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A redução dos quadros, a demissão de colegas, a sobrecarga de trabalho, a incerteza em 
relação ao seu papel na empresa além da sensação de menor controle sobre o ambiente de 
trabalho têm contribuído para elevar o nível de estresse dentro das organizações. A 
instabilidade financeira hoje provoca insegurança nos trabalhadores e contamina a relação dos 
profissionais com suas famílias. Neste momento, nenhum nível hierárquico é poupado dos 
efeitos nefastos da crise. Do alto escalão ao chão de fábrica, todos estão tendo que aprender a 
lidar com situações inéditas e igualmente estressantes.  
 
Estas constatações são de Lois Tetrick, PhD, diretora do programa de psicologia industrial e 
professora titular do Departamento de Saúde Organizacional da George Mason University nos 
Estados Unidos. A especialista estará no Brasil entre os dias 23 e 25 de junho, como convidada 
do 9º Congresso de Stress da Isma-br e 11º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no 
Trabalho, em Porto Alegre. Antes da viagem, ela concedeu entrevista exclusiva ao Valor onde 
falou do estresse nas organizações modernas. A seguir os principais trechos: 
 
Valor: Qual o impacto da crise na saúde do trabalhador? 
 
Lois Tetrick: A insegurança pode ser um provocador agudo de estresse. Outro aspecto é a 
redução do poder de compra dos salários e o aumento dos custos de muitos bens e serviços. 
Esse efeito sistêmico também pode aumentar os conflitos entre os trabalhadores e suas 
famílias. 
 
Valor: As pressões por resultado que crescem neste cenário contribuem para aumentar o 
estresse? 
 
Lois: Parece que sempre há uma pressão por resultado, pelo menos desde a revolução 
industrial. Há maneiras de reduzir as pressões com um reconhecimento adequado, oferecendo 
maior segurança psicológica e controle sobre os processos de trabalho. Outro fenômeno, pelo 
menos nos Estados Unidos, é o clima reinante de que mais é sempre melhor. Entretanto, isso 
pode reduzir a qualidade dos produtos e prejudicar até o capital humano, de modo que o 
recrutamento e a manutenção dos funcionários fica mais difícil. 
 
Valor: Que tipo de trabalhador sofre mais estresse em momentos de turbulência?  
 
Lois: Todos os níveis de funcionários sofrem. O diretor-presidente e a cúpula administrativa 
podem sofrer menos porque têm mais controle da situação. Todavia, como eles têm um senso 
de responsabilidade na organização, poderão experimentar também os efeitos negativos disso. 
Certamente, os administradores ganham mais dinheiro e, portanto, têm um pé-de-meia maior 
para protegerem suas famílias e a si mesmos em caso de demissão. Por outro lado, eles têm 
responsabilidades diretas com seus subordinados e podem ficar muito estressados com a 
situação atual, especialmente se forem forçados a demitir pessoas. No caso dos que não são 
da área administrativa, prevalecem a insegurança e as incertezas em relação ao emprego, 
além do aumento da carga de trabalho e da pressão. 
 
Valor: Como as companhias podem ajudar os trabalhadores a reduzir o nível de estresse? 
 
Lois: Sabemos que há vários fatores que resultam em estresse para os funcionários como a 
ambiguidade de funções e o excesso de responsabilidades. Cada um deles sugere ações 
diferenciadas. O controle sobre o ambiente, por exemplo, pode reduzir os efeitos desses 
fatores situacionais. O apoio social, seja das organizações como um todo, de um supervisor ou 
de um colega, também pode ajudar. 
 
Valor: É possível para um trabalhador que vê os colegas serem demitidos não se estressar? 
 
Lois: Um aspecto importante para se prever se a culpa do sobrevivente pode ser um fator de 
estresse é o grau com que o indivíduo participa de um grupo de trabalho. Normalmente, a 



coesão é relacionada à produtividade e à satisfação. Entretanto, se um grupo de trabalho 
unido perde alguns de seus membros, isso pode criar estresse. Geralmente as pessoas pensam 
que um bom desempenho garante o emprego e experimentar uma realidade contrária a isso 
causará estresse. É possível, porém, compensar alguns dos aspectos negativos, como adotar e 
seguir procedimentos justos para determinar quem será demitido. Além disso, é preciso evitar 
rumores e cuidar da comunicação. 
 
Valor: A senhora acredita que algumas pessoas acabam se acostumando e até precisam de 
um certo nível de estresse para se sentirem competitivas? 
 
Lois: Esta é uma ótima pergunta. Eu acho que os funcionários podem se ajustar a certos 
fatores de estresse. Pesquisas recentes sugerem que a exposição a fatores negativos e 
positivos de estresse podem ter a mesma resposta emocional e psicológica, embora tenham 
relações diferentes com as atitudes e os comportamentos no trabalho. A capacidade das 
pessoas se adaptarem a um ambiente estressante ainda não é totalmente conhecida. 
 
Valor: Como a senhora vê os níveis de estresse nas organizações latino-americanas? 
 
Lois: Imagino que possam haver diferenças culturais que reduzam ou acentuem o estresse e 
seus efeitos sobre os trabalhadores. Acabo de concluir um estudo sobre o conflito trabalho-
família com pessoas da Espanha e Estados Unidos. Os resultados preliminares sugerem, por 
exemplo, que a interferência do trabalho na família aparece mais nas amostras espanholas, 
enquanto que a interferência da família no trabalho predomina na amostragem americana.  
 
Valor: É possível controlar a pressão sobre os funcionários nas organizações modernas? 
 
Lois: Certamente nos empreendimentos privados a motivação do lucro é muito forte. 
Entretanto, eu acho que há uma diferenciação importante a ser feita entre a motivação do 
lucro e a ganância. Mas não sei como se pode controlar ou evitar os efeitos aparentemente 
negativos da motivação excessiva pelo lucro. 
 
Valor: Como a senhora vê o futuro da saúde dos trabalhadores? Qual o nível de 
responsabilidade das companhias sobre o assunto? 
 
Lois: Nos Estados Unidos, culturalmente a saúde de um indivíduo é responsabilidade dele e 
não necessariamente da organização. O fumo e a falta de exercícios físicos, por exemplo, são 
vistos como características do estilo de vida do indivíduo. Acredito, no entanto, que as 
organizações estão ficando cada vez mais atentas ao valor de seu capital humano e passarão a 
enfatizar cada vez mais a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


