
Estado elaborado pelo professor Jean-Pierre Papart, da Universidade de Genebra, e Yih-teen-Lee, da 

IESE Business SchooL, comprova que o medo no trabalho existe, mas é possível eliminá-lo. Descubra 

como na análise dos dois pesquisadores. 

estresse é hoje um dos 
males que mais atingem 
profissionais em todo o 
mundo. De acordo com a 
Eurostat, mais de 20% dos 
trabalhadores da União 

Europeia sofrem de estresse, resultante das 
fortes pressões e da grande carga de traba
lho que encontram em seus empregos. Este 
deve ser um motivo de preocupação não só 
para os empregados, que sofrem os efeitos 
dessa situação em sua saúde mental, mas 
também para os empregadores, obrigados, 
pela legislação da UE, a assumir a respon
sabilidade sobre esses assuntos. 

Quando os empregados sofrem níveis 
tão altos de estresse relacionado ao traba
lho, o resultado pode acabar sendo um es
tado de medo acentuado no emprego. Em-

bora sentimentos de medo possam surgir de 
forma inconsciente na pessoa, eles muitas 
vezes são o resultado direto da estratégia 
gerencial da empresa. E o medo está longe 
de ser uma forma de gestão eficiente. É o 
que nosso estudo comprova. 

Ele tomou como base o Estudo de Gene
bra, que mediu o efeito do trabalho sobre a 
saúde mental dos funcionários de dez em
presas suíças entre 2001 e 2005. 

OS MECANISMOS DO TEMOR 
O medo é um sentimento, a conscientização 
dos efeitos que certas situações produzem 
em nós. Essas emoções não provocam uma 
reação interna, são um instrumento de coor
denação social. Servem para governar nos
sas ações comuns e nos ajudam a mobilizar 
recursos para uma tarefa particular. 

No contexto da empresa, o medo é 
provocado muitas vezes quando a direção 
pede aos funcionários que desempenhem 
mais tarefas ou aumentem sua produtivi
dade. Mas por que uma mensagem desti
nada a melhorar as práticas no emprego 
dá origem ao medo? Usando o modelo 
"demanda/controle" de Karasek, procura
mos avaliar os efeitos negativos que as de
mandas de maior produtividade podem ter 
sobre os empregados. 

Ficou demonstrado que quando a direção 
pede aos funcionários um aumento de produ
tividade, sem oferecer flexibilidade suficien
te para compensar a carga de trabalho mais 
elevada, frequentemente o resultado é um 
aumento no estresse dos empregados. 

Isso ocorre quando a carga de tra
balho - e especialmente as exigências 
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psicológicas a ela associadas - excede o tempo e os recursos 
disponíveis para o funcionário. 

O profissional descobre, então, que é cada vez mais difícil cum
prir as tarefas, o que leva ao aumento dos níveis de estresse e, a 
longo prazo, a um maior nervosismo e ao medo no trabalho. 

CONTROLANDO O ESTRESSE 
O impacto do aumento da pressão relacionada ao trabalho sobre os 
funcionários pode ser reduzido quando se oferece maior margem de 
ação para que eles completem as tarefas, por meio de apoio profis
sional e de explicações claras sobre as razões por trás da necessida
de de um aumento na produtividade. 

Alguns pontos importantes para se ter em mente: 

Os níveis de ansiedade aumentam quando a carga de trabalho 
cresce e há menos espaço para manobra. E o contrário também 
funciona: quando o espaço de manobra aumenta, os níveis de 
ansiedade diminuem. 

Um fator muito importante para o 
controle do estresse é o apoio profis
sional disponível, vindo da direção 
ou dos próprios colegas. Os resulta
dos são claros: quanto maior o apoio, 
menor a ansiedade. 
Os motivos para as exigências de au
mento de produtividade devem ser expli
cados com clareza. Em nossa opinião, a 
busca de maior produtividade não deve 
ser apresentada como um fim em si. 

Os departamentos de RH devem auxiliar 
a direção e os funcionários a encontrar o 
equilíbrio correto entre a carga de trabalho 
e a capacidade de trabalho. Ao aprender
mos a controlar melhor o estresse, damos 
um passo muito largo para superar o medo 
em nossas organizações. 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 1, n. 10, p. 20-21, out. 2011.




