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Estresse e coping nas relações de trabalho 

 

Resumo 

O presente estudo busca averiguar o nível de estresse e as estratégias de coping 

mais utilizadas pelo setor de caixa de um supermercado varejista de grande porte 

de uma cidade do interior do estado de São Paulo, averiguando uma possível 

relação destes fatores com uma boa relação interpessoal entre líderes e 

subordinados. 

 

Introdução 

 
O estresse, na definição de Lazarus e Folkman, pode ser entendido como: 

 
A definição mais comum de estresse utilizada pelos psicólogos é de 
que são estímulos. Estímulos que incidem sobre a pessoa. Estímulos 
estressores também incluem os estímulos derivados da própria 
pessoa, como a fome e sexo. (1984, p. 12; tradução pessoal) 
 

Portanto, o estresse pode ser entendido, pela ótica da Psicologia 

Comportamental, como um estímulo, que ao ser percebido e entendido pelo 

indivíduo, libera a resposta de nosso organismo, estímulo e resposta (S-R), para 

que possamos retornar ao equilíbrio interno, ou seja, o estado inicial de 

homeostase. 

A resposta do organismo em uma situação estressora foi organizada 

teoricamente nos estágios de um modelo quadrifásico, que são:  

 

Fase de Alerta: neste estágio do desenvolvimento do stress (...) o 
processo auto-regulatório se inicia com um desafio ou ameaça 
percebida. (...) 
Fase de Resistência: (...) nesta fase, há sempre a busca pelo 
reequilíbrio, acarretando uma utilização de energia, o que pode gerar 
a sensação de desgaste generalizado..  
Fase de Quase-Exaustão: neste ponto (...) as defesas do organismo 
começam a ceder e ele já não consegue resistir às tensões e 
restabelecer a homeostase. (...)  
Fase de Exaustão: neste estágio, há uma quebra total da 
resistência. (...) Há um aumento das estruturas linfáticas, exaustão 
psicológica e exaustão física, na forma de doenças que começam a 
aparecer. (LIPP, 2010, p. 19-20) 

 

Em uma situação estressora, o indivíduo precisa de recursos para que possa 

retornar ao estado de homeostase. Esses recursos são denominados de 



estratégias de coping (LAZARUS e FOLKMAN, 1984), que auxiliam nesse 

processo de equilibração orgânica e mental. 

O coping pode ser categorizado, de acordo com Lazarus e Folkman, em 

estratégias de foco-problemático e de foco-emocional. Estratégias de foco-

problemático são estratégias que influem diretamente no agente estressor, 

enfrentando-o ou adquirindo informações sobre o problema. Já as estratégias de 

foco-emocional influem no próprio indivíduo e no controle de suas emoções para 

lidar com o estresse, como meditar ou rezar.  

 
Objetivos 
 

 Investigar as estratégias de coping nos colaboradores já participantes da 

investigação de níveis de estresse; 

 Analisar as relações entre os índices de estresse e coping e a interação 

entre subordinados e líderes; 

Metodologia  
 
Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, serão utilizados os 

seguintes instrumentos de coleta: 

1. Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

2. Inventário de Estratégias de coping de Folkman e Lazarus 

3. Questionário de sondagem à rotina de trabalho 

 
Desenvolvimento 
 

A pesquisa atualmente se encontra em fase de coleta de dados referente ao 

Questionário de sondagem à rotina de trabalho. Foi iniciada a coleta de dados 

referente ao nível de estresse concreto, embora a etapa referente às estratégias 

de coping mais utilizadas no ambiente de trabalho ainda não foi aplicada. 

Portanto, ainda não é possível a comparação entre os resultados subjetivos já 

coletados e os resultados de questionários de etapas futuras. 

 
Resultados Preliminares 
 

Até o dado momento, 2 Fiscais de caixa e 12 Operadores de caixa responderam 

ao questionário de sondagem à rotina de trabalho.  



Entre os 12 operadores de caixa, 9 (75%) responderam que seu trabalho 

precisa de atenção constante e esforço máximo. 1 (8,3%) respondeu que precisa 

de mais ou menos atenção, dependendo de sua atividade; 1 (8,3%) respondeu 

que raramente precisa de atenção ou esforço; e 1 (8,3%) respondeu que seu 

trabalho não precisa de atenção ou esforço. Apesar da dificuldade mencionada 

pela maioria, o estresse relatado (subjetivo) não foi tão discrepante: 2 (16,6%) 

responderam que seu trabalho é estressante e que não o aguentam mais; 4 

(33,3%) responderam que seu trabalho é estressante, mas já estão 

acostumados; 5 (41,6%) responderam que seu trabalho é eventualmente 

estressante; e 1 (8,3%) respondeu que seu trabalho não é estressante. 

Quanto ao relacionamento interpessoal, 8 (66,6%) dizem ter uma boa relação 

com seus chefes, e que não há conflito; 1 (8,3%) diz ter uma boa relação com 

seu chefe, mas que este não busca uma decisão coletiva; e 3 (25%) dizem que 

há uma relação mútua de respeito apenas. No que se refere à colegas de mesma 

função, 10 (83,3%) dizem ter uma boa relação com seus colegas, e que têm 

amizade com muitos deles; e 2 (16%) dizem ter uma boa relação com algumas 

pessoas apenas.  

Concluí-se, portanto, que uma minoria dos operadores de caixa relatou estar 

estressado, enquanto uma ampla maioria tem um bom relacionamento com seus 

colegas de trabalho. Estabelecer esta relação ainda é difícil, considerando as 

variáveis internas e externas para ter um bom relacionamento com seus colegas 

de trabalho, somado ao fato de que as respostas dadas são meramente 

subjetivas. Os questionários de coleta objetiva, sem dúvida, farão toda a 

diferença, e poderão apontar um fator não antes considerado nos estudos acerca 

do estresse. Portanto, mantemos ainda as etapas de coleta pré-estabelecidas, a 

fim de aprofundar e concretizar os dados obtidos até o momento. 
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