandas e dessa forma 
reduzir o estresse (AE-27). 

 

No próximo item é realizada a contextualização dos resultados obtidos 

principalmente na etapa quantitativa, com o cruzamento dos dois construtos 

objetos deste estudo (QVT e estresse ocupacional), seguida pela verificação da 

existência ou não de correlação entre eles. 
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6.4 Comparação da QVT e do estresse ocupacional dos auditores internos e 

externos 

O objetivo deste item é relatar/contextualizar os resultados obtidos principalmente 

a partir da pesquisa quantitativa, comparando os dois construtos objetos deste 

estudo (QVT x estresse), bem como as duas categorias profissionais (auditor 

interno e externo) e, ainda, a tendência evidenciada na amostra quanto à relação 

existente entre os dois construtos. Sucessivamente, procede-se à análise da 

correlação existente entre QVT e estresse ocupacional. Na TAB. 12 são 

demonstrados o nível de satisfação das categorias profissionais em relação à 

QVT e o nível percebido por eles a respeito do estresse ocupacional. 

 
 

TABELA 12 - Distribuição percentual da classificação dos níveis de QVT e estresse 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL 
 DE ESTRESSE 

CLASSIFICAÇÃO DO QVT 

Auditor Interno Auditor Externo 

Insatisf. Neutra Satisf. Total Insatisf. Neutra Satisf. Total 

Ausência de estresse. 0.6 1.7 2.9 5.2 - 2.1 2.0 4.1 

Estresse leve moderado 1.7 18.5 32.4 52.6 2.0 12.2 26.6 40.8 

Estresse intenso 4.0 19.1 9.2 32.4 - 18.4 22.4 40.8 

Estresse muito intenso 4.6 2.9 2.3 9.8 .- 10.2 4.1 14.3 

Total 11.0 42.2 46.8 100.0 2.0 42.9 55.1 100.0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A classificação dos que apresentam ausência de estresse atingiu apenas 5,2% 

dos AIs e 4,1% dos AEs. Ao analisar a insatisfação com a QVT, o percentual 

entre os AIs foi de 11% e entre os AEs foi bem mais baixo (2%). Isso implica que 

entre os AEs a manifestação quanto à boa qualidade de vida no trabalho foi mais 

percebida. 

 
Essa classificação utiliza a pontuação igual ao mínimo de 1,76 para a condição 

“com estresse” e pontuação média abaixo de 1,76 para a condição “sem 

estresse”. Na especificação sem QVT, a pontuação máxima foi de 2,5 e na 

especificação com QVT foi no mínimo de 2,5. 
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Na amostra referente a AIs, 84,4% concentraram-se na classificação “com 

estresse e com QVT”, enquanto que os AEs somaram-se 94,4%. E a proporção 

dos que se situaram na condição de “sem estresse e com QVT” foi de 4,6% e 

4,1% para AI e AE, respectivamente. 

 

O comportamento da percepção dos auditores, internos e externos, observada no 

GRÁF. 1 ilustra, além da concentração de pontos, a tendência da amostra a que o 

acréscimo na pontuação do nível da QVT implica redução do nível de estresse.  

 

GRÁFICO 1 – Distribuição dos pontos médios de QVT e estresse atribuídos pelos auditores 
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Gráfico 1 - Distribuição dos pontos médios de QVT e Estresse atribuídos pelos auditores  

 

As linhas tracejadas no GRÁF. 1 representam os limites da classificação do nível 

de estresse, valores abaixo da linha horizontal 1,76 e evidências da ausência de 

estresse e na classificação do QVT, valores acima da linha vertical 2,5, com 

indícios de qualidade de vida no trabalho.   

 

A seguir foi realizada análise no intuito de se verificar a existência ou não de 

QVT 
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correlação entre os construtos. 

 

 

 

6.5 Correlação entre os construtos 

 
 
Para verificar a existência da relação entre os construtos QVT e estresse, utilizou-

se a correlação linear entre as médias nos mesmos. Assim, o GRÁF. 2 mostra a 

dispersão de pontos médios dos construtos. Essa disposição resulta em um 

coeficiente de correlação entre os AIs no valor de -0,358, com nível de 

significância de 0,028; e entre AEs, correlação de -0,298, com nível de 

significância de 0,038. 

 

GRÁFICO 2 – Média dos pontos dos níveis de QVT e estresse por tipo de auditor 
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Gráfico 3 - Média de pontos dos níveis de QVT e Estresse por tipo de auditor  
 

Entende-se que as correlações entre os construtos, ainda que tenham 

apresentado baixos valores, foram significativamente diferentes de zero, o que 

indica a tendência à existência dessa relação. Os valores negativos assumidos 

pelo coeficiente de correlação indicaram um possível entendimento de que o 

aumento do nível de QVT implica redução do nível de estresse. 

QVT 
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No próximo capítulo são feitas as considerações finais dos resultados obtidos 

nesta pesquisa, seguidas pelas principais contribuições, seja para o profissional, 

como para a comunidade acadêmica, bem como para os órgãos 

regulamentadores da profissão. Posteriormente, são descritas as principais 

limitações percebidas, seguidas pelas sugestões para futuras pesquisas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo proposto nesta dissertação teve como objetivo geral investigar os 

aspectos relacionados à QVT - com base nos modelos teóricos propostos por 

Fernandes (1996) e Hackam e Oldham (1975) adaptado por Moraes e Kilimnik 

(1994) - e ao estresse ocupacional segundo os modelos de Zille (2005) e de 

Cooper, Cooper e Eaker (1988) no trabalho de auditores internos e externos 

atuantes na região Sudeste. 

 

A metodologia utilizada quanto aos fins foi caracterizada como descritiva e 

explicativa, quanto aos meios “survey”, tendo sido adotada abordagem 

quantitativa e qualitativa. 

 

Na abordagem quantitativa foram enviados questionários adaptados dos modelos 

aqui propostos, perfazendo o total de 248 questionários respondidos, referentes 

aos construtos QVT e estresse ocupacional dos auditores internos e externos 

atuantes na região Sudeste do Brasil. No aspecto qualitativo foram entrevistados 

35 auditores, tendo como pré-requisito ter respondido ao questionário realizado 

na primeira etapa da pesquisa. 

 

Quanto ao primeiro objetivo específico proposto, “realizar diagnóstico do nível de 

QVT e estresse na amostra pesquisada”, constatou-se que tanto os AIs quanto os 

AEs apresentaram nível de QVT satisfatória, revelando média de 3,40 para os AIs 

e 3,52 para os AEs. Os principais fatores determinantes da QVT seguindo o 

modelo de Fernandes (1996) foram “preocupação assistencial com os 

funcionários” e “identificação com a empresa”. E no que se refere ao modelo de 

Hackman e Oldham (1975) os principais fatores determinantes da QVT foram: 

identidade da tarefa, segurança e responsabilidade social. O fator de média mais 

baixa atribuída pelas duas categorias profissionais foi equidade salarial (3,11-AI - 

2,86-AE), representado por satisfação com a remuneração do modelo de 

Hackman e Oldham (1975). 

 



 148

Quanto ao construto estresse ocupacional, os auditores internos (média 2,47) e 

externos (média 2,57) apresentaram intenso nível de estresse, conforme escala 

estabelecida no modelo de Zille (2005). Essa classificação pode ser considerada 

a mesma tomando-se como base o modelo de Cooper, Cooper e Eaker (1988). 

No segundo objetivo específico são demonstradas as principais fontes de tensão 

no trabalho e os principais sintomas. 

 

No tocante ao segundo objetivo específico, “identificar as principais fontes de QVT 

e excessiva tensão no trabalho dos auditores internos e externos pesquisados”, 

esses estão diretamente ligados aos fatores secundários: estilo e qualidade de 

vida, responsabilidade acima dos limites e aspectos específicos do trabalho de 

gerente, conforme modelo de Zille (2005). No modelo de Cooper (1998), o papel 

do indivíduo na organização, principalmente quanto à comunicação interna e 

interface casa-trabalho, foi a principal fonte de pressão destacada. 

 

Todas as questões relacionadas a esses fatores estão diretamente ligadas à 

sobrecarga de trabalho, principalmente na dificuldade em se conciliar trabalho e 

vida pessoal, em que afirmaram não conseguirem desligar-se do trabalho mesmo 

quando estão em casa e muitas vezes assumem compromissos acima dos 

limites. Corroborando, constatou-se que 79% dos auditores, sejam eles internos 

ou externos, possuem jornada de trabalho superior às 44 horas semanais, 

conforme o previsto na CLT, trabalhando entre 45 e 100 horas por semanas, 

quase o dobro de horas permitidas por lei. Isso contribui significativamente para o 

aumento do nível de tensão e, consequentemente, conduz esses profissionais a 

mais propensão ao estresse. 

 

Sobre o terceiro objetivo específico proposto, “identificar os principais sintomas e 

mecanismos de regulação adotados pelos auditores”, os principais sintomas 

identificados foram: ansiedade, fadiga, nervosismo acentuado, dor nos músculos 

do pescoço e ombros, angústia e irritabilidade fácil. Os principais mecanismos de 

enfrentamento ao estresse ocupacional relatados por esses profissionais foram: 

aplicação da experiência pessoal na solução de dificuldades no trabalho, 

possibilidade de descansar de forma regular nos feriados e em finais de semana e 

gozar férias regularmente (ZILLE, 2005).  
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Em relação ao modelo de Cooper (1988), os principais mecanismos adotados 

estão diretamente ligados à prática de esportes e/ou atividade física, sair à noite e 

conversar com amigos, assistir a filmes, ler livros, ficar com a família, namorar e 

brincar com os filhos. Parecem dar muita importância a essas atividades como 

sendo imprescindíveis ao descanso e recuperação de energia. 

 

Em se tratando do quarto objetivo específico, “identificar a percepção dos 

auditores com relação aos indicadores de produtividade”, apurou-se que os 

principais indicadores foram: dificuldade de concentração no trabalho, perda da 

eficácia no trabalho, desgaste nos relacionamentos interpessoais no trabalho ou 

fora dele, dificuldade de lembrar fatos recentes, que anteriormente eram 

facilmente lembrados, e, por último, perda do controle sobre os eventos da vida 

(trabalho, família, relacionamentos, entre outros). 

 

O quinto objetivo específico foi “comparar a QVT e o estresse ocupacional dos 

auditores internos e externos atuantes na região Sudeste do Brasil”. 

Considerando a classificação dos que apresentaram ausência de estresse, 

encontraram-se apenas 5,2% dos AIs e 4,1% dos AEs. Ao analisar a insatisfação 

com a QVT, o percentual entre os AIs foi de 11% e entre os AEs, bem menor 

(2%). Isso significa que entre os AEs a manifestação quanto à qualidade de vida 

no trabalho é mais bem percebida. Na amostra referente a AIs, constata-se que 

84,4% concentraram-se na classificação “com estresse e com QVT”, enquanto 

que os AEs somaram-se 94,4%. A proporção dos que se situam na condição de 

“sem estresse e com QVT” foi de 4,6 e 4,1%  para AI e AE, respectivamente. 

 

Pelo modelo de Fernandes (1996), a principal diferença detectada referiu-se ao 

fator oportunidade efetiva de participação, representada pelas variáveis 

criatividade (AI-3,26 e AE-3,57) e capacitação (AI-3,11 e AE-3,68), às quais os 

AEs atribuíram médias superiores às dos AIs.  

 

Com base no modelo de Hackman e Oldham (1975), a principal diferença foi para 

a variável autonomia, para a qual os AIs afirmaram possuir mais autonomia. Os 

AEs alegaram a existência de hierarquia rígida, o que dificulta, em alguns 

momentos, o processo decisório, além de enfatizarem possuir autonomia para 
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aspectos operacionais, com limitação para aspectos mais estratégicos. Em 

relação ao feedback, seja ele intrínseco ou extrínseco, os AIs ressaltaram que 

não estão satisfeitos, alegando que, quando ocorre, é de maneira informal. Para 

os AEs, o processo é bem consolidado. 

 

Todos os auditores - internos e/ou externos - reportaram insatisfação com a 

remuneração. O principal motivo, segundo eles, são as responsabilidades 

assumidas pelo cargo. Quanto à possibilidade de crescimento, acentuaram que, 

apesar do salário não ser tão recompensador, a possibilidade de crescimento e 

aprendizado é ampla, no mercado e fora dele. 

 

Os fatores que apresentaram diferenças no estresse ocupacional foram “fonte de 

tensão do indivíduo e do papel gerencial” e mecanismos de regulação, 

considerando o modelo de Zille (2005). No fator fontes de tensão do indivíduo, 

constata-se que em todas as questões os AEs exibiram médias superiores às dos 

AIs, revelando um nível de estresse superior à dos AIs, oscilando entre as 

categorias de estresse intenso ou muito intenso.  

 

As principais diferenças considerando-se o fator secundário “mecanismos de 

regulação” detectadas pelos auditores foram: experiência no trabalho e atividade 

física, descanso regular, interação e prazos. A percepção do AI foi inferior à do 

AE, mostrando, dessa forma, quadro de estresse superior. 

 

Dado o modelo de Cooper (1988), no fator satisfação geral com o trabalho foi 

evidenciado alto nível de insatisfação por parte dos AEs, que declararam estar 

insatisfeitos com o trabalho, principalmente devido à sobrecarga do mesmo, 

tendo, muitas vezes, que trabalhar além das oito horas diárias. Quanto aos AIs, a 

maior parte (65%) informou estar satisfeita com o trabalho. Diferentemente dos 

AEs, que atrelaram a maior parte da insatisfação à sobrecarga de trabalho, os AIs 

relataram, além do curto prazo para a realização das tarefas, a insatisfação 

quanto à remuneração e o ritmo apertado de viagem, gerando dificuldades em 

conciliar a vida pessoal com a profissional. 
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Adicionalmente, tanto os AIs quanto os AEs consideram-se satisfatoriamente 

incluídos no processo decisório. Em contrapartida, a comunicação é um item a ser 

melhorado, podendo ser considerada uma fonte de pressão.  

 

No geral, entre os auditores há aqueles que se percebem satisfeitos com a 

carreira e com as perspectivas, realçando-se que muitos deles não pretendem 

continuar na profissão, almejando novas oportunidades no mercado ou abrir seu 

próprio negócio, na tentativa de melhoria da qualidade de vida. 

 

No sexto objetivo específico, “analisar as principais diferenças e similaridades dos 

quatro marcos teóricos propostos nesta pesquisa”, com vistas aos fatores 

determinantes da QVT elaborados por Fernandes (1996) e por Hackman e 

Oldham (1975), nota-se complementaridade dos modelos. O fator preocupação 

assistencial com os funcionários não foi diretamente abordado pelo modelo de 

Hackman e Oldham (1975). Já o fator denominado por Fernandes (1996) de 

identificação com a empresa foi tratado por Hackman e Oldham (1975), 

principalmente nas seguintes variáveis: identidade na tarefa, garantia no emprego 

cuja variável similar no modelo de Fernandes (1996) é segurança e estabilidade 

profissional, bem como responsabilidade comunitária, entendida como a variável 

responsabilidade social. 

 

Em relação ao construto estresse ocupacional, da mesma forma que a QVT, os 

modelos de Zille (2005) e de Cooper, Cooper e Eaker (1988) destacam-se pela 

sua similaridade e complementaridade. Uma parte não foi diretamente abordada 

pelo modelo de Zille (2005) sendo: o estudo da personalidade (comportamento 

tipo A e B) e o “locus” de controle, tendo sido citados no modelo de Cooper, 

Cooper e Eaker (1988), levando a concluir sobre a complementaridade dos 

modelos. 

 

Por fim, o sétimo objetivo específico foi “verificar a existência ou não de 

correlação entre os dois construtos objetos deste estudo: qualidade de vida no 

trabalho e estresse ocupacional”. Entende-se que as correlações entre os 

construtos, ainda que com baixos valores, foram significativamente diferentes de 

zero, o que identificou tendência à existência dessas relações. Os valores 
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negativos assumidos pelo coeficiente de correlação indicaram possível 

entendimento de que o aumento do nível de QVT implicou redução do nível de 

estresse. Considerando-se essa pequena correlação dos contrutos QVT e 

estresse aliado aos principais achados e correlações existentes entre os quatro 

marcos teóricos objeto deste estudo, é possível desenvolver em pesquisas futuras 

um novo modelo dinâmico/teórico para mensuração dos níveis de qualidade de 

vida no trabalho e estresse ocupacional. 

 

Concluiu-se que os auditores, tanto internos quanto externos, estão satisfeitos 

com a profissão escolhida, gostam do que fazem, apesar de existir sobrecarga de 

trabalho que por vezes dificulta o balanceamento da vida pessoal com a vida 

profissional. 

 

Corroborando esse achado, Sant´anna e Kilimnik (2011) relatam que, embora 

persista ausência de questões teóricas e metodológicas, os diversos 

pesquisadores envolvidos no estudo do estresse ocupacional compartilham a 

crença de que o mesmo pode afetar produtos organizacionais bem como o bem-

estar físico e psíquico dos indivíduos. Assim sendo, todos os indícios parecem 

reforçar que a questão do estresse ocupacional está fundamentalmente ligada a 

uma outra, bem maior e abrangente: a problemática da qualidade de vida no 

trabalho. 

 

Pretende-se, com este trabalho, oferecer contribuições tanto para as 

organizações que possuem auditores em seu quadro profissional, quanto para a 

categoria profissional em si, adicionalmente para os órgãos regulamentadores da 

profissão de auditor e para o mundo acadêmico. 

 

Para as organizações: 

a) Revisão de processos organizacionais de forma a diminuir a carga de 

trabalho desses profissionais; 

b) diminuição de “turnover”, uma vez que com este estudo foi possível avaliar 

o que os AIs e os AEs consideram como QVT e os principais fatores 

causadores do estresse ocupacional; 
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c) identificação de alguns indicadores que impactam diretamente na 

produtividade, devido ao quadro de estresse diagnosticado. 

 

Para a classe profissional: 

a) Atenção para o nível de estresse classificado como intenso nesta pesquisa 

e os possíveis impactos na saúde física e mental; 

b) detecção dos indicadores que podem auxiliá-los na prevenção do estresse 

e/ou monitoramento do controle do quadro de estresse; 

c) identificação dos fatores impulsionadores da QVT. 

 

Para os órgãos regulamentadores da profissão: 

a) Identificação da sobrecarga de trabalho vivenciada por esses profissionais 

e possível impacto nas decisões tomadas, que porventura possam 

impactar a sociedade de maneira geral; 

b) identificação das condições de trabalho e principais indicadores 

motivacionais, assim como as fontes de tensão enfrentada por esses 

profissionais. 

 

Para a academia: 

a) Contribuição pela realização de pesquisa quantitativa, além de pesquisa 

quantitativa, caracterizada como “survey”, tão pouco utilizada nesses 

estudos; 

b) identificação de correlação entre os construtos QVT e estresse ocupacional. 

 

Conhecendo os resultados da pesquisa, é importante destacar suas limitações, 

quais sejam: 

a) Impossibilidade em se conhecer o universo total de auditores; 

b) baixo índice de respostas dos AEs; 

c) baixo índice de respostas de outras regiões do Brasil, o que impossibilitou 

que o estudo fosse realizado em nível nacional. 

 
Nesse sentido, do ponto de vista acadêmico, sugere-se a realização de estudos 

futuros que englobem: 

a) Mais quantidade de AEs; 
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b) comparação com os auditores de outras regiões, principalmente outros 

países; 

c) estudos relacionados na área de carreira profissional, uma vez que, pelos 

depoimentos coletados, esses profissionais são carreiristas e muitas vezes 

sujeitam-se a diversas fontes de tensão no trabalho em prol da carreira 

profissional. 

 

De acordo com Zille (2005), pesquisa realizada pela ISMA-BR no período de 

2002/2003 com 1.000 profissionais que trabalhavam em empresas no Brasil 

constatou que 70% sofrem de níveis significativos de estresse. Só esse dado é 

suficientemente significativo para indicar a importância e necessidade de 

trabalhos nessa área. 

 

Segundo Sant`Anna e Moraes (1999), embora os trabalhos e pesquisas nacionais 

sobre QVT tenham contribuído de forma significativa para a compreensão do 

fenômeno, eles têm apresentado algumas limitações de caráter metodológico e 

de amplitude. Esses autores reconhecem que a questão fundamental em relação 

à QVT e suas relações com os resultados organizacionais não consiste na falta 

de resultados mensuráveis, pelo contrário, reside na ausência de metodologia de 

avaliação. 

 

O maior desafio para a QVT é a produção de um conhecimento válido para as 

novas formas de relações de trabalho e de organização do trabalho. No Brasil, a 

participação do trabalhador avançou em alguns segmentos, mas permanece 

tímida nas organizações burocratizadas, rotinizadas e centralizadas, que ainda 

são numerosas, se se considerar as organizações de mercado e estado 

(SAMPAIO, 2012). 

 

Por fim, reconhece-se que este estudo não pretende esgotar os assuntos 

envolvidos, mas contribuir para o aprofundamento da compreensão do tema 

“qualidade de vida no trabalho” e “estresse ocupacional”. Além disso, que permita 

melhorias para a classe profissional, que desempenha importante e decisivo 

papel na sociedade, constituindo-se, assim, em contribuição efetiva no campo da 

Administração. 
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ANEXO E APÊNDICES  
 
 
 

APÊNDICE A - Roteiro para entrevista - qualidade de vida no trabalho - 

(MODELO HACKMAN E OLDHAM) 

 

Função/Cargo: 

Idade: 

Sede da empresa onde trabalha atualmente: 

Sexo: 

Auditor interno ou externo? 

Idade: 

Estado civil: 

Tempo de experiência em auditoria: 

 

1) Como você se sente em relação ao seu trabalho? Considerar os seguintes 
fatores:  

a) Segurança:  

b) Benefícios: 

c) Oportunidade de crescimento:  

d) Outras variáveis que porventura possa julgar importantes: 

2) Qual o conteúdo e natureza da sua tarefa? Considerar os seguintes fatores:  

a) Autonomia para tomada de decisões:  

b) Completude (tendo começo, meio e fim):  

c) Realização de diversas coisas ao mesmo tempo com diferentes 
habilidades, etc. 

3) Os resultados do seu trabalho podem afetar significativamente a vida ou o 
bem-estar de outras pessoas?  

4) O seu trabalho ou o resultado deste possui impacto social? Se sim, justificar. 

5) Com que frequência supervisores ou colegas falam com você sobre o modo 
como você realiza o seu trabalho? Você recebe feedback interno (chefia imediata) 
de maneira oportuna, ainda que informalmente? Quanto ao feedback extrínseco, 
aquele proveniente do cliente ou de outros que não fazem parte da empresa, são 
oportunamente divulgados aos interessados?  

6) Qual o seu grau de satisfação em relação à compensação (remuneração) bem 
como possibilidades de crescimento? 

7) De maneira geral, como se sente em relação ao seu trabalho? O que ele 
significa para você? 
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APÊNDICE B - Roteiro para entrevista - estresse ocupacional - (MODELO 

COOPER) 

 
 
1 – Em relação ao trabalho em si (divisão do trabalho, jornada diária, 

sobrecarga...), você se considera satisfeito? 

2 – Fale sobre seu relacionamento com os colegas de trabalho. Você considera 

um ambiente saudável? 

3 – Como você se sente em relação à sua realização profissional? 

4 – Acredita ter possibilidade de crescimento e desenvolvimento de carreira? 

Quais são suas perspectivas? 

5 – O seu trabalho tem impacto relevante no seu relacionamento com a família? 

De que forma? 

6 – A supervisão do seu trabalho, por parte dos superiores, representa uma fonte 

de pressão para você? Por quê? 

7 – Você se sente motivado com o seu trabalho? Como? 

8 – A comunicação dentro da empresa é eficiente? Você se considera incluído em 

processos decisórios? De que forma? 

9 – Considera-se uma pessoa preocupada, perfeccionista ou ansiosa no seu dia-

a-dia? Explique. 

10- No seu cotidiano, você se permite descansar e relaxar sem sentir-se culpado? 

11 – O que você costuma fazer para relaxar? Como se sente depois? 

12 – Você acredita que suas ações e decisões no trabalho influenciam seus 

resultados pessoais? Até que ponto? 

13 – Como você encara e resolve seus problemas diários? Quais as estratégias 

adotadas por você para enfrentamento da pressão, dos problemas do dia-a-dia? 

14 – Você apresenta ou apresentou algum problema de saúde, nos últimos 

meses, que julgue estar relacionado a fatores psicológicos? 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

participação em pesquisa 

 
Sr (a). Participante -------------------------------------------------------------------------, 

 

Requisito a sua participação como VOLUNTÁRIO(a) em um projeto de pesquisa 

intitulado “Qualidade de Vida e Estresse Ocupacional, dos Auditores Internos 

e Externos”. O propósito deste estudo é identificar os aspectos relacionados à 

qualidade de vida no trabalho e ao estresse ocupacional de auditores internos e 

externos atuantes no Brasil. 

 

Para tanto, serão realizados os seguintes procedimentos: 

 

• Entrevista para a investigação e o conhecimento de questões relacionadas ao 

trabalho exercido 

 

É necessário que não esteja em tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de 

não estar em uso de medicamento antidepressivo ou antiansiolítico. 

Não consideramos que sua participação neste experimento possa resultar em 

algum risco pessoal. Entretanto, a escolha é unicamente sua: você tem a 

liberdade de não participar, de não responder a alguma pergunta e de encerrar 

sua participação a qualquer momento. Você não receberá punição alguma por 

isso. 

 

DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO CORRETAMENTE AS 

INFORMAÇÕES ACIMA E CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE ESTUDO. 

DECLARO, AINDA, QUE RECEBI UMA CÓPIA DESTE FORMULÁRIO DE 

CONSENTIMENTO. 

 

Belo Horizonte _____/_____/____ 

 

 

VOLUNTÁRIO(A) Assinatura                        AVALIADOR Assinatura 
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APÊNDICE D – TABELA 13 - Médias e desvio-padrão das pontuações 

atribuídas pelos auditores interno e externos, nas questões referentes ao 

estresse – região Sudeste 

Fator/Questões 
Auditor Interno Auditor Externo 

Média. 
Desvio-
Padrão 

Média. 
Desvio-
Padrão 

Competência gerencial     

22.1-Apoio socioemocional 3.44 1.04 3.42 0.95 

22.2-Orientação técnica 3.32 1.12 3.45 0.91 

22.3-Igualdade de tratamento 3.41 1.21 3.55 0.93 

22.4-Gerenciamento pelo exemplo 3.26 1.20 3.38 1.04 

Equidade salarial       

18.1-Salários (equidade interna) 3.1 1.06 3.23 0.85 

18.2-Salários (equidade externa) 3.09 1.03 2.53 1.05 

18.3-Salário variável (bônus, participação 
resultados) 

3.05 1,17 2.32 1.03 

18.4-Benefícios (RI - oferecidos pela empresa) 3.21 1.08 3.3 1.01 

18.5-Benefícios (RE - em relação a outras 
empresas) 

3.08 1.15 2.94 1.13 

Identificação com a empresa       

17.1-Identidade na tarefa 3.63 0.95 3.66 0.76 

17.2-Reações interpessoais 3.48 0.98 3.53 0.77 

17.3-Reconhecimento/feedback 3.19 1.15 3.34 0.96 

17.4-Orientação p/pessoas 3.26 1.05 3.34 0.90 

17.5-Garantia e emprego 3.61 0.99 3.66 0.68 

21.1-Identificação com empresa 3.58 0.94 3.81 0.79 

21.2-Imagem interna 3.44 1.02 3.58 0.93 

21.3-Imagem externa 3.58 0.99 3.91 0.69 

21.4-Responsabilidade comunitária 3.57 1.02 3.68 0.85 

21.5-Enfoque no cliente 3.59 0.92 3.83 0.80 

Oportunidade efetiva de participação        

19.1-Criatividade 3.26 0.99 3.57 0.75 

19.2-Expressão pessoal 3.27 0.99 3.45 0.85 

19.3-Repercussão de ideias dadas 3.21 1.02 3.36 0.90 

19.4-Programas de participação 3.09 1.04 3.3 0.85 

19.5- Capacitação 3.11 1.08 3.68 0.80 

Preocupação assistencial com os funcionários        

15.1-Limpeza 4.16 0.87 4.57 0.60 

15.2-Arrumação 4.00 0.89 4.30 0.79 

15.3-Segurança (EPIs s/agentes) 4.09 0.91 4.24 0.87 

15.4-Insalubridade 3.98 1.04 4.38 0.68 

16.1-Assistência funcionários 3.73 0.94 3.67 1.06 

16.2-Assistência familiar 3.53 1.02 3.46 1.06 

16.3-Educação/ conscientização 3.47 1.01 3.54 1.02 

16.4-Saúde ocupacional 3.48 1.04 3.24 1.11 

Continua TAB. 13 
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Fator/Questões 
Auditor Interno Auditor Externo 

Média. 
Desvio-
Padrão 

Média. 
Desvio-
Padrão 

Visão humanista da empresa        

20.1-Conhecimento metas 3.23 1.10 3.47 0.97 

20.2-Fluxo de Informações (top-down) 3.13 1.09 3.25 0.94 

20.3-Fluxo de informações (mesmo nível) 3.31 1.02 3.58 0.86 

20.4-Veículos formais 3.25 1.01 3.4 0.84 

23.1-Inovações/métodos/processos 3.11 1.07 3.3 0.85 

23.2-Grupos de trabalho 3.23 1.00 3.51 0.80 

23.3-Variedade de tarefas 3.38 1.06 3.53 0.95 

23.4-Ritmo de trabalho 3.16 1.09 2.79 1.04 

Fonte: dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E – TABELA 14 - Médias e desvio-padrão das pontuações 

atribuídas pelos auditores interno e externos, nas questões referentes à  

QVT - região Sudeste  

Fator/Questões 
Auditor Interno Auditor Externo 

Média. 
Desvio-
Padrão 

Média. 
Desvio-
Padrão 

Competência gerencial     

22.1-Apoio socioemocional 3.44 1.04 3.42 0.95 

22.2-Orientação técnica 3.32 1.12 3.45 0.91 

22.3-Igualdade de tratamento 3.41 1.21 3.55 0.93 

22.4-Gerenciamento pelo exemplo 3.26 1.20 3.38 1.04 

Equidade salarial       

18.1-Salários (equidade interna) 3.1 1.06 3.23 0.85 

18.2-Salários (equidade externa) 3.09 1.03 2.53 1.05 

18.3-Salário variável (bônus, participação 
resultados) 

3.05 1,17 2.32 1.03 

18.4-Benefícios (RI - oferecidos pela empresa) 3.21 1.08 3.3 1.01 

18.5-Benefícios (RE - em relação a outras 
empresas) 

3.08 1.15 2.94 1.13 

Identificação com a empresa       

17.1-Identidade na tarefa 3.63 0.95 3.66 0.76 

17.2-Reações interpessoais 3.48 0.98 3.53 0.77 

17.3-Reconhecimento/feedback 3.19 1.15 3.34 0.96 

17.4-Orientação p/pessoas 3.26 1.05 3.34 0.90 

17.5-Garantia e emprego 3.61 0.99 3.66 0.68 

21.1-Identificação com empresa 3.58 0.94 3.81 0.79 

21.2-Imagem interna 3.44 1.02 3.58 0.93 

21.3-Imagem externa 3.58 0.99 3.91 0.69 

21.4-Responsabilidade comunitária 3.57 1.02 3.68 0.85 

21.5-Enfoque no cliente 3.59 0.92 3.83 0.80 

Oportunidade efetiva de participação        

19.1-Criatividade 3.26 0.99 3.57 0.75 

19.2-Expressão pessoal 3.27 0.99 3.45 0.85 

19.3-Repercussão de ideias dadas 3.21 1.02 3.36 0.90 

19.4-Programas de participação 3.09 1.04 3.3 0.85 

19.5- Capacitação 3.11 1.08 3.68 0.80 

Preocupação assistencial com os funcionários        

15.1-Limpeza 4.16 0.87 4.57 0.60 

15.2-Arrumação 4.00 0.89 4.30 0.79 

15.3-Segurança (EPIs s/agentes) 4.09 0.91 4.24 0.87 

15.4-Insalubridade 3.98 1.04 4.38 0.68 

16.1-Assistência funcionários 3.73 0.94 3.67 1.06 

16.2-Assistência familiar 3.53 1.02 3.46 1.06 

16.3-Educação/ conscientização 3.47 1.01 3.54 1.02 

16.4-Saúde ocupacional 3.48 1.04 3.24 1.11 

Visão humanista da empresa        
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20.1-Conhecimento metas 3.23 1.10 3.47 0.97 

20.2-Fluxo de Informações (top-down) 3.13 1.09 3.25 0.94 

20.3-Fluxo Informações (mesmo nível) 3.31 1.02 3.58 0.86 

20.4-Veículos formais 3.25 1.01 3.4 0.84 

23.1-Inovações/métodos/processos 3.11 1.07 3.3 0.85 

23.2-Grupos de trabalho 3.23 1.00 3.51 0.80 

23.3-Variedade de tarefas 3.38 1.06 3.53 0.95 

23.4-Ritmo de trabalho 3.16 1.09 2.79 1.04 

Fonte: dados da pesquisa. 
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ANEXO A - Pesquisa: Qualidade de vida e estresse dos auditores internos e 

externos  

 

Qualidade de Vida e Estresse 

 

Este questionário tem como objetivo obter dados para estudar o estresse 

ocupacional e a qualidade de vida no trabalho (QVT) em auditores internos e 

externos. O questionário está dividido em duas partes. A primeira parte trata das 

variáveis de QVT (qualidade de vida no trabalho) e a segunda parte aborda as 

variáveis para medição do estresse ocupacional. Você não deverá se identificar, 

uma vez que o estudo levará em conta informações globais sobre a amostra 

pesquisada. A sua colaboração é muito importante para consolidar estudos 

científicos nas organizações. Para as suas respostas, considere o que vem 

ocorrendo com você nos últimos três meses, exceto no caso de orientação 

específica em alguma questão. Marque as respostas com a máxima precisão 

possível. Agradecemos a sua valiosa contribuição para a realização desta 

pesquisa. 

Prof. Lúcio Flávio Renault de Moraes, PhD – Orientador, Pós-Doutorado Aston University – 
Birmingham Doutorado United States International University, USA.Mestrado em Administração – 
UFRGS Fundação Pedro Leopoldo-MG. Vanessa Ferreira Carneiro – Pesquisadora, Auditora 
Interna, Mestranda em Administração, FCHPL Fundação Pedro Leopoldo/MG. 

 
Perg.1. Marque com "X" de acordo com cada situação específica e nas demais questões complete 
conforme solicitado: 
1. Sexo: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 1.1 - Masculino  
 1.2 - Feminino  

 
Perg.2.- Qual a sua Idade? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 2.1 De 18 a 20 anos  
 2.2 De 21 a 25 anos  
 2.3 De 26 a 30 anos  
 2.4 De 30 a 35 anos  
 2.5 De 35 a 40 anos  
 2.6 Acima de 40 anos  
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Perg.3.- Estado civil: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 3.1 Casado/Vive Cônjuge;  
 3.2 Solteiro;  
 3.3 Viúvo;  
 3.4 Outros  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 
 
Perg.4.- Nacionalidade: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 4.1 Brasileira;  
 Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
Perg.5.- Qual o nome da Cidade e Estado em que está localizada a empresa, em que você trabalha 
atualmente? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 
Resposta: _____________________________________________________________________________  
 
Perg.6.- Atualmente você exerce a profissão de auditor: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 6.1 Interno  
 6.2 Externo  

 
Perg.7.- Trabalha em Empresa 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 7.1 Privada  
 7.2 Publica  
 Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
Perg.8.- Qual a sua função 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 8.1 Trainee  
 8.2 Assistente ou Junior de Auditoria  
 8.3 Semi-Senior ou Auditor Pleno  
 8.4 Senior  
 8.5 Supervisor  
 8.6 Gerente  
 8.7 Diretor  
 Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
Perg.9.- Há quanto tempo você atua nesta função na empresa em que trabalha atualmente? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 9.1 Menos de 1 ano.  
 9.2 De 1 a 3 anos.  
 9.3 De 4 a 6 anos.  
 9.4 Mais de 6 anos.  

 



 171

Perg.10.- Quanto tempo você tem de experiência em Auditoria Interna e Externa? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 10.1 Menos de 1 ano  
 10.2 De 1 a 3 anos  
 10.3 De 4 a 6 anos  
 10.4 Mais de 6 anos  

 
Perg.11.- Esta questão refere-se à Pós-Graduação (MBA/Especialização; Mestrado; Doutorado). 
Assinalar todos os cursos realizados e suas respectivas áreas no espaço em branco 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 11.1 MBA/Especialização incompleto  
 11.2 MBA/Especialização completo  
 11.3 Mestrado incompleto  
 11.4 Mestrado completo  
 11.5 Doutorado/PhD incompleto  
 11.6 Doutorado/PhD completo  
 Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
Perg.12.- Você é afiliado a alguma entidade de classe (ex.Conselho Regional de      Contabilidade, 
Audibra, Ibracon e outros)? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 Sim  
 Não  

 
Perg.13.- Se você respondeu sim à pergunta acima, descrever no espaço abaixo o nome dessas 
entidades. 
 
Resposta: _____________________________________________________________________________  
 
PARTE 1 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Variáveis QVT 
 
Perg.14.- BLOCO 1 - POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QVT NA EMPRESA. Em que escala você 
considera o seu nível de Qualidade de Vida no Trabalho de maneira Geral: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 Bastante Insatisfeito  
 Insatisfeito  
 Satisfação Moderada  
 Satisfeito  
 Bastante Satisfeito  

 
Perg.15.- BLOCO 2 - CONDIÇÕES DE TRABALHO. Como você avalia as condições ambientais e físicas 
existentes na organização em que você trabalha, para desempenho de suas funções: 

(* Marque apenas uma opção por fila) 
 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Isatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

N/A 

15.1 - Limpeza 
 

      

15.2 - Arrumação 
 

      

15.3 - Segurança (EPI´s 
s/Agentes) 
 

      

15.4 - Insalubridade 
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Perg.16.- BLOCO 3 – SAÚDE. Como você avalia as ações da empresa quanto à saúde (preventiva e 
curativa): 

(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 
 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

16.1 - Assistência 
Funcionários 
 

     

16.2 - Assistência 
Familiar 
 

     

16.3 - Educação/ 
Conscientização 
 

     

16.4 - Saúde Ocupacional 
 

     

 
Perg.17.- BLOCO 4 – MORAL. Como você avalia as ações e condições psicossociais empreendidas 
pela empresa através de seu reflexo no nível de motivação e moral: 

(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 
 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

17.1 - Identidade na Tarefa 
 

     

17.2 - Reações 
Interpessoais 

     

17.3 - 
Reconhecimento/Feedback 

     

17.4 - Orientação 
p/Pessoas 

     

17.5 - Garantia e Emprego      

 
Perg.18.- BLOCO 5 – COMPENSAÇÃO. Como está o seu grau de satisfação em relação a práticas e 
políticas de remuneração da empresa? 
 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 

 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

18.1 - Salários (equidade 
interna) 
 

     

18.2 - Salários (equidade 
externa) 
 

     

18.3 - Salário Variável 
(bonus, participação 
resultados) 
 

     

18.4 - Benefícios (RI - 
oferecidos pela empresa) 
 

     

18.5 - Benefícios (RE - 
em relação a outras 
empresas) 
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Perg.19.- BLOCO 6 – PARTICIPAÇÃO. Como você avalia o nível de aceitação e engajamento nas ações 
empreendidas pela empresa, a fim de promover condições para a participação de todos: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 

 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

19.1 - Criatividade 
 

     

19.2 - Expressão Pessoal 
 

     

19.3 - Repercussão de 
Idéias Dadas 
 

     

19.4 - Programas de 
Participação 
 

     

19.5 - Capacitação 
 

     

 
Perg.20.- BLOCO 7 – COMUNICAÇÃO. Como você avalia o nível de eficácia do processo de 
comunicação na empresa em todas as direções: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 

 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

20.1 - Conhecimento 
Metas 
 

     

20.2 - Fluxo de 
Informações (Top-Down) 
 

     

20.3 - Fluxo de 
Informações (mesmo 
nível) 
 

     

20.4 - Veículos formais 
 

     

 
Perg.21.- BLOCO 8 - IMAGEM DA EMPRESA. Como você avalia a percepção da imagem da empresa 
pelas pessoas, e a focalização no cliente: 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 
 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

21.1 - Identificação com 
Empresa 
 

     

21.2 - Imagem Interna 
 

     

21.3 - Imagem Externa 
 

     

21.4 - Responsabilidade 
Comunitária 
 

     

21.5 - Enfoque no Cliente 
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Perg.22.- BLOCO 9 - RELAÇÃO CHEFE-SUBORDINADO. Como você avalia a relação chefe-
subordinado? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 

 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

22.1 - Apoio Sócio-
emocional 
 

     

22.2 - Orientação Técnica 
 

     

22.3 - Igualdade de 
Tratamento 
 

     

22.4 - Gerenciamento 
pelo Exemplo 
 

     

 
Perg.23.- BLOCO 10 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. Qual é a sua percepção quanto às novas 
formas de trabalho em sua organização 
(* Esta pergunta é obrigatória ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 

 

 
Bastante 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Satisfação 
Moderada 

Satisfeito 
Bastante 
Satisfeito 

23.1 - 
Inovações/Métodos/Processos 
 

     

23.2 - Grupos de Trabalho 
 

     

23.3 - Variedade de Tarefas 
 

     

23.4 - Ritmo de Trabalho 
 

     

 
 Parte II 

------------------------------------------------------------------------------------ 
A-Estresse Ocupacional 
 

Perg.24.- Você foi contratado pela empresa para trabalhar quantas horas por semana? (Conforme 
definido no contrato de trabalho). 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 24.1 - 20 horas semanais  
 24.2 - 30 horas semanais  
 24.4 - 36 horas semanais  
 24.5 - 40 horas semanais  
 24.3 - 44 horas semanais  
 Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
Perg.25.- você trabalha quantas horas por semana na empresa em que está contratado? (Considere o 
tempo de trabalho na empresa além do horário normal: hora extra, plantões extras e trajeto casa-
trabalho etc.) _______ horas semanais. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 
Resposta: _____________________________________________________________________________  
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Perg.26.- Com que frequência você tem trabalhado aos sábados, domingos e feriados? (Se esses dias 
da semana fazem parte da sua jornada de trabalho, não responda esta questão), 
(* Esta pergunta é obrigatória  ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 26.1 Sempre.  
 26.2 Algumas vezes.  
 26.3 Raramente ou nunca.  

 
Perg.27.- Você fuma? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 27.1 Sim  
 27.2 Não  

 
Perg.28.- Se sim, com que frequência tem fumado? 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 28.1 Mais que de costume.  
 28.2 O mesmo que de costume.  
 28.3 Menos que de costume.  

 
Perg.29.- Você faz uso de alguma bebida alcoólica? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 29.1 Sim  
 29.2 Não  

 
Perg.30.- Se sim, quantas unidades você toma por semana, em média? (1 unidade = uma taça de 
vinho, uma caneca de chope, uma garrafa de cerveja ou uma dose de destilados) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 30.1 - 1 a 5 unidades.  
 30.2 - 6 a 15 unidades.  
 30.3 - 16 a 35 unidades.  
 30.4 - Mais de 35 unidades.  

 
Perg.31.- Nos últimos três meses, com que frequência você tem bebido? (Só responder esta questão 
se você marcou "sim" na questão 29). 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 31.1 Mais que de costume.  
 31.2 O mesmo que de costume.  
 31.3 Menos que de costume.  

 
Perg.32.- Você tem algum problema relacionado à sua saúde? (hipertensão, doenças cardíacas, 
diabetes, úlcera, gastrite, colite, outros). 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 32.1 Sim.  
 32.2 Não.  

 
Perg.33.- Se você respondeu sim à pergunta acima, especificar quais no espaço abaixo bem como 
desde quando? (mês/ano) ____/____ . 
 
1. : _________________________________________________________  
 
2. : _________________________________________________________  
 
3. : _________________________________________________________  
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Perg.34.- Você faz uso de algum medicamento antiansiolítico e/ou antidepressivo? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 34.1 Sim. Se sim especificar no espaço ao lado qual(is)? ______________Desde quando? (mês/ano) 
____/____ .  

 34.2 Não.  
 Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 
 
Perg.35.- Você já foi acometido por infarto cardíaco? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 35.1 - Sim  
 35.2 - Não  

 
Perg.36.- Se você respondeu sim à pergunta acima, informar da forma mais precisa possível a data da 
sua ocorrência na primeira linha e na segunda linha qual era a sua idade à epoca do ocorrido 
 
_____anos___meses : _________________________________________________________  
 
_____anos : _________________________________________________________  
 
Perg.37.- Você dorme quantas horas por dia? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 37.1 - até 4 horas  
 37.2 - mais de 4 até 6 horas.  
 37.3 - mais de 6 até 8 horas  
 37.4 mais de 8 horas  

 
Perg.38.- Você tem algum hobbie? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 38.1 Sim.  
 38.2 Não  

 
Perg.39.- Se você respondeu sim, à pergunta acima, favor descrever quais hobbies você pratica, no 
espaço abaixo: 
 
1- : _________________________________________________________  
 
2- : _________________________________________________________  
 
3- : _________________________________________________________  
 
 
B-Estresse Ocupacional 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Favor responder a esta parte do questionário assinalando com um “X” o número correspondente, de acordo 
com as alternativas constantes do quadro à direita, tendo como referência o que você efetivamente vem 
sentindo nos últimos três meses. 
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Perg.40.- B1 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 
 

 Nunca Raramente Algumas Vezes Muito Frequentemente 

1. Nervosismo acentuado. 
 

     

2. Ansiedade (sensação de vazio, 
lacuna, hiato entre o agora e o 
futuro, associado a medo/apreensão 
em relação ao futuro). 
 

     

3. Ímpetos de raiva. 
 

     

4. Angústia (aflição, sensação de 
impotência diante de problemas que 
o afligem – problemas de qualquer 
natureza). 
 

     

5. Fadiga (baixo nível de energia, 
sentir o corpo um “bagaço”, sentir-se  
cansado precocemente ao longo do 
dia, sonolência). 
 

     

6. Irritabilidade fácil (irritação sem 
motivos aparentes). 
 

     

7. Períodos de depressão (tristeza, 
apatia, isolamento, falta de energia). 
 

     

8. Dor de cabeça por tensão. 
 

     

9. Insônia (dificuldade de conseguir 
dormir, sono entrecortado, acordar 
de madrugada e ter dificuldades em 
dormir de novo). 

     

10. Dor nos músculos do pescoço e 
ombros. 
 

     

11. Dor discreta no peito, sob 
tensão. 
 

     

12. Palpitações (sentir o coração 
bater forte em alguns momentos). 
 

     

13. Indisposição gástrica ou dor no 
estômago, que se acentuam diante 
de exigências emocionais. 
 

     

14. Nó na garganta (sensação de 
sufocamento). 
 

     

15. Tontura, vertigem. 
 

     

16. Falta ou excesso de apetite. 
 

     

17. Perda e/ou oscilação do senso 
de humor. 
 

     

18. Uso de cigarros para aliviar a 
tensão. 
 

     

19. Uso de bebidas alcoólicas para 
aliviar a tensão. 
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20. Pânico - sensação de estar fora 
de si e/ou do mundo; medo de 
perder o controle das situações, 
podendo acarretar alguns dos 
seguintes sintomas: palpitação, 
sensação de falta de ar e de 
sufocação, dor no peito, náuseas, 
tontura, sensação de desmaio, form. 
 

     

B2 
1. Levar a vida de forma muito 
corrida, realizando cada vez mais 
trabalho em menos tempo, mesmo 
quando não há exigências para tal. 
 

     

2. Pensar e/ou realizar 
frequentemente duas ou mais coisas 
ao mesmo tempo, com dificuldade 
de concluí-las, mesmo quando não 
há exigências para tal. 
 

     

3. Não conseguir desligar-se do 
trabalho, mesmo quando está em 
casa. 
 

     

4. Assumir, no contexto do trabalho, 
compromissos muito desafiadores, 
além dos limites. 
 

     

5. Ter que fazer atividades de 
trabalho bem acima da capacidade 
técnica e/ou atividades das quais 
ainda não tem domínio pleno. 
 

     

6. Ter a necessidade de manter-se 
em processo de educação 
continuada com uma série de 
compromissos assumidos, além do 
trabalho propriamente dito. 

     

7. Ter os horários de descanso 
(após expediente, durante horário de 
almoço, feriados e finais de semana) 
tomados pelo trabalho. 

     

B3 
1. Dificuldade de lembrar fatos 
recentes relacionados ao trabalho 
que anteriormente eram facilmente 
lembrados. 
 

     

2. Dificuldade na tomada de 
decisões anteriormente fáceis de 
serem tomadas. 
 

     

3. Fuga das responsabilidades de 
trabalho antes assumidas de forma 
natural. 
 

     

4. Desejo de trocar de emprego com 
frequência. 
 

     

5. Estar sentindo desmotivação 
importante com o trabalho. 
 

     

6. Perder o controle sobre os 
eventos da vida (trabalho, família, 
relacionamentos, entre outros). 
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7. Excessivo desgaste nos 
relacionamentos interpessoais, no 
trabalho ou fora dele. 
 

     

8. Dificuldade de concentração no 
trabalho. 
 

     

9. Diminuição da eficácia no 
trabalho. 
 

     

10. Queda na produtividade. 
 

     

 
Perg.41.- Cite até três estratégias pessoais que você utiliza para reduzir o impacto de situações 
tensionantes/ estressantes no seu ambiente de trabalho. Responda de forma objetiva e utilize tão 
somente os espaços a seguir para relatá-las. 

 
39-1. : _________________________________________________________  
 
39-2. : _________________________________________________________  
 
39-3. : _________________________________________________________  
 
 
PARTE C 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Favor responder a esta parte do questionário assinalando com um “X” o número correspondente, de acordo 
com as alternativas constantes no quadro a seguir, tendo como referência o que você efetivamente sente em 
relação ao seu contexto de trabalho nos últimos três meses. 
 
Perg.42.- Como estou me sentindo nos últimos três meses? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 
 

 

 Nunca Raramente Algumas Vezes Muito Frequentemente 

1. Executo um trabalho complexo e 
árduo e o mesmo me deixa 
desgastado/muito cansado. 

     

2. O trabalho que executo exige a 
realização de diversas atividades 
simultaneamente, o que gera em mim 
tensão 
excessiva. 
 

     

3. O meu trabalho é caracterizado 
por excesso de cobranças por 
resultados, especialmente pelos 
clientes (diretoria ou funcionários). O 
que não deixa de ser uma fonte de 
tensão excessiva para mim. 
 

     

4. O meu trabalho é pautado pela 
necessidade constante de acerto, o 
que tem sido uma fonte de tensão 
excessiva para mim. 
 

     

5. Percebo que a filosofia desta 
organização é pautada pela 
obsessão e compulsão por 
resultados, causando-me tensão 
excessiva. 
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6. É normal que as organizações 
queiram fazer mais com o mínimo, 
porém nesta organização essa 
situação é muito exagerada 
(paranoia). 
 

     

7. A organização administra 
utilizando princípios de racionalidade 
(aproveitamento máximo de tempo e 
recursos), o que gera em mim tensão 
excessiva. 
 

     

8. Esta organização estabelece 
metas de trabalho em excesso, o que 
é fonte geradora de tensão excessiva 
para mim. 
 

     

9. Grande parte das decisões 
relacionadas ao meu trabalho é 
tomada com a participação de outro 
profissional , o que causa em mim 
desgaste excessivo. 
 

     

10. Conviver com “espalha-brasas” 
(indivíduo estressado, ansioso, com 
dificuldades emocionais) é 
significativa fonte de tensão no meu 
ambiente de trabalho. 

     

11. No desenvolvimento do meu 
trabalho, sofro pressão excessiva em 
seus diversos aspectos. 
 

     

12. Já presenciei nesta organização 
a ocorrência de alto impacto 
emocional, como acidente grave, 
assalto e outras de mesma natureza. 

     

13. Tenho experimentado nesta 
organização situações de inibição de 
autenticidade e coerência no 
exercício das minhas atividades. 
 

     

14. Tenho experimentado nesta 
organização situações de inibição da 
liberdade no exercício das minhas 
atividades. 
 

     

15. Nesta organização existe prática 
recorrente de isolar, perseguir 
pessoas que eventualmente sejam 
consideradas funcionalmente 
inadequadas (assédio moral). 
 

     

16. Nesta organização há situações 
em que se procura manter as 
pessoas num clima de insegurança e 
medo. 
 

     

17. Nesta organização há decisões 
tomadas por pessoas "mentalmente 
desequilibradas" (perversas e/ou 
neuróticas). 
 

     

18. Há situações de prática de 
humilhação, explícita ou implícita, 
nesta organização. 
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19. Há situações de desrespeito 
humano nesta organização. 
 

     

20. Eu sinto que a minha relação de 
emprego nesta organização é 
insegura/instável. 
 

     

21. Para atingir os resultados que a 
organização exige, muitas vezes, 
defronto com situações em que há 
orientações superiores, explícitas ou 
implícitas, para agir fora do que 
considero eticamente correto. 
 

     

22. A excessiva demanda de 
trabalhos e prazo muito curtos é 
rotina no meu trabalho,acarretando-
me grande incômodo e tensão 
excessiva. 
 

     

23. O número excessivo de horas de 
trabalho é considerado por mim como 
uma importante fonte de tensão e/ou 
sensação de desgaste. 
 

     

24. As minhas atividades nesta 
organização geram excessiva carga 
de trabalho, o que, de certa forma, 
está ultrapassando os meus limites e 
gerando significativa fonte de tensão 
para mim. 
 

     

 
Perg.43.- Você considera existir no seu ambiente de trabalho outros fatores causadores de tensão 
excessiva que não tenham sido considerados nas questões anteriores? Caso existam, descreva-os, 
de forma objetiva exclusivamente nos espaços a seguir e aponte o grau de acordo com a escala 
anterior (Se 1, 2, 3, 4, ou 5). 
 
43.1 : _________________________________________________________  
 
43.2 : _________________________________________________________  
 
43.3 : _________________________________________________________  
 
 
Perg.44.- O que você considera como os três itens mais importantes para que o ambiente na 
organização na qual você trabalha seja menos tenso e estressante para os seus empregados? 
(Responda de forma objetiva, exclusivamente nos espaços a seguir). 
 
44.1 : _________________________________________________________  
 
44.2 : _________________________________________________________  
 
44.3 : _________________________________________________________  
 
 
Perg.45.- O que você considera como os três itens mais difíceis na realidade atual da organização que 
trabalha para reduzir o nível de tensão? 
 
45.1 : _________________________________________________________  
 
45.2 : _________________________________________________________  
 
45.3 : _________________________________________________________  
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PARTE D 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Favor responder a esta parte do questionário assinalando com um “X” o número correspondente, de acordo 
com as alternativas constantes no quadro a seguir, tendo como referência o que você efetivamente sente em 
relação ao seu contexto de trabalho nos últimos três meses. 
 
Perg.46.- Como estou me sentindo nos últimos três meses? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opçao por fila) 

 

 Nunca Raramente Algumas Vezes Muito Frequentemente 

1. Conhecer o que é qualidade de 

vida e sua importância e não ter 

tempo de praticar esses conceitos, 

devido à absorção pelo trabalho. 

 

     

2. Ter dificuldades de compatibilizar 
os compromissos de trabalho com os 
compromissos de família, sociais, 
entre outros. 
 

     

3. Vivenciar conflitos por ter que, ao 
mesmo tempo, ser inovador e dotado 
de autonomia e estar sujeito às 
normas da organização. 
 

     

4. Vivenciar conflitos por perceber-se 
em sobrecarga e não ter como 
questionar. 
 

     

5. Conviver com situações de tensão 
excessiva inerentes às relações 
humanas no trabalho. 
 

     

 
 
PARTE E 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Favor responder a esta parte do questionário assinalando com um “X” no espaço correspondente de acordo 
com as alternativas constantes em cada questão, tendo como referência a sua realidade atual do trabalho. 
 
Perg.47- Como você considera a sua experiência pessoal na solução de dificuldades no trabalho, 
como redutor do seu nível de tensão excessiva? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 47.1 Muito relevante.  
 47.2 Relevante  
 47.3 Alguma relevância  
 47.4 Pouco relevante.  
 47.5 Muito irrelevante  

 
Perg.48.- Como você avalia a possibilidade de estender um pouco mais o prazo para término dos 
trabalho, como redutor de tensão excessiva no seu ambiente de trabalho? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 48.1 É sempre possível.  
 48.2 Na maioria das vezes é possível.  
 48.3 Algumas vezes é possível.  
 48.4 Raramente é possível.  
 48.5 Nunca é possível.  
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Perg.49.- Como você avalia a possibilidade de questionar prioridades com os seus superiores, 
quando necessário, visando reduzir o nível de tensão excessiva no seu ambiente de trabalho? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 49.1 É sempre possível.  
 49.2 Na maioria das vezes é possível.  
 49.3 Algumas vezes é possível.  
 49.4 Raramente é possível.  
 49.5 Nunca é possível.  

 
Perg.50.- Como você avalia a possibilidade de descansar, de forma regular, nos feriados e em finais 
de semana? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 50.1 É sempre possível.  
 50.2 Na maioria das vezes é possível.  
 50.3 Algumas vezes é possível.  
 50.4 Raramente é possível.  
 50.5 Nunca é possível.  

 
Perg.51.- Como você avalia a possibilidade de gozar as suas férias regularmente? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 51.1 É sempre possível.  
 51.2 Na maioria das vezes é possível.  
 51.3 Algumas vezes é possível.  
 51.4 Raramente é possível.  
 51.5 Nunca é possível.  

 
Perg.52.- Você realiza programa de exercício físico planejado/orientado (pelo menos 30 a 40 minutos 
de exercícios, corrida, caminhada, etc., três ou mais vezes por semana)? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 52.1 Sempre.  
 52.2 Na maioria das vezes.  
 52.3 Algumas vezes.  
 52.4 Raramente.  
 52.5 Nunca.  

 
Perg.53.- Você encontra tempo para relaxar/descansar? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 53.1 Sempre.  
 53.2 Na maioria das vezes.  
 53.3 Algumas vezes.  
 53.4 Raramente.  
 53.5 Nunca.  

 
Perg.54.- Como você avalia a possibilidade de canal aberto na organização para discussão das 
situações de dificuldades e tensão? 
(* Esta pergunta é obrigatória) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 54.1 É sempre possível.  
 54.2 Na maioria das vezes é possível.  
 54.3 Algumas vezes é possível.  
 54.4 Raramente é possível.  
 54.5 Nunca é possível.  
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Perg.55.- Como você avalia a periodicidade de cobranças na organização e a sua consequente 
geração de tensão excessiva? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 55.1 Muito adequada – é possível preparar-se para as mesmas sem tensão excessiva.  
 55.2 Adequada – na maioria das vezes é possível preparar-se para as mesmas sem tensão excessiva.  
 55.3 Algumas vezes é adequada – nem sempre é possível preparar-se para as mesmas sem tensão 

excessiva.  
 55.4 Pouco adequada – não é possível preparar-se para as mesmas sem tensão excessiva. As cobranças 

ocorrem em curta periodicidade.  
 55.5 Muito inadequada – além de não ser possível preparar-se para as cobranças, elas ocorrem em 

periodicidades muito curta e geram nível de tensão extremamente alta.  
 
Perg.56.- Como você avalia a cooperação entre os colegas de trabalho? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 56.1 É sempre possível.  
 56.2 Na maioria das vezes é possível.  
 56.3 Algumas vezes é possível.  
 56.4 Raramente é possível.  
 56.5 Nunca é possível.  

 
PARTE F 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Favor responder esta parte do questionário assinalando com um “X” o número correspondente, de acordo 
com as alternativas constantes no quadro a seguir, tendo como referência o que você efetivamente sente em 
relação aos contextos pesquisados nos últimos três meses. 
 
Perg.57.- Como estou me sentindo nos últimos três meses? 
(* Esta pergunta é obrigatória ) 
(* Marque apenas uma opção por fila) 

 

 Nunca Raramente Algumas Vezes Muito Frequentemente 

1. Com que frequência você se sente 
tensionado excessivamente por fatores 
de natureza familiar, como: conflitos 
com cônjuge, conflitos na relação com 
ex-cônjuge, com filhos, familiares em 
geral, questões relacionadas à herança, 
pensão alimentícia e outras 

     

2. Com que frequência você se sente 
tensionado excessivamente por fatores 
de natureza social, como: viver na 
cidade grande com todas as suas 
consequências, trânsito, violência, 
insegurança, coisas que não funcionam 
como deveriam, relacionamentos 
sociais  

     

3. Com que frequência você se sente 
tensionado excessivamente por fatores 
relacionados à sua saúde e/ou de 
familiares, como: estar doente, conviver 
com doença na família, não possuir 
meios de atendimento seguro caso 
necessário, entre outros de mesma 
natureza. 

     

4. Com que frequência você se sente 
pressionado por questões próprias, por 
exemplo, suas características pessoais, 
de formação, de rigor excessivo, 
conflitos consigo mesmo e outras de 
mesma natureza? 
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Perg.58.- Se houver, aponte no espaço a seguir outras questões importantes que você considera 
fontes de tensão excessiva às quais está submetido (assinalar ao lado de cada resposta o numero 
corresponde a escala acima, quanto a frequência da ocorrência) 
 
a) : _________________________________________________________  
 
b) : _________________________________________________________  
 
c) : _________________________________________________________  
 
 
(*) O questionário de QVT, foi adaptado do roteiro de entrevista, elaborado por FERNANDES, C.E;. 
Qualidade de Vida no Trabalho – Como medir para melhorar. Salvador: Casa da Qualidade, 1996. 
 
(**) O questionário de estresse foi adaptado a tese de doutorado do Prof. Dr. Luciano Zille Pereira: “Novas 
perspectivas para a abordagem do estresse ocupacional em gerentes: estudo em organizações 
brasileiras de setores diversos”. 
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