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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar o estresse ocupacional em 

Supermercados das cidades de Caraguatatuba e São Sebastião - SP, buscando 

identificar os principais determinantes estressores na visão do empregado. 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa, de natureza aplicada, pelo procedimento 

survey. Foi utilizado um questionário online, para atingir os objetivos desta pesquisa, 

o qual obteve 170 respostas válidas, onde foi possível visualizar os determinantes que 

mais estressam os colaboradores dos diversos supermercados das cidades. 

 

Palavras-chave: Estresse ocupacional. Determinantes. Satisfação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This work aims to study occupational stress in supermarkets in the cities of 

Caraguatatuba and São Sebastião - SP, seeking to identify the main determinants of 

stress in the employee's view. 

A quantitative research, of an applied nature, was carried out by the survey 

procedure. An online questionnaire was used to achieve the objectives of this 

research, which obtained 170 valid responses, where it was possible to see the 

determinants that most stress the employees of the various supermarkets in the cities. 
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1 . INTRODUÇÃO 

Atualmente, as doenças psicológicas estão em destaque como as 

enfermidades mais comuns e são responsáveis pelo adoecimento de pessoas ao 

redor do mundo, inclusive no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), dentre as mais conhecidas estão: síndrome de Burnout, conhecida também 

como esgotamento profissional, afetando 32% da população, a ansiedade que afeta 

9,3% e a depressão que afeta 5,8% da população do país. 

Complementando o levantamento da OMS, uma pesquisa realizada pela Regus 

(empresa especializada em soluções inovadoras no ambiente corporativo) aponta que 

58% das empresas mundiais tiveram aumento significativo com casos de estresse. 

Pode-se notar que um dos principais motivadores de doenças psicológicas 

causadas pelo estresse nos dias de hoje é o trabalho profissional. 

Seja por conta da pressão no ambiente de trabalho, insatisfação com a carreira 

ou com a atual atividade exercida, ou ainda esgotamento devido à rotina. 

No setor de serviço de atendimento ao cliente, o colaborador age como um 

intermediador, para atingir as expectativas organizacionais e do cliente em si. 

Circunstância que gera desgaste emocional, físico e cognitivo para o funcionário. 

(FERREIRA, 2000) 

Levando em consideração este cenário, a presente pesquisa se delimitará ao 

exercício profissional dos trabalhadores de supermercados, setor que lida diretamente 

com atendimento ao cliente. 

Este trabalho tem como questão a ser respondida: Quais os principais 

determinantes estressores presentes dentro dos Supermercados de Caraguatatuba-

SP e São Sebastião-SP que afetam seus trabalhadores?  

Tendo como principal objetivo apontar as causas relevantes do estresse 

ocupacional dentro de supermercados da região, levando em consideração a visão do 

empregado.  

Para tanto, os objetivos específicos são: a) Identificar os estressores presentes 

dentro dos Supermercados, b) visualizar a percepção do funcionário em relação ao 

que acontece na organização. 

Este trabalho mostra sua relevância em auxiliar empresas a terem uma visão 

do que pode ser realizado, para que a gestão articule a construção de um ambiente 

de trabalho saudável por meio da redução da ação dos fatores estressores, para que, 
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assim, a produtividade e satisfação possam trazer bons resultados, visto que quando 

estressados os colaboradores tendem a ter um desempenho menor do que o 

esperado, aumentando custos empresariais por possíveis problemas de saúde e 

maior rotatividade de colaboradores, assim, o estresse ocupacional implica, a saúde 

do trabalhador, da organização e por fim da sociedade (Paiva, Gomes, & Helal, 2015). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Este referencial aborda o clima organizacional e como o mesmo contribui para 

as sensações dos empregados; as questões motivacionais e de satisfação e 

insatisfação dos empregados perante a organização, e por fim será apresentado como 

se caracteriza o estresse ocupacional e alguns gatilhos que levam ao mesmo. 

2.1 Clima organizacional 

Para entender sobre estresse ocupacional, podem ser entendidos como um 

gatilho para o empregado vir a desenvolver a doença. 

Clima organizacional pode ser compreendido como aquilo que é compartilhado 

dentro da empresa, sejam as politicas implementadas na organização, o 

comportamento esperado, e os procedimentos que devem ser seguidos. 

(SCHNEIDER, EHRHART, MACEY et al. 2012) 

O clima organizacional é um dos fatores que influenciam no nível de estresse 

ocupacional dos trabalhadores. Passeto (2012) afirma que o clima atinge diretamente 

o comportamento das pessoas, podendo trazer uma reação boa, levando à satisfação, 

ou sendo totalmente desfavorável e insatisfatório. O que pode acabar conduzindo 

muitas vezes, os colaboradores a situações de um alto nível de estresse por um 

problema pequeno, que poderia ser facilmente resolvido. 

Ainda complementando acima, Lacombe (2012) explana sobre o reflexo 

satisfatório de um bom clima organizacional. 

 

O clima organizacional reflete o grau de satisfação do 

pessoal com o ambiente interno da empresa. Está vinculado à 

motivação, à lealdade e à identificação com a empresa, à 

colaboração entre as pessoas, ao interesse no trabalho, à 

facilidade das comunicações internas, aos relacionamentos 

entre as pessoas, aos sentimentos e emoções, à integração da 

equipe e outras variáveis intervenientes, conforme definidas por 

Likert. (LACOMBE, 2012, p. 283) 

 

Com base no apresentado neste tópico, pode ser compreendido que clima 

organizacional refere-se a tudo aquilo que se é transmitido dentro de uma empresa 

intangivelmente, do “bom dia” ao “boa noite”, as regras, cordialidades e 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-113011-143809
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comportamentos apresentados e a reação psicológica do trabalhador a tudo isso é o 

que pode determinar se o clima organizacional é um gatilho para o estresse 

ocupacional ou não.  

O envolvimento do profissional e sua resposta ao clima organizacional, está 

diretamente relacionado à sua motivação em seguir ou não aquilo que lhe é imposto 

na cultura da organização.  

2.2 Motivação 

Uma vez compreendido o conceito de clima organizacional, é necessário 

compreender como os funcionários se sentem na empresa, e o porquê de 

determinadas atitudes, ou seja, conhecer o conceito de motivação, buscando analisar 

fatores que motivam ou desmotivam dentro de um clima organizacional. 

Silva (2008), diz que em modo geral, motivação é definida como o 

direcionamento de alguma ação, que está claramente ligada às decisões que os 

indivíduos tomam como prioridade, para atingir um objetivo. 

Enquanto para Duarte, Teixeira e Souza (2015), motivação em um modo geral, 

é definida como a propensão que o sujeito demonstra sobre recompensas extrínsecas 

e intrínsecas. 

Complementando, Robbins (2005) defende que a motivação pode ser 

entendida como o “processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos 

esforços de uma pessoa para o alcance de outra meta”, nada mais é que um estímulo. 

No ambiente empresarial, pode ser exemplificada como uma troca, onde a 

organização apresenta seus incentivos, e o colaborador por sua vez, se sentindo 

atraído, adapta seu comportamento para conquistar o que lhe foi ofertado, melhorando 

assim seu desempenho dentro da instituição, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1- Dinâmica da motivação 
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Fonte: Paiva (2019) 

Os incentivos oferecidos pela organização podem ser direcionados e oferecidos 

adequadamente segundo Paiva (2019, p. 128), a partir do momento que são 

identificadas as necessidades individuais dos trabalhadores, motivando-os assim a 

agir de acordo com o esperado pela organização. 

O tema motivação é abrangente, sendo assim para facilitar a compreensão 

dele, pode-se dividi-lo em dois tipos, os quais serão expostos a seguir.  

2.2.1 Motivação intrínseca e extrínseca 

Estudiosos apontam que existem dois tipos de motivação, a intrínseca e a 

extrínseca, a primeira consiste na motivação interna de cada pessoa, aquilo que é 

benéfico a si mesmo, e a outra é a motivação que lhe é ofertada, no caso das 

organizações são as motivações controladas pela mesma, para se beneficiar e atingir 

objetivos. (DUARTE; TEIXEIRA E SOUSA, 2019). 

Para Ventorini, Paes e Marchiori (2019), a motivação intrínseca é o correr atrás, 

a curiosidade, a necessidade de vencer os próprios obstáculos, enquanto a motivação 

extrínseca é a que faz o indivíduo ir atrás de um objetivo indireto, que não está 

diretamente ligado a ele, mas que de alguma forma lhe trará benefícios. 

 De acordo com Silva (2008), a motivação intrínseca funciona como um caçador 

de recompensas psicológicas, uma realização interna, já a motivação extrínseca pelo 

mesmo autor é definida como as “recompensas tangíveis”, sejam elas um salário, um 
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benefício exclusivo, uma promoção, etc.  

Motivação seja ela intrínseca ou extrínseca, é o que leva o trabalhador a estar 

na organização todos os dias, e está diretamente ligada a satisfação e a insatisfação 

que o mesmo sente ao pensar no trabalho. 

2.3 Satisfação e insatisfação no trabalho 

Segundo Passeto (2012), de modo geral a definição de satisfação é como algo 

único, uma sensação sem igual após a junção de todas as variáveis, ou seja, somando 

todas as infinitas variáveis que enfrentadas no dia a dia, sendo que algumas perguntas 

como, “Qual o seu grau de satisfação com a sua rotina? Com sua família? Com os 

patrimônios já conquistados?”, podem ser utilizadas para mensurar esta sensação. 

Além disso, segundo Menegon ( 2012, apud Robbins. 2009), a satisfação 

dentro do seu ambiente de trabalho pode ser medida através dos pontos positivos e 

negativos dentro do mesmo, um grande nível de pontos positivos, faz com que a sua 

satisfação pelo seu trabalho aumente em níveis consideráveis, e vice versa com os 

pontos negativos. 

Conforme dito acima, Robbins (2005) retrata alguns dos pontos negativos 

diretamente relacionados à satisfação ligada ao absenteísmo e a rotatividade. Por 

exemplo, uma empresa que facilite a falta por motivos de saúde ou qualquer outro 

motivo que seja, pode começar a motivar um funcionário totalmente satisfeito a faltar 

também. 

 Em contra partida, Menegon (2003) expõe por meio de estudos sobre 

comportamento organizacional, alguns dos pontos positivos relacionados à 

satisfação. Ele cita três motivos pelos quais um gestor deve “lutar” para ter 

colaboradores satisfeitos, o primeiro é a alta produtividade, o segundo é o menor 

índice de faltas e por fim, porque é dever moral do gestor construir um ambiente 

harmonioso para sua equipe. 

Segundo Tomayo (2008), as mudanças tecnológicas e globais das ultimas 

décadas tem afetado diretamente as organizações, obrigando as mesmas a adotarem 

novas gestões, novos objetivos, e comportamentos organizacionais, o que como 

principal consequência atrai a insatisfação junto com o estresse laboral ou 

ocupacional, que basicamente é causado pelas adversidades encontradas dentro do 

ambiente de trabalho. 
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De acordo com Lacombe (2012), de uns anos atrás para nossos dias atuais, as 

organizações estão cada vez mais sobrecarregando apenas um colaborador, e de 

acordo com os históricos, são poucas as empresas que recompensam o colaborador 

por esta sobrecarga, ou seja, a mesma acaba tendo uma boa chance de perder um 

funcionário eficiente, por ele estar insatisfeito com vários aspectos em seu ambiente 

de trabalho, o que diretamente acaba levando-o a atingir altos níveis de estresse.  

Cabe lembrar que satisfação e insatisfação são sensações individuais que cada 

colaborador sente perante a organização, o que um indivíduo considera altamente 

estressante ou insatisfatório, para outro pode ser completamente o contrário. Pessoas 

são diferentes e os estímulos para cada uma delas também. 

Com base no apresentado, pode-se dizer que sensações de insatisfação no 

trabalho podem elevar níveis de estresse, sendo assim, para dar continuidade ao 

presente trabalho, se faz necessário compreender o conceito de estresse. 

 

 

 

 

2.4 Estresse 

Segundo Hans Selye (1959), conhecido como o “pai do estresse” por ser o 

primeiro a tentar definir o tema, pode-se deliberar que o estresse é um elemento 

inerente a toda doença, que produz certas modificações na estrutura e na composição 

química do corpo, as quais podem ser observadas e mensuradas.  

Ainda segundo o mesmo autor, um dos momentos em que identifica-se uma 

“crise” de estresse, é quando as atitudes de um determinado indivíduo começam a 

mudar, quando ele se depara com alguma situação que o sobrecarrega fisicamente 

ou psicologicamente. 

Entretanto, Myers (1999) diz que a forma como o estresse é sentido pelos 

indivíduos, depende da maneira com que eles enfrentam os eventos do cotidiano. 

Uma mesma situação tem efeitos diferentes para diferentes pessoas, por exemplo, o 

simples fato de ir a uma loja de roupas para uma pessoa “A” pode ser um momento 

de extrema satisfação, já para uma pessoa “B” podem ser duas ou três horas de 

grande estresse e irritabilidade.  
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Outra definição que pode ser encontrada sobre o estresse, é a de Robbins 

(2005), afirmando que o estresse é uma condição a qual o indivíduo fica exposto, onde 

ele é confrontado com algo positivo ou negativo, inclusive limitações e afins, onde tem 

como resultado algo incerto ou de extrema importância.   

Para este estudo, será utilizada a definição de Lipp e Malagris (2001) que segue 

a linha de raciocínio de Myers (1999), que retrata o estresse como uma resposta 

individual de cada organismo, ou seja, que varia de acordo como cada ser humano 

reage a determinados episódios de sua vida. 

 

O stress é uma resposta complexa do organismo, que 

envolve reações físicas, psicológicas, mentais e hormonais 

frente a qualquer evento que seja interpretado pela pessoa como 

desafiante. Nosso enfoque é na resposta do organismo a um 

estímulo mediado pela interpretação que lhe é dado. Esse 

estímulo, interpretado como desafiador, provoca uma quebra na 

homeostase do funcionamento interno que, por sua vez, cria 

uma necessidade de adaptação para preservar o bem-estar e a 

vida. A necessidade de adaptação exige a emissão de vários 

comportamentos adaptativos que se constituem na forma como 

a pessoa lida com o stress, ou seja, suas estratégias, adequadas 

ou não de enfrentamento. (LIPP e MALAGRIS, 2001). 

 

Ainda de acordo com Lipp e Malagris (2001) o estresse é um fenômeno que 

ocorre dentro do corpo do indivíduo onde seus aspectos: psicológico; mental; físico e 

hormonal, são diretamente afetados e contribuintes para qualquer reação do sujeito. 

2.4.1  Estresse ocupacional 

O estresse pode ocorrer em diversos momentos e campos da vida de um 

indivíduo, conforme explicado no tópico anterior. Para que seja delimitado apenas o 

pertinente a este trabalho, a seguir apresenta-se especificamente o estresse 

ocupacional e os fatores que contribuem para que este fenômeno ocorra motivado por 

situações laborais.  

De acordo com Marras (2010), o estresse ocupacional geralmente mostra-se a 

partir do momento em que algum atrito surge entre o indivíduo e o local/função que 

ele ocupa na organização. Visando sempre o fato de que o estresse ocupacional não 
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apresenta incômodos somente para o indivíduo, mas também para a empresa de 

modo geral, com a queda de produtividade, gastos com assistências médicas e outros 

fatores agravantes. 

Gomes (2017) em seu artigo, aponta que o estresse no ambiente de trabalho 

ocorre geralmente quando as exigências laborais ultrapassam o esperado por um 

trabalhador em específico ou por uma equipe. 

Ainda segundo o mesmo artigo, pode-se analisar que em um primeiro momento 

o estresse ocupacional é algo individual, que pode começar a se espalhar pelos 

colaboradores, conforme o contato diário dos mesmos, onde entram em conversas 

sobre suas satisfações e insatisfações dentro da empresa. 

2.4.1.1 Fatores estressores ocupacionais 

Para Marras (2010), o nível de estresse dentro do individuo aumenta a partir de 

determinados fatores chamados de agentes estressores, dentre eles os fatores 

individuais e organizacionais. 

 

Os “gatilhos” organizacionais estão relacionados ao trabalho realizado e a 

própria instituição na qual o indivíduo executa suas atividades. O Quadro 1 apresenta 

diversos autores e os fatores estressores apresentados pelos mesmos. 

 

Quadro 1 - Fatores estressores organizacionais 
Autor Fatores 

 

Bowditch e Buono (1992) 

Conflito de papeis, ambiguidade, sobrecargas, 

políticas rígidas, estilo gerencial, preocupação 

com o desenvolvimento e progresso profissional. 

 

 

Cooper et al. (1988) 

Fatores intrínsecos ao trabalho, o papel do 

indivíduo na organização, a qualidade do 

relacionamento interpessoal no trabalho, as 

perspectivas de carreira e realização, a estrutura 

e o clima da organização e a interface 

casa/trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Trabalho repetitivo e padronizado, ambiguidade 

de papéis, incongruência entre as expectativas 

do trabalhador e suas funções, responsabilidade 
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González (2008) 

elevada, relações interpessoais (hierárquicas, 

funcionais, problemas de comunicação), 

organização da jornada de trabalho (trabalho 

noturno, horas extras, ritmo elevado), estratégias 

administrativas de gestão de pessoas (evolução 

do desempenho, carreira, processos de 

treinamento e capacitação, insegurança do 

emprego, políticas de remuneração). 

 

 

 

Holon e Chesser (1976) 

Conflito de papéis, ambiguidades, sobrecargas, 

políticas rígidas, estilo gerencial, preocupação 

com o desenvolvimento, progresso profissional, 

regime de trabalho e satisfação neste (fator 

organizacional/individual). 

 

 

 

 

 

Nakayama  e Bitencourt (1988) 

Chefia insegura, responsabilidade mal delegada, 

bloqueio de carreira, conflito entre chefias, falta 

de correlação adequada entre capacidade, 

responsabilidade e salário, falta de motivação no 

trabalho, trabalho monótono, trabalho com alta 

concentração mental, relações humanas 

inadequadas, fatores ligados ao ambiente físico 

(ruídos, iluminação insuficiente), sensação de 

não participação nas decisões, rumores sobre 

dispensas coletivas e falta de informações. 

 

 

Robbins (2005) 

Demanda das tarefas e dos papéis, demandas 

interpessoais, estrutura organizacional, tipo de 

liderança praticado na organização, estágio de 

vida da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosch (2008) 

Jornada de trabalho extensa com poucos 

intervalos para descanso, trabalho em turnos, 

tarefas rotineiras e com pouco sentido inerente, 

falta de controle, falta de participação dos 

trabalhadores nas tomadas de decisão, 

comunicação ruim, falta de políticas da empresa 

que levem em consideração a família dos 

funcionários, falta de apoio dos colegas de 

trabalho e dos superiores, descrição de cargos, 

insegurança em relação ao emprego, falta de 

oportunidade de progresso ou promoção, 

discriminação, condições físicas desagradáveis 

do local de trabalho, violência, abuso físico e 
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mental. 

 

 

 

Rossi (2008) 

Incertezas, sobrecarga de trabalho, demandas 

do trabalho, falta de controle, estresse 

interpessoal, conflito de funções, tarefas 

rotineiras, capacitação, treinamento, assédio 

moral, falta de feedback, mudança no emprego, 

falta de participação no trabalho. 

Fonte: Marras (2010) 
 

A partir do Quadro 1 é possível visualizar alguns dos principais fatores 

estressores segundo estes autores, destacando-se a sobrecarga de trabalho, relações 

interpessoais, ambiguidade e clima organizacional que aparecem quase que em 

unanimidade.  

Ainda de acordo com Marras (2010), deve ser lembrado que se dosado na 

intensidade correta, na maioria dos casos, o trabalho entra como um objetivo, trazendo 

consigo um sentido maior para a vida do sujeito. 

Lipp (2001) em seu artigo “Estresse na atualidade: qualidade de vida na família 

e no trabalho” apresenta um quadro, que mostra o nível de estresse em algumas das 

ocupações pesquisadas por ele. A Figura 2 mostra estes resultados. 

 
Figura 2 - Estresse ocupacional no Brasil 

 

Fonte: Lipp (2001) 

Pode-se notar que as ocupações de juízes do trabalho, bancários e policiais 

militar estão entre os principais com incidência ao estresse.  

Estudos indicam que quanto maior o nível hierárquico dentro de uma 

organização, maior será a probabilidade do sujeito sofrer com estresse ocupacional, 
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por conta de todos os obstáculos que o rodeiam, seja na tomada de decisões 

repentinas ou até mesmo pelas situações que enfrentam diariamente, para manter-se 

no alto escalão da organização (MIRRAS). 

Segundo Lipp (2001) em seu mesmo artigo, uma pesquisa feita pelo CPCS 

(Centro Psicológico de Controle do Stress), mostra que 32% dos respondentes 

apresentavam sinais significativos de estresse, sendo destes somente 13% homens 

e os outros 19% mulheres.  

Estudos também analisam os gêneros separadamente, considerando os 

principais fatores estressores já citados. Pode ser analisado, que os mesmos fatores 

têm pesos diferentes em cada gênero, como por exemplo, para os homens o estresse 

interpessoal é um fator fortíssimo, quanto para as mulheres fica em último no ranking 

conforme exposto no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 - Estressores de maior impacto negativo no bem-estar psicossocial para homens e 
mulheres 

 Homens Mulheres 

1 Incerteza Sobrecarga de trabalho 

2 Estresse Interpessoal Incerteza 

3 Falta de controle Falta de controle 

4 Sobrecarga de trabalho Incapacidade de administrar seu tempo 

5 Incapacidade de administrar seu tempo Estresse Interpessoal 

Fonte: Rossi (2008) 

Com base em toda teoria apresentada neste referencial e levando em 

consideração a questão que este trabalho visa buscar respostas, o próximo capítulo 

apresenta a descrição da metodologia utilizada para o alcance dos objetivos 

pretendidos. 

 

2.5 COVID-19 

Devido ao período de pandemia enfrentado, é indispensável não tratar sobre o 

novo COVID-19 no presente estudo, visto que logo nos primeiros meses da doença, 

foi notado um aumento significativo em diagnósticos de Transtornos Mentais Comuns, 

principalmente em estresses agudos, atingindo não só os profissionais das áreas 

essenciais, mais a população em geral, em virtude do acumulo de notícias sobre o 
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assunto e as novas medidas protetivas. (CRUZ, 2020). 

Corona vírus vem de uma família de vírus onde o primeiro tipo da doença foi 

diagnosticado em 1937, a ultima mutação do vírus foi diagnosticado no final de 2019, 

na China. O vírus atinge as vias respiratórias, podendo causar uma simples gripe, ou 

podendo evoluir para uma pneumonia extremamente grave. (LIMA, 2020). 

A China, como o primeiro país a enfrentar a doença, adotou diversas medidas 

de proteção, um deles o uso de máscara em toda a população, seja ela contaminada 

ou não. A OMS (Organização Mundial da Saúde) por falta de testes que 

comprovassem a eficácia das mascaras, em primeira instancia não recomendou o uso 

das mesmas por toda a população, mas após estudos comprovarem a transmissão 

do vírus por pessoas assintomáticas, o uso de mascaras foi aderido por todos os 

países, a fim de diminuir a rápida transmissão do vírus. (GARCIA, 2020). 

Na cidade de Caraguatatuba- SP, foi decretado o uso obrigatório de mascaras 

em todo território da cidade a partir do dia 30 de abril de 2020 Art. 2º do decreto 

nº1249/2020. 
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3  METODOLOGIA  

Este capítulo tem como objetivo expor os meios utilizados para atingir os 

objetivos propostos, começando pelo delineamento da pesquisa e classificação 

quanto a sua natureza, objetivos e procedimentos. 

3.1 Delineamento  

Quanto à natureza desta pesquisa, pode-se classificá-la como aplicada, 

sabendo que a mesma é indicada para elaboração de possíveis problemas, para 

diagnósticos e para soluções, visto sua capacidade de gerar impacto. (FLEURY, 

WERLANG et. al. 2016). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, tendo 

em vista que: 

[...] o principal objetivo da pesquisa descritiva é descrever alguma coisa 
–. Normalmente, características ou funções de mercador. [...] uma importante 
diferença entre as pesquisas exploratória e descritiva é que esta se caracteriza 
pela formulação prévia de hipótese específica. [...] (MALHOTRA, 2012, p.61). 

 

Quanto aos procedimentos desse presente estudo, foi optado pela utilização 

do survey, para a obtenção de informações sobre as características do público alvo 

da pesquisa (FONSECA, 2002). Segundo Prodanov e Freitas (2013), o método survey 

pode ser entendido como aquele que tem interrogação direta do público da pesquisa, 

através de um questionário (SILVA & BARROS, 2018). 

Levantamento (survey): esse tipo de pesquisa ocorre quando  (LIMA, 
2020)envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento 
desejamos conhecer através de algum tipo de questionário. Em geral, 
procedemos à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas 
acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, 
obtermos as conclusões correspondentes aos dados coletados. (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 57/58). 

 

 Assim conforme detalhado o delineamento desta pesquisa, o tópico a seguir 

apresenta a descrição do objeto de estudo.  

 

3.2 Amostragem e objeto de estudo 

A amostragem não probabilística, parte da ideia de que a seleção dos 

elementos para compor a amostra depende do pesquisador. Ela pode se dar por 
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conveniência ou por quotas. Para está pesquisa foi utilizada a amostragem não 

probabilística por conveniência. Mattar (1996). 

O objeto desta pesquisa, é a população empregada atualmente ou que 

trabalhou nos últimos três meses agosto, julho e junho, regularmente em 

supermercados na região de Caraguatatuba e São Sebastião, cidades do litoral norte 

do estado de São Paulo. 

A abordagem da pesquisa é quantitativa, pois se utiliza da mensuração dos 

dados coletados e do tratamento das informações. Esse tipo de abordagem busca 

conclusões certeiras, baseada em amostras consideráveis para aplicação em análise 

estatísticas. Lembrando que a pesquisa quantitativa, também pode ser utilizada para 

começar um novo estudo (MALHOTRA, 2012,). 

Por meio desta abordagem quantitativa é realizada a coleta de dados, 

reconhecida como o momento em que por meio dos canais escolhidos o questionário 

é aplicado, para que seja possível analisar e realizar considerações conclusivas 

dentro do estudo.  

Lembrando que o público alvo do questionário desta presente pesquisa, é a 

população que está ou esteve empregada formalmente nos meses de agosto, junlho 

e junho em Supermercados na cidade de Caraguatatuba – SP e São Sebastião - SP, 

tendo como referência a data de aplicação do questionário, 08 de setembro á 21 de 

setembro de 2020. Sendo a amostra adquirida a partir de perguntas filtro, 

responsáveis por manter a pesquisa restrita somente ao seu público alvo. 

A seguir será apresentada a estrutura do questionário adotado.  

3.3 Quadro de questões 

O presente instrumento de coleta de dados é composto por 25 questões, sendo 

que duas delas são perguntas filtro, quatro são perguntas para caracterização do 

entrevistado, e referente aos constructos, o questionário é composto por quinze 

afirmativas referentes ao constructo “fatores de estresse” e quatro afirmativas que 

correspondem ao constructo “fatores estressores durante a pandemia de COVID-19”, 

contexto global enfrentado durante a aplicação deste questionário. 

As questões do constructo fatores de estresse foram elaboradas após os 

argumentos apresentados pelos autores Jerrold S. Greenberg (1999) e Paschoal e 

Tomayo (2004), sendo apresentadas no modelo de escala Likert de um a cinco pontos. 
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As questões do constructo fatores estressores durante a pandemia de COVID-19, de 

autoria própria, para identificar se o período enfrentado pela população mundial afetou 

diretamente os trabalhadores dos Supermercados, e serão apresentadas também em 

modelo de escala Likert de um a cinco pontos, sendo em ambos os constructos de 1 

(discordo totalmente) a cinco (concordo totalmente).  

O presente questionário foi aplicado durante os dias 08 de setembro de 2020 a 

21 de setembro de 2020, via Google Forms, por questões de segurança a favor do 

distanciamento social devido a pandemia de COVID-19. 

O Quadro 3 apresenta o quadro de questões, e no tópico seguinte são 

apresentados os quadros com as variáveis relacionadas a cada teoria.  

 
Quadro 3 - Quadro de questões 

3.3.1 Variáveis do instrumento de coleta de dados 

A seguir são apresentadas as perguntas relacionadas a cada constructo 

detalhadamente. 

Perguntas relacionadas aos dados demográficos 

A fim de caracterizar os respondentes desta pesquisa, foram elaboradas duas 

perguntas, sendo as questões 1 a 2, tendo sido desenvolvidas pela autora do presente 

estudo. 

 
 
 
 

Quadro das questões 

Teoria Tipo Questão Autor e ano 

Caracterização do 
Indivíduo 

Múltipla escolha 1 e 2 Autora desta pesquisa (2019) 

Pergunta Filtro Múltipla escolha 3,4, 5 e 6 Autora desta pesquisa (2019) 

Fatores de Estresse 
Escala de Likert (5 

pontos) 

7,8,9,10,11,12, 
13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 e 21 

GREENBERG, Jerrold (1999) 
PASCHOAL, TOMAYO (2004) 

Fatores Estressores 
Durante a Pandemia 

de COVID-19 

Escala de Likert (5 
pontos) 

22, 23, 24 e 25 Autora desta pesquisa (2020) 
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Quadro 4 - Perguntas relacionadas à caracterização dos indivíduos 

Construto Itens 

C
a
ra

c
te

ri
z
a

ç
ã
o

 d
o

 

in
d

iv
id

u
o

 
 

1. Qual seu sexo? 
( ) Feminino  ( ) Masculino  ( ) Outros 

2. Quantos anos você tem? 
( ) Menos de 18 ( ) Entre 19 e 29 ( ) Acima de 30  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Como forma de segmentar o público respondente desta pesquisa, foram 

elaboradas pela autora do presente estudo, quatro perguntas, sendo elas as questões 

3 e 4, apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Perguntas relacionadas à segmentação de publico 

Construto Itens 

P
e
rg

u
n

ta
s
 f

il
tr

o
 

 

3. Qual a sua cidade? 
( ) Caraguatatuba ( ) São Sebastião ( ) Ubatuba ( ) Ilhabela ( ) Outra 

4. Atualmente você trabalha formalmente? 
( ) Sim ( ) Não 

5. Se não, há quanto tempo foi seu ultimo emprego formal? 
( ) De 15 dias á 1 mês ( ) De 1 mês á 3 meses ( ) Mais de 3 meses. 

6. O seu atual local de trabalho/ultimo local de trabalho, é no ramo de 
Supermercados? 
( ) Sim ( ) Não 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Fatores de estresse 

Para mensurar os Fatores de estresse ligados ao trabalho, foram 

desenvolvidas oito afirmativas referentes a participação no trabalho, função exercida 

e insatisfação com o emprego e o ambiente de trabalho, a partir de informações 

extraídas do livro Administração do estresse e do artigo Validação da escala de 

estresse no trabalho.  

As respostas são articuladas a partir da escala de Likert de cinco pontos, sendo 

1- discordo totalmente e 5- concordo totalmente. 

 

 

Quadro 6 - Perguntas relacionadas aos fatores de estresse 
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Construto Itens 

F
a
to

re
s

 d
e
 E

s
tr

e
s
s
e

 
 

7. A falta de participação nos processos decisórios da empresa me estressa  
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

8. Não ter minha função bem delineada me incomoda. 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

9. Sinto-me sobrecarregado, e não me sinto bem nessa situação. 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

10. A falta de treinamento, referente a função que desempenho me deixa 
insatisfeito. 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

11. Sinto-me lesado em não saber como fazer carreira dentro da colaboração. 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

12. Os conflitos entre meus supervisores referentes á níveis de trabalhos 
exigidos não me mantém calmo. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

13. Sinto-me insatisfeito com meu salario. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

14. Meu atual ambiente de trabalho (barulho, iluminação, ventilação, odor) me 
deixa inquieto.  
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

15. Irrita-me ser pouco valorizado por meus superiores. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

16. Incomoda a falta de confiança do meu superior sobre meu trabalho. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

17. Discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho me deixa 
desconfortável. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

18. O pouco tempo, para realizar todas as minhas tarefas me deixa irritado. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

19. A quantidade de trabalho tem me deixado cansado. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

20. As “fofocas” no meu ambiente de trabalho trazem desconforto. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

21. Em meu trabalho não há pressão. 
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Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Jerrold S (1999) e de Paschoal e Tomayo (2004). 

 

Fatores estressores durante a pandemia de covid-19 

Devido a aplicação da pesquisa ser durante o período de pandemia do novo 

vírus Covid-19, foram elaboradas questões para identificar se as novas normas 

implementadas de saúde e segurança contribuíram com o estresse ocupacional dos 

colaboradores do setor de supermercados.  

 
Quadro 7 - Fatores Estressores Durante a Pandemia de Covid-19 

Construto Itens 

F
a
to

re
s

 E
s
tr

e
s
s

o
re

s
 D

u
ra

n
te

 a
 

P
a
n

d
e
m

ia
 d

e
 C

o
v

id
-1

9
 

 

22. O uso de mascaras (descartáveis ou de tecido) me incomoda. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

23. O uso de Face Shield me deixa desconfortável. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

24. Sinto me desprotegido durante o período de trabalho. 
 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

25. Adaptar a execução das minhas tarefas diárias ao “novo normal” tem sido 
difícil. 
Discordo totalmente () 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Concordo totalmente 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Tendo devidamente sido exposto toda a metodologia utilizada, o próximo 

capítulo apresenta a análise dos dados coletados com a pesquisa, bem como gráficos 

estatísticos e relações com as teorias apresentadas no capítulo dois. 

A análise de dados será realizada por estatística descritiva, por se tratar de 

dados mensuráveis, valores inteiros, resultados concretos. (Reis e Reis, 2002). 

O método estatístico é utilizado para resumir, apresentar os dados em gráficos 

ou tabelas, sem alterar os resultados obtidos pela pesquisa que foi aplicada na 

amostragem escolhida. (DIEHL, SOUZA E DOMINGOS, 2007). 
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4 . ANALISE DE DADOS 

Neste capítulo estão apresentados os resultados obtidos com o questionário 

aplicado. No total a pesquisa obteve 170 respostas válidas, e a seguir serão 

apresentados gráficos e tabelas que apresentam os dados coletados. 

4.1  Caracterização do Indivíduo  

No início do questionário, as duas primeiras perguntas foram voltadas para 

caracterizar os respondentes por sexo e idade.  

O Gráfico 1 mostra que a maioria dos respondentes são mulheres (64%) e que 

apenas 36% são do sexo masculino.  

Gráfico 1 - Qual seu sexo? 

 

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020)  

A segunda pergunta referente a idade obteve os dados expostos no Gráfico 2, 

onde nota-se que um pouco mais da metade dos respondentes (55%) possui idade 

entre 19 e 29 anos, enquanto 42% possui mais de trinta anos e apenas uma pequena 

fração de respondentes (3%) possui menos de 18 anos. 
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24 
 

 

 

Gráfico 2 - Quantos anos você tem? 

  

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

O tópico a seguir apresenta os resultados obtidos com as perguntas-filtro, 

determinantes para que fosse identificado e selecionado, apenas pessoas que 

trabalham ou trabalharam pelo menos nos últimos três meses no ramo de 

Supermercados.  

 

4.2 Perguntas-filtro 

A primeira pergunta-filtro foi para localizar a cidade na qual os respondentes 

residem, para garantir que a pesquisa ficasse dentro da área de abrangência. 

Conforme mostra o Gráfico 3, todos os 170 respondentes estão dentro da área restrita 

da pesquisa, onde grande parte dos respondentes reside em Caraguatatuba (76%) e 

uma pequena parcela de 24% reside em São Sebastião. 
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Gráfico 3 - Qual a sua cidade? 

 

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

 

A segunda pergunta dessa parte do questionário, verificou qual a porcentagem 

dos respondentes que atualmente trabalha formalmente, sendo que 76% respondeu 

que sim, trabalham, e apenas 24% não, conforme o Gráfico 4 apresenta.  

 

Gráfico 4 - Atualmente você trabalha formalmente? 

  

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

Os 24% dos respondentes que afirmaram não trabalhar formalmente 

atualmente, responderam uma pergunta a mais, a fim de diagnosticar se nos últimos 

Caraguatatuba
76%

São Sebastião
24%

Cidade

Sim
76%

Não
24%

Trabalho formal
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três meses haviam tido algum emprego formal.  

O Gráfico 5 mostra que a maioria dos respondentes esteve pela última vez 

trabalhando formalmente há mais de 3 meses atrás, enquanto 14% estiveram 

trabalhando entre 1 mês e 3 meses atrás e apenas 4% de 15 dias a 1 mês atrás.  

 

Gráfico 5 - Há quanto tempo foi seu último emprego formal? 

 

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

 

Para finalizar a filtragem dos respondentes, foi questionado se o emprego atual 

ou útilmo emprego formal foi no ramo de supermercados, sendo que 37% 

responderam que sim, e 63% responderam que não, conforme Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - O seu atual local de trabalho/ultimo local de trabalho, é no ramo de Supermercados? 

 

De 15 dias a 1 
mês
4%

De 1 mês a 3 
meses
14%

Mais de 3 meses
82%

Há quanto tempo saiu do último emprego

Sim
37%

Não
63%

Trabalha ou trabalhou no ramo de 
Supermercados
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Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

Para que os objetivos desta pesquisa pudessem ser alcançados, após o 

processo de filtragem de respondentes, apenas aqueles que trabalharam nos últimos 

3 meses ou que ainda trabalham no ramo de supermercados puderam prosseguir para 

a próxima etapa, sendo ela com constructos específicos ligados a pesquisa.  

Levando isso em consideração, dos 170 respondentes até então, 63 deles 

prosseguiram para a próxima etapa, correspondendo a aproximadamente 37% do 

total de respondentes. O tópico a seguir apresenta os resultados do primeiro construto 

específico, fatores de estresse.  

 

4.3 Fatores de estresse 

Lembrando que o estresse conforme Myers (1999), pode ocorrer dependendo 

de como as pessoas se comportam e agem perante os eventos do dia a dia. Sendo 

que especificamente no ambiente de trabalho, o estresse ocupacional pode ocorrer 

devido a situações de conflitos entre o indivíduo com seus colegas de trabalho, local 

ou com a própria função que exerce (MARRAS, 2010). 

O constructo fatores de estresse apresenta questões relacionadas a diversos 

aspectos que podem causar estes referidos conflitos, e as respostas apresentam 

quais deles mais influenciam causando situações estressantes. A Tabela 1 apresenta 

os dados obtidos.  

Tabela 1 - Fatores de Estresse 

Fatores de Estresse Soma Média 
% de 

Concordância 

A falta de participação nos processos decisórios da 
empresa me estressa  

214 3,40 48,50% 

Não ter minha função bem delineada me incomoda. 212 3,37 48% 

Sinto-me sobrecarregado, e não me sinto bem nessa 
situação. 

197 3,13 45% 

A falta de treinamento, referente a função que 
desempenho me deixa insatisfeito. 

185 2,94 42% 

Sinto-me lesado em não saber como fazer carreira 
dentro da colaboração. 

197 3,13 45% 

Os conflitos entre meus supervisores referentes a 
níveis de trabalhos exigidos não me mantém calmo. 

214 3,40 48,50% 

Sinto-me insatisfeito com meu salário. 215 3,41 49% 
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Meu atual ambiente de trabalho (barulho, 
iluminação, ventilação, odor) me deixa inquieto.  

190 3,02 43% 

Irrita-me ser pouco valorizado por meus superiores. 214 3,40 48,50% 

Incomoda a falta de confiança do meu superior 
sobre meu trabalho. 

165 2,62 37% 

Discriminação/favoritismo no meu ambiente de 
trabalho me deixa desconfortável. 

233 3,70 53% 

O pouco tempo, para realizar todas as minhas 
tarefas me deixa irritado. 

188 2,98 43% 

A quantidade de trabalho tem me deixado cansado. 221 3,51 50% 

As “fofocas” no meu ambiente de trabalho trazem 
desconforto. 

245 3,89 55,50% 

Em meu trabalho não há pressão. 134 2,13 30% 

Soma total 48 

Média total 3,2 

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

 

Marras (2010) elencou alguns fatores de estresse com base em estudos de 

diferentes autores, expostos no Quadro 1, onde o fator relacionamento interpessoal 

apareceu em evidência, pois quase todos os autores pesquisados mostraram ele 

como um possível gatilho para o estresse ocupacional.  

A pesquisa realizada afirma este fator como evidentemente estressante com 

base nos dados obtidos, pois as duas perguntas que obtiveram um maior grau de 

concordância foram justamente relacionadas a fofocas no ambiente de trabalho com 

aproximadamente 55,50% de concordância e a discriminação e favoritismo que 

trazem desconforto aos trabalhadores com aproximadamente 53% de concordância.  

Outro fator que aparece em destaque é referente ao excesso de trabalho, como 

a carga de exigências elevada e o tempo insuficiente para a realização das tarefas, o 

que segundo Gomes (2017) pode contribuir muito para que ocorra estresse no 

ambiente de trabalho. 

Dentre as variáveis relacionadas a este fator, obteve um relevante grau de 

concordância, “A quantidade de trabalho tem me deixado cansado” com 50% 

aproximadamente no grau de concordância, sendo o terceiro maior grau obtido.  

Nakayama e Bitencourt apud. Marras (2010) apontam como fatores estressores 

a má delegação de responsabilidades, a incompatibilidade entre salário, função e 

tarefas, ou ainda a falta de participação em processos de tomada de decisão.  

Variáveis relaciadas a estes fatores obtiveram alguns dos mais elevados 

índices de concordância, por exemplo, a insatisfação com o salário com 
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aproximadamente 49% no grau de concordância, ou ainda a falta de participação nos 

processos decisórios com aproximadamente 48,50%.  

As variáveis citadas no parágrafo anterior, estão diretamente relacionadas com 

motivações extrísencas, ou seja, aquilo que externamente é oferecido ao trabalhador 

para que ele seja motivado a produzir satisfatoriamente, e tendo esta ciência, a 

organização por ter o controle sobre o que oferece aos seus empregados, tem a 

capacidade de reestruturar seus processos de decisão, ou ainda verificar a 

possibilidade de oferecer benefícios e salários reajustados e compatíveis reduzindo 

assim a insatisfação (DUARTE; TEIXEIRA E SOUSA, 2019). 

Para finalizar a análise deste constructo, obtiveram destaque também as 

variáveis relacionadas a insatisfação com a gestão, conflitos de papeis e preocupação 

com progresso da carreira, fatores estresssores citados por Holon e Chesser apud. 

Marras (2010).  

A variável “Os conflitos entre meus supervisores referentes a níveis de 

trabalhos exigidos não me mantém calmo” obteve um dos mais elevados graus de 

concordância com aproximadamente 48,50%, assim como a variável “Irrita-me ser 

pouco valorizado por meus superiores.” que obteve o mesmo grau de concordância.  

A preocupação com o progresso da carreira na variável “Sinto-me lesado em 

não saber como fazer carreira dentro da colaboração.” Obteve um grau de 

concordância de 45% aproximadamente.  

Importante ressaltar que todas as variáveis deste constructo podem impactar 

diretamente no grau de satisfação dos trabalhadores com a organização como um 

todo, por conta disso a empresa deve se lembrar do que Menegon (2003) afirma sobre 

a necessidade da gestão buscar manter seus empregados satisfeitos, pois quando 

eles são capazes de sentir que suas necessidades são atendidas, produzem mais, se 

ausentam menos de suas atividades por motivos pequenos e o ambiente de trabalho 

torna-se mais equilibrado.  

O último tópico da análise de dados apresentado a seguir, irá expor o constructo 

elaborado em função da peculiar realidade vigente durante a aplicação desta 

pesquisa, sendo ela a pandemia causada pelo novo corona vírus.  

 

4.4 Fatores estressores durante a pandemia de covid-19 
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No início do ano de 2020 a OMS anunciou que o surto de um novo corona vírus 

causador da doença COVID-19 colocou o mundo em estado de emergência, desde 

então, devido a alta capacidade de transmissão do vírus, medidas ao redor do mundo 

foram tomadas para conter a expansão e contaminação da doença.  

Medidas de proteção e segurança foram impostas aos trabalhadores que 

operam serviços essênciais, entre eles, os trabalhadores de supermercados, Cruz et 

al (2020) aponta que os profissionais expostos diariamente, devido ao medo de 

contaminação e a rigidez das medidas de segurança adotadas, estão apresentando 

sinais de estresse, esgotamento emocional, irritabilidade e redução de desempenho.  

Tendo em vista este cenário, o último constructo avaliou se as medidas de 

prevenção, o receio de contaminação e a adaptação das atividades a um novo ritmo 

de trabalho, têm sido fatores motivadores de estresse. A Tabela 2 apresenta os dados 

obtidos.  

Tabela 2- Fatores estressores durante a pandemia do COVID-19 

Fatores Estressores Durante a Pandemia de 
Covid-19 

Soma Média 
% de 

Concordância 

O uso de máscaras (descartáveis ou de tecido) me 
incomoda. 

249 3,95 56% 

O uso de Face Shield me deixa desconfortável. 
284 4,51 64% 

Sinto me desprotegido durante o período de 
trabalho. 

196 3,11 44% 

Adaptar a execução das minhas tarefas diárias ao 
“novo normal” tem sido difícil. 

219 3,48 50% 

Soma total 15,05 

Média total 3,76 

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2020) 

Pode-se notar que as medidas sanitárias de prevenção a doença, como o uso 

de máscaras e os escudos de rosto “Face Shield” têm sido fatores de incômodo e 

desconforto com aproximadamente 56% e 64% de grau de concordância, 

respectivamente.  

Mesmo mostrando um elevado nível de concordância referente ao incômodo 

das medidas de prevenção, deve-se ressaltar a importância dos mesmos, Garcia 

(2020) afirma que as intervenções não farmacológicas (INF), sejam elas o uso de 

máscaras, face shields ou higienização com alcool gel, são extremamente eficientes 

no combate a contaminação da doença, por exemplo, a máscara em especial é 

comprovadamente uma barreira contra a transmissão da doença pela fala, tosse ou 

espirro. 

As outras duas variáveis, sendo uma referente a sensação de se sentir 
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vulnerável ao contágio, obteve grau de concordância de aproximadamente 44% e a 

outra, questionando se a exigência de adaptação na execução de tarefas diárias tem 

sido dificil, o grau de concordância foi de 50% aproximadamente.  

Tendo sido apresentados os dados obtidos e sua respectiva relação com as 

teorias referenciadas, o próximo capítulo apresenta as considerações finais da 

presente pesquisa.  
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5 . CONCLUSÕES 

O objetivo desta pesquisa foi apontar as causas relevantes do estresse 

ocupacional, em funcionários de supermercados de Caraguatatuba e São Sebastião 

– SP pela visão dos mesmos. Para isso obteve-se 170 respostas válidas no 

questionário aplicado. 

É possível visualizar através dos resultados apresentados da pesquisa, que o 

constructo “falta de confiança do meu superior sobre meu trabalho.”, não incomoda 

tanto os trabalhadores, já o constructo “fofocas no meu ambiente de trabalho.” 

Apresenta ser um determinante que causa bastante desconforto nos colaboradores. 

Perante o enfrentamento da pandemia de COVID-19, e as novas medidas de 

proteção e segurança que foram implementadas e geram um desconforto, 

progredindo a estresse, o equipamento Face Shield apresenta um resultado bem 

discrepante dos demais itens, sendo assim, o equipamento de proteção mais 

apontado pelos trabalhadores. 

Espera-se que o resultado apresentado sirva como um ponto de atenção não 

só para as organizações, mas para os indivíduos também. 

Para as organizações, buscar um ambiente mais saudável, produtivo e com 

menor índice de afastamento de colaboradores por estresse ocupacional. 

E para trabalhadores buscarem se policiar mais perante aos determinantes que 

mais o estressam, buscando sempre evoluir e solucionar a questão. 

Esse trabalho foi de muita importância para o aprofundamento no tema, visto 

que segundo a pesquisa da OMS as doenças psicológicas estão cada vez mais 

presente dentro das organizações. 

Sugere-se que a partir desta pesquisa, seja seguida uma linha de estudo mais 

concentrada em determinados cargos no setor de supermercados, será que a 

concentração de estresse é a mesma no nível mais alto da hierarquia e no mais baixo?  

A segunda sugestão de pesquisas futuras seria a realização de uma análise, 

para verificação de como as organizações se portam perante aos diagnósticos de 

estresse ocupacional dos seus colaboradores, alguma atitude é tomada para mudar o 

clima organizacional, para obter um ambiente mais saudável?  
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