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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA PARA UM BOM TRABALHO 

 

Gabriel Fernandes1  

Pablo Paloschi Rodrigues2  

Marisa Claudia Jacometo Durante3 

 

RESUMO 
Esse estudo parte do pressuposto que, para uma empresa manter uma boa 
comunicação interna é preciso que haja uma interação entre seus 
colaboradores, de modo a oferecer um trabalho que seja ao mesmo tempo ágil 
e eficaz.  Desse modo, o objetivo geral do estudo foi identificar como tornar 
fluente a comunicação interna, de modo a viabilizar a interação e repasse das 
atividades cotidianas solicitadas pelos clientes. Os objetivos específicos foram: 
a) pesquisar os tipos de comunicação interna utilizadas pela empresa; b) 
identificar o nível de satisfação dos colaboradores com a comunicação interna; 
c) verificar se há problemas no que se refere a comunicação interna; d) se houver 
problemas, identificar quais estão presentes na comunicação interna da 
empresa. Para coletar os dados foi empregado um questionário fechado, 
contendo doze perguntas dentro do método indutivo, que foram computadas e 
analisadas com base na bibliografia sobre o tema. A análise mostrou que não 
existem grandes problemas referentes à comunicação interna no escritório alvo 
da pesquisa, mas sim alguns problemas voltados para a questão do 
relacionamento entre membros da equipe. Apesar disso o resultado encontrado 
é satisfatório, pois a maioria dos colaboradores se mostrou satisfeito tanto com 
os instrumentos comunicativos adotados pela empresa, quanto com a forma que 
a comunicação flui dentro da mesma. O estudo se mostrou relevante, pois prova 
que, em algumas empresas não há queixas sobre comunicação, ou ruídos da 
mesma, porém os relacionamentos carecem de cuidados especiais no sentido 
de manter a harmonia entre todos os componentes da organização. 
  
Palavras-chave: Comunicação. Comunicação Interna. Ruídos. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Comunicação é o processo de troca de informações entre duas ou mais 

pessoas com um objetivo em comum. Sabendo disso, propõe-se um estudo 
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sobre a comunicação interna na organização. Segundo Oliveira (2003 p.1) (apud 

SCHUCHTER, 2004, p.16). 

Para gerir essa complexidade de relacionamentos, a organização 
tem se centrado em políticas de gestão que reconhecem nas 
pessoas, na informação, no conhecimento e na comunicação 
componentes fundamentais para a consolidação de uma dinâmica 
organizacional respaldada pelos valores de cooperação, 
solidariedade, confiança e ética. 

 

Portanto, supõe-se que, para uma empresa manter uma boa 

comunicação, é preciso que haja uma interação entre seus colaboradores 

internos, de modo a oferecer um trabalho que seja ao mesmo tempo ágil e eficaz. 

Nesse sentido, presume-se que as informações e solicitações externas devem 

ser tratadas de forma competente, fazendo com que cheguem aos 

colaboradores internos em tempo hábil para o processamento dos mesmos.  

Com o objetivo de esclarecer os métodos utilizados para comunicação no 

escritório de contabilidade, foco da pesquisa é que foi pensada esta pesquisa. 

Neste estudo abordam-se diferentes maneiras de tratar a comunicação dentro 

da referida organização. Além disso, pretendeu-se mostrar como a forma de 

abordagem e interação entre os colaboradores interfere na qualidade do trabalho 

e na comunicação interna da organização.  

Nesse sentido Oliveira (2003 p.4) (apud SCHUCHTER, 2004, p.30) 

entende que em uma organização bem-sucedida a comunicação entre 

colaboradores é absolutamente necessária no sentido de garantir que as 

mensagens cheguem a todos os interessados, e estes se disponham a assimilá-

las e pô-las em prática. 

 

Ao considerar as partes envolvidas no processo comunicativo 
com os interlocutores, pressupõe-se uma predisposição para 
compartilhar informações e ideias no sentido de alcançar uma 
compreensão mútua daquilo que se quer atingir, reforçando o 
espírito de cooperação e cidadania dentro da organização. 
Nessa perspectiva, independentemente do lugar que ocupam, 
os interlocutores produzem sentidos. 

 

 Partindo da hipótese de que as empresas precisam se reinventar sempre, 

no sentido de acompanhar as inovações tecnológicas que interferem na 

Comunicação Interna, seria então de grande valia adotar mecanismos de 

captação e implementação dessas ferramentas para atender de forma mais 
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competente e adequada aos clientes que procuram a empresa. No entanto, é 

preciso avaliar o custo-benefício da introdução dessas tecnologias na 

organização, pois nem sempre elas contribuem com os objetivos voltados para 

a comunicação eficiente e ágil.  

Para Pimenta (2015, p.72) “Muitas falhas na comunicação podem ser 

evitadas com o desenvolvimento e o uso adequado de procedimento de 

padronização no sentido amplo. Porém, existem situações em que o risco de 

problema na comunicação é elevado”.  

Além disso, seria de grande importância considerar que uma boa 

comunicação interna pode tornar os afazeres diários mais eficientes e evitar 

conflitos internos. Nesse sentido, valorizar e gerir bem o capital humano 

disponível pode ajudar a evitar problemas de relacionamento, o que resultaria 

em maior realização profissional e, consequentemente melhor desempenho e 

qualidade de vida no trabalho.  

Percebe-se, portanto que a comunicação interna influencia no bom 

desempenho dos profissionais de uma empresa, tanto no sentido positivo quanto 

negativo. Por isso o reconhecimento e a valorização dos colaboradores e suas 

competências específicas, são fundamentais para o sucesso ou fracasso da 

mesma. Sendo assim, torna - se indispensável promover a comunicação eficaz, 

no sentido de criar mecanismos que possam promover a fluência no repasse dos 

afazeres do cotidiano.  

 Esse estudo foi desenvolvido em um escritório de contabilidade, situado 

no município de Tapurah na região médio norte mato-grossense. O mesmo tem 

suas atividades ativas desde 20/12/2001. Tudo começou com um simples 

escritório familiar, contando apenas com os familiares como funcionários, seus 

primeiros clientes eram amigos e conhecidos da família, dessa forma com intuito 

inovador e empreendedor dos familiares resolveram expandir o negócio e buscar 

novos clientes.  

Hoje o “Central escritório contábil” (J.A. de chaves contabilidade), conta 

com 7 (sete) funcionários e atende aproximadamente 70 (setenta) empresas, e 

78 (setenta e oito) produtores rurais. 

 Assim, após esse breve contexto, surgiu o questionamento: Como tornar 

fluente a comunicação interna, de modo a viabilizar a interação e repasse das 
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atividades cotidianas solicitadas pelos clientes? Tendo por objetivo geral 

identificar como tornar fluente a comunicação interna, de modo a viabilizar a 

interação e repasse das atividades cotidianas solicitadas pelos clientes. 

De modo específico pretendeu-se: a) pesquisar os tipos de comunicação 

interna utilizadas pela empresa; b) identificar o nível de satisfação dos 

colaboradores com a comunicação interna; c) verificar se há problemas no que 

se refere a comunicação interna; d) se houver problemas, identificar quais estão 

presentes na comunicação interna da empresa. 

A escolha do tema se deu pela importância da comunicação interna para 

o desenvolvimento da prestação de serviço no ambiente organizacional, intuindo 

a necessidade da existência da comunicação, sendo assim: troca de 

informações, seu controle e a busca pela compreensão das mesmas. 

A função da comunicação dentro do grupo e da organização representa o 

controle e a eficiência do trabalho devido à boa interação entre os colaboradores. 

Portanto, é muito importante que as pessoas estejam interligadas no processo 

de comunicação, pois a comunicação é hoje uma das principais preocupações 

das empresas no mundo globalizado. 

Este estudo contribui para compreendermos que a comunicação ineficaz 

nas empresas pode trazer prejuízos, pois a mesma deixará de atingir seus 

objetivos e pode acarretar em perda da credibilidade. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Comunicação 

 

A comunicação sempre foi de vital importância para o desenvolvimento 

humano. Sem ela, as relações seriam impossíveis tanto nos familiares quanto 

sociais e comerciais. Desde a antiguidade o ser humano utilizou-se de recursos 

de comunicação como ícones, sinais, imagens etc., para se comunicar 

(PIMENTA, 2010). 

A comunicação implica na utilização de vários mecanismos que, juntos 

formam um sistema integrado que nos proporciona o entrosamento entre os 

membros de uma equipe que pretende trabalhar numa organização. Essa 
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comunicação depende de uma linguagem apropriada para cada situação que 

envolve pessoas, tanto colaboradores quanto possíveis clientes de uma 

empresa prestadora de serviço. 

A linguagem pode ser oral ou escrita, verbal ou não verbal. Além disso, 

existem os símbolos que por si só já representam mensagens claras e 

compreensíveis. Segundo um provérbio grego “Aquele que sabe, mas não sabe 

transmitir o que sabe, na verdade não sabe apenas pensa que sabe” (PIMENTA, 

2010, p.178).  Este provérbio nos mostra o quão importante é o poder da 

linguagem na comunicação, pois além de evidenciar o conhecimento sobre o 

assunto que se pretende abordar é fundamental dominar e utilizar uma 

linguagem adequada à situação de comunicação. Para Pimenta (2010, p.172),  

 
Uma negociação hábil entre uma empresa prestadora de 
serviços e um cliente depende da interpretação de todas as 
expressões que envolvem a comunicação. A forma pela qual as 
pessoas se comunicam em uma negociação reflete, em grande 
medida, suas atitudes. Observar e analisar os elementos de 
comunicação não verbal: expressões faciais, gestos, posturas, 
olhares, para linguagem etc., pode possibilitar compreender 
como os interlocutores estão percebendo e se sentindo em 
relação ao que está sendo proposto. 

 

Nesse conjunto, a invenção da escrita possibilitou um grande avanço na 

comunicação entre as pessoas, pois propiciou o registro da comunicação oral o 

que contribuiu para que textos e manuscritos chegassem até os dias atuais. 

Outro salto na comunicação aconteceu a mais ou menos cinco séculos com a 

invenção da tipografia, esse recurso permitiu que as informações fossem 

reproduzidas em série de forma mais rápida representando economia de tempo 

e, consequentemente aumentando os lucros daqueles que se apropriaram da 

linguagem escrita para se comunicar. Pode-se afirmar que essa criação 

representou a primeira forma de comunicação de massa (PIMENTA, 2010). 

No século XIX outra invenção surgiu para aperfeiçoar a comunicação no 

mundo, foi à eletricidade, com ela surgiu o telégrafo que permitia uma 

comunicação via cabos elétricos (telefone e telégrafo) que permitiram uma 

comunicação instantânea. No século passado descobriu-se uma nova forma 

para disseminar a comunicação, foram as ondas eletromagnéticas que 

permitiram que as pessoas se comunicassem sem a necessidade de utilizar fios 
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e cabos conectados à energia. Surgiram então o rádio, a televisão, os celulares 

e a internet (PIMENTA, 2010). 

Com todos esses recursos disponíveis, atualmente a comunicação tornou-

se muito mais dinâmica e democrática, pois em outros tempos as tecnologias e 

inovações atingiam apenas um pequeno grupo com alto poder aquisitivo, mas 

com a popularização desses meios o custo foi ficando mais acessível e nos dias 

atuais, dificilmente encontram-se pessoas que não possuam pelo menos um 

desses meios de comunicação de massa. 

A comunicação dentro da empresa por sua vez, se apropria de todos 

esses recursos para conseguir alguns objetivos como geração de empregos; 

expansão da empresa criando rendas e lucros; bom atendimento para garantir a 

fidelidade do cliente e, consequentemente mais ganhos. Segundo Pimenta 

(2010, p. 82-83): 

A comunicação dentro da empresa contribui para a definição e 
concretização de metas e objetivos além de possibilitar a 
integração e o equilíbrio entre seus competentes 
(departamentos, áreas etc.). Com base no sistema de 
comunicação criado internamente, a empresa interage com três 
grandes sistemas:  
1. O sociopolítico, que envolve valores da sociedade 
contemporânea e as políticas do para o meio ambiente; 
2. O econômico-industrial, que compreende os padrões de 
competição e as leis de mercado; 
3. O microclima interno das organizações, que define normas 
e políticas das operações empresariais. 
 

A comunicação empresarial é responsável pelo bom andamento da 

corporação, pois dela dependem todos os setores da empresa. Quando alguém 

procura um escritório contábil, por exemplo, precisa ser bem recebido e contar 

com o pronto atendimento de sua solicitação, esse é um dos tipos de 

comunicação que envolve a comunicação interno-externa, pois é preciso que o 

solicitante seja claro e objetivo na solicitação e o solicitado atenda prontamente 

e encaminhe perfeitamente o pedido. 

Após esse primeiro contado, é preciso que se mantenha a comunicação, 

que agora passa a ser interna, uma vez que o receptor da mensagem deve 

encaminhá-la ao setor da empresa que melhor se ajuste a prestação do serviço 

solicitado. Esse tipo de comunicação pode ser informal, pois se trata de uma 

comunicação oral. O atendimento precisa também propor ao solicitante um 

contado para esclarecer quaisquer dúvidas: Número de telefone, e-mail etc. esse 
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tipo de comunicação exige uma formalidade maior, pois se trata de uma 

comunicação escrita, dela depende o bom andamento do serviço que será 

prestado e o bom nome do empreendimento. 

Neste trabalho optou-se por enfatizar a comunicação interna, visto que 

essa temática é pouco abordada em pesquisas e estudos que avaliam a 

importância dela no bom desempenho empresarial. Além disso, é um tema 

desafiador no sentido de entender melhor o processo que envolve a 

comunicação dento dos escritórios de contabilidade, espaço de trabalho onde os 

respectivos pesquisadores trabalham atualmente. 

 

2.1.1 Comunicação interna 

 

A comunicação interna surgiu da necessidade do intercâmbio das 

informações entre os membros de uma corporação. Inicialmente, segundo a 

história, a comunicação nos primórdios da humanidade era obtida através da 

emissão de voz (sons), que aos poucos se transformaram em comunicação. 

Essa comunicação tinha seu emprego tanto entre os integrantes de grupos 

familiares entre si (interna), quanto no convívio entre esses grupos e a sociedade 

em geral (externa).  

Na atualidade o conceito de comunicação estabelece uma necessidade 

primordial para um bom relacionamento entre indivíduos que fazem parte de uma 

sociedade. Para Bahia (1995, p.1) “podemos compreender comunicação como 

processo social básico, e informação como processo básico da comunicação. 

Em ambos os casos, comunicação empresarial implica uma estratégia a ser 

praticada de modo competente”. 

Nesse sentido percebe-se que as formas básicas de comunicação, interna 

e externa são importantes ferramentas na estratégia organizacional da 

prestadora de serviço. Nessa perspectiva temos o entendimento de que a 

comunicação interna é o instrumento que possibilita a interação entre todos os 

envolvidos nesse processo comunicativo, tanto os colaboradores da empresa 

quanto os clientes e parceiros da empresa. Segundo Bahia (1995, p. 2) 

“comunicação interna é a que se verifica entre a organização e seu pessoal”. 
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Portanto e dessa forma de comunicação que depende o bom desempenho da 

corporação. 

 A comunicação interna teve sua origem na necessidade de interação 

entre os colaboradores, empresários e o público envolvido em todos os 

processos de comunicação que os envolve. Segundo Curvello (2012, p.22) “a 

comunicação interna, durante muitos anos foi definida como aquela voltada para 

a o público interno das organizações (diretoria, gerência e funcionários), 

buscando informar e integrar os diversos segmentos desse público aos objetivos 

e interesses organizacionais”.  Vemos assim que a comunicação interna tem um 

papel constitucional no processo de interação entre os membros da corporação 

desde o seu surgimento e que, esse conceito, apesar das adaptações 

necessárias, permanece até os dias atuais (CURVELLO, 2012). 

 
Hoje, podemos definir comunicação interna como conjunto de 
ações que a organização coordena com o objetivo de ouvir, 
informar, mobilizar, educar e manter coesão interna em torno de 
valores que precisam ser reconhecidos e compartilhados por 
todos e que podem contribuir para a construção de boa imagem 
pública (CURVELLO, 2012, p. 22). 

 

Percebe-se, portanto que o treinamento dos colaboradores de uma 

corporação precisa adaptar-se ás mudanças comunicativas exigidas das 

prestadoras de serviço, pois uma boa comunicação pode valorizar o produto e a 

imagem das mesmas, já a falha dessas táticas pode contribuir, e muito, para o 

fracasso da empresa.  

Apesar de toda essa tecnologia a disposição das organizações, se não 

houver uma administração eficaz desses recursos aliados a uma comunicação 

interna eficiente nada disso fará com que a empresa se desenvolva e se 

mantenha no negócio. Nesse sentido é pertinente o conceito de Corrado (1994, 

p. 49) sobre o que os empregados esperam da comunicação interna. 

 

Pesquisas realizadas nos últimos vinte anos mostram que os 
empregados têm desejos de comunicações muito simples. 
Desejam saber quais são os problemas, como a empresa lidará 
com eles e qual o seu papel, como empregados. E desejam 
tomar conhecimento disso por intermédio de alguém que saiba 
o que está acontecendo - de preferência seu supervisor 
imediato. Na ausência de comunicação digna de crédito, os 
boatos preenchem o hiato. O boato lhes oferece uma pessoa 
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real, viva, que parece saber o que está acontecendo. Os 
empregados instruídos até querem mais informações. Não 
querem saber só o quê. Querem saber o porquê. 

 

Portanto, seria de grande importância que se criasse um canal de 

comunicação realmente eficiente dentro da organização, de modo a facilitar a 

comunicação entre todos os colaboradores no sentido de melhor usufruir todos 

os recursos, tanto os tecnológicos quanto os humanos.  

Além disso, a comunicação entre a empresa prestadora de serviço e a 

clientela também precisa ser competente, pois o lucro e a boa imagem da 

empresa devem ser prioritários, do contrário o cliente migra para outras 

prestadoras que se mostrem mais hábeis e confiáveis. Cuidar para que as 

informações cheguem até o colaborador de cada setor é tarefa de quem 

administra a empresa, o que leva a crer que, para que a comunicação interna 

realmente ocorra é imprescindível que haja um administrador, ele seria o 

receptor das demandas da empresa e dele dependeria o encaminhamento para 

o setor mais adequado para proporcionar o serviço. 

 

2.2 Ruídos na Comunicação 

  

“Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da 

fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual, escrita, 

etc.”. A origem do ruído pode ser devida ao emissor ou a seu codificador, à 

transmissão, ao receptor ou a seu decodificador (PINTO, 2015, p.20).  

Percebe-se no posicionamento do autor acima mencionado, que o 

conceito de ruído, segundo o seu ponto de vista, está intimamente ligado a 

comunicação interna da empresa, pois no momento em que o receptor for passar 

a mensagem adiante, (se não a compreendeu claramente), pode alterar o seu 

sentido, causando um sério problema para a empresa. A esse tipo de evento dá-

se a designação de ruído.  

 Na discussão sobre questões relacionadas à riqueza da informação, é 

necessário levantar alguns aspectos da Teoria de Informação. Essa teoria, na 

sua formulação moderna, “surgiu como resultado do trabalho de C. E. Shannon 

Teoria Matemática de Comunicação” (PIMENTA, 2010, p.54). 
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Segundo Shannon, os sistemas de comunicação incluem seis 

componentes. São eles: fonte; transmissor; canal; receptor; destino e ruído.  

Desta forma o ruído ocorre no momento da passagem da informação no 

canal entre o transmissor e o receptor da mensagem.  

Neste contexto, a informação ambígua é aquela que contém ruídos. “Para 

diminuir o impacto do ruído, a redundância (repetição de mensagens, que pode 

ser feita de várias formas) é recomendada” (PIMENTA, 2010, p. 54). 

O processo de comunicação é sujeito a ruídos e interferências, que 

distorcem a mensagem ou impedem a transmissão e recepção eficazes da 

informação. Ruídos e interferências são: “excesso de mensagens que disputam 

a atenção dos destinatários, desatenção por parte do receptor, dificuldades de 

expressão ou linguagem incorreta por parte do emissor e ruídos propriamente 

ditos no ambiente ou nos canais de comunicação” (MAXIMIANO, 2009, p.240). 

Ou seja, nem sempre a compreensão do receptor coincide com o significado 

pretendido pelo emissor. 

  

2.3 Escritório de Contabilidade: um panorama 

 

O trabalho prestado por um Escritório de Contabilidade deve ser ao 

mesmo tempo rápido e dinâmico, pois não se pode admitir que uma organização 

do século XXI continue com um sistema arcaico, ineficiente e moroso. Para evitar 

que isso aconteça é preciso focar na competência de cada colaborador dentro 

do setor mais apropriado às suas habilidades individuais. Nesse sentido a 

comunicação também tem papel primordial, pois é notável o progresso do 

trabalhador quando ele tem afinidade com o trabalho que desenvolve. Sendo 

assim, o diálogo e a interação entre os trabalhadores e seu superior deve ser 

uma constante no sentido de identificar talentos e potenciais específicos de cada 

um e direcioná-los ao setor mais indicado.  

Portanto a eficiência de um trabalhador dentro de um Escritório de 

Contabilidade determina a eficácia do trabalho prestado. Esse conceito vai de 

encontro com o que afirma Pimenta, (2010, p. 95).  

 

Com o acirramento da competição entre as empresas, aumentou 
a busca de eficiência e de eficácia em todas as suas áreas, 
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inclusive na comunicação. É bom lembrar que um sistema de 
comunicação adequado contribui para a eficiência e a eficácia 
como um todo. 

 

Percebe-se que apesar do interesse do trabalhador no sentido de prestar 

o melhor serviço dentro do Escritório de Contabilidade, independentemente de o 

processo não ser de sua competência, tudo ficaria mais fácil e rápido se outro 

colaborador, formado na área do processo prestasse o serviço, isso contribuiria 

muito no sentido de oferecer ao mesmo tempo confiabilidade e agilidade.  Para 

Pimenta (2010), a atitude ante a comunicação também é fundamental para a 

eficiência. Quando se valoriza o receptor (procurando ser empático em relação 

a ele) e se conhece o assunto a ser tratado, é natural a criação de um clima 

otimista que, provavelmente, terá uma repercussão positiva. 

Para que isso aconteça basta que os colaboradores se comuniquem entre 

si e o trabalho seja distribuído por setor sem deixar que se acumulem e sejam 

entregues com atraso. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A abordagem foi feita por meio do método indutivo, pois se trata de uma 

pesquisa qualitativa com base nos objetivos descritos. É um estudo de caso por 

que a análise fora feita em um segmento empresarial no ramo contábil na cidade 

de Tapurah, Mato Grosso. 

Os sujeitos da pesquisa foram 7 funcionários do escritório contábil. O 

instrumento de coleta de dados desenvolveu-se através de um questionário 

fechado, com a investigação feita de forma presencial, sendo 12 perguntas 

respondidas. Dentre alguns respondentes surgiu uma pequena dificuldade de 

sincronização das respostas entre as questões 11 e 12, não havendo a 

necessidade de exclusão de nenhum dos questionários respondidos. 

Com o desenvolvimento e aplicação do questionário, constatamos que a 

média de idade dos colaboradores do escritório se encontra na sua maioria entre 

20 e 30 anos de idade, e que 90% da equipe possui nível superior de ensino. 

Após breve conversa com colaboradores de cargos mais altos do 

escritório, obtivemos informações de que o escritório contábil é um dos pioneiros 

na cidade de Tapurah. Por conta disso, um dado nos chamou bastante atenção 
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de início e que foi de grande relevância, surgiu a partir do questionamento sobre 

o tempo de empresa de cada funcionário, onde conseguimos o dado de que 

100% dos respondentes estão a mais de um ano na empresa chegando a 18, e 

até 27 anos em sociedade e de trabalho ativo pelo escritório contábil. 

A análise se deu por meio da interpretação dos pesquisadores, 

considerando que a abordagem é o método indutivo, recorrendo sempre que 

necessário à revisão da literatura.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

4.1 Tipos de Comunicação Interna Utilizadas Pela Empresa 

 

Para identificar os tipos de comunicação interna, apresentou-se no 

questionário opções, as quais os participantes poderiam assinalar todas aquelas 

que eles identificam na empresa. Nesse sentido, o quadro 1 apresenta os 

seguintes resultados:  

 

GRÁFICO 1 – Tipos de comunicação interna 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 2017. 

A pesquisa aponta que os recursos de comunicação interna que são 

utilizados pela equipe se mostram bem eficientes, uma vez que a maioria deles 

foi citada de forma recorrente pelos entrevistados. Sendo que as ferramentas: E-

mail; Skype e WhatsApp receberam 19 % de apontamentos, enquanto o telefone 

e a conversa frente a frente receberam 16% de aprovação e os recados escritos 

apenas 11% os mencionaram.  Isso prova que as projeções prévias foram 

comprovadas, pois nenhum dos itens se mostrou totalmente ignorado pelos 

19%

11%

16%16%
19%

19%

Tipos de comunicação interna utilizados 

E-mail Recados escritos Conversa frente a frente

Telefone/ mensagens Skype Whatsapp
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respondentes. Portanto, é importante que o empresário/dono do escritório 

mantenha esses recursos de comunicação atualizados e também incentive os 

colaboradores a fazerem sempre o melhor uso dos mesmos. A análise desse 

item vai ao encontro do pensamento de Pimenta (2010, p. 60). 

As medidas para a construção e as melhorias dos sistemas de 
informação devem ser implementadas considerando todas as 
partes do ambiente informacional em sua interação. Por 
exemplo, tentativas de motivar uma ampla troca de informações 
entre departamentos não tem chances de sucesso se a 
organização, de fato, possui um ambiente informacional feudal, 
em que os executivos de cada departamento tendem a acumular 
e a ocultar as informações. 
 

Percebe-se, portanto, a necessidade de manter atualizados todos os 

canais de comunicação apontados na pesquisa e se possível incrementa-los. 

Nesse contexto, a pesquisa revela que os tipos de comunicação interna 

utilizados pelo escritório são: Os e-mails são um dos mais usados pela equipe, 

assim como a comunicação pelo WhatsApp e Skype que foram assinaladas 

pelos 7 colaboradores, 6 marcaram as opções por telefone e conversa frente a 

frente como utilizados também, e 4 dos colaboradores marcaram recados 

escritos como utilizado pelos mesmos.  

 

4.2 Identificar o Nível de Satisfação dos Colaboradores com a Comunicação 

Interna 

 

Quanto ao grau de satisfação dos entrevistados no que se refere aos 

recursos de comunicação, a maioria se mostrou satisfeito com os sistemas de 

comunicação interna utilizados pela empresa. O quadro 2 ilustra os resultados. 

 

QUADRO 2 – Satisfação com a comunicação interna 

Tipos de 

Comunicação 

interna 

Muito 

satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito 

insatisfeito 

E-mails  15% 85% 0%   

Recados escritos 0% 75% 25%   

Conversa frente a 

frente 

66% 18% 16%   
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Telefone/ 

mensagens 

16% 84% 0%   

Skype 38% 48% 14%   

WhatsApp 38% 48% 14%   

Fonte: Dados da pesquisa, (em porcentagem) 2017. 

 

O grau de satisfação dos prestadores de serviço quando aos recursos 

comunicativos utilizados pelo escritório foi satisfatório, pois 85 % dos 

entrevistados citaram os E-mails como um dos instrumentos com o os quais mais 

está habituado. Nesse item apenas 15 % se mostrou muito satisfeito e nenhum 

se mostrou indiferente. Quanto aos recados escritos a maioria 75% se mostrou 

satisfeito, 25% se mostrou indiferente e ninguém disse estar muito satisfeito. 

Para o elemento conversa frente a frente 66 % dos entrevistados disse estar 

muito satisfeito enquanto 18 % se sentem satisfeito e 16 % se mostrou 

indiferente. No item seguinte telefone/mensagem 16 % dos respondentes se 

disseram muito satisfeitos, 84 % satisfeitos e nenhum se mostrou indiferente a 

esse recurso. Já as ferramentas Skype e WhatsApp apresentaram números 

iguais: 38 % se dizem muito satisfeitos, 48 % satisfeitos e 14 % se pronunciaram 

indiferentes. Esse quadro nos revela um dado já esperado, uma vez que os 

meios tecnológicos foram os mais citados pelos entrevistados, grupo esse 

formado pela maioria absoluta de jovens com idade entre 21 e 30 anos, ou seja, 

nasceram na era da informação/comunicação tecnológica. Por conta disso se 

identificam com essas formas de comunicação. Confirmando essa percepção, 

Bahia (1995, p. 24) explica que: 

 

Os meios de informação tornam-se mais eficientes se atuam 
cumulativamente, associando suas mensagens a influências de 
outras instituições. São mais produtivos se mais cooperativos, e 
não quando agem isolada ou arbitrariamente.  

 

Nesse sentido, percebeu-se o quanto a empresa está adaptada aos 

múltimeios exigidos no cenário contábil. Nesse quesito a maioria dos 

entrevistados se mostrou satisfeito e adaptado as ferramentas de comunicação 

adotadas pelo escritório pesquisado. 
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Quanto a satisfação com a forma de comunicação da empresa a maioria 

(6 pessoas), responderam que estão satisfeitos com o sistema de comunicação 

da empresa. Apenas um respondente se mostrou indiferente ao item analisado.  

No item que buscou identificar como os colaboradores veem a forma de 

comunicação utilizada pelo escritório contábil, a maioria se mostrou satisfeita, o 

que leva a crer que a empresa está atualizada e em conformidade com as 

expectativas dos funcionários, pois essa estratégia de comunicação parece 

agradar, satisfazer as necessidades de todos, ou quase todos. Para ilustrar a 

importância como os prestadores de serviço vem a forma da comunicação, pode-

se citar Corrado (1994, p.44).  

Nossa tese é que, quando a comunicação com os empregados se 
concentra no comprimento da missão empresarial, cria valor. 
Além disso, acreditamos que muitas vezes, a administração não 
percebe o elo entre o comportamento e a criação de valor. Vamos 
concentrar-nos na proposição de que a comunicação eficiente não 
é apenas uma boa, mas algo que inevitavelmente tem de ser feito.   

 

Percebe-se na tese defendida por Corrado, que a empresa que deseja ser 

bem-sucedida no mercado atual precisa manter uma boa comunicação entre 

todos os envolvidos no dia a dia da empresa.  

 

4.3 Verificar se Há problemas no que se Refere a Comunicação Interna 

 

Quando perguntados a respeito da comunicação utilizada no ambiente 

organizacional, se apresenta algum problema, a maioria respondeu que “sim” (5 

pessoas), e apenas 2 não identificaram nenhum problema. Aqueles que 

responderam “sim” ao item anterior apontaram alguns problemas entre os itens 

listados no questionário como: problemas de relacionamento (3 pessoas), falta 

de diálogo (2 pessoas) e problemas entre colaboradores e clientes (1 pessoa). 

A pesquisa demonstra que existem alguns problemas de comunicação, 

sendo que o relacionamento entre os funcionários foi o mais citado, seguido pela 

falta de diálogo que foi levantado por pelo menos dois dos entrevistados. Este 

parece ser o mais relevante dos dados negativos observados na empresa que 

foi foco da pesquisa. Nesse sentido, Bahia (1995, p. 11) explica: 

No caso das relações com o público interno, a comunicação 
empresarial muitas vezes é frustrante. E com o público externo 
não raro é improfícuo. Embora envidem esforços para alcançar 
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seus objetivos, as empresas esbarram em dificuldades e não 
atingem um padrão de boa comunicação. 

 

Nota-se que alguns funcionários não estão satisfeitos com o 

relacionamento dentro do espaço de trabalho, isso vai se refletir no 

comportamento dos mesmos, pois as emoções podem se transformar em 

estopins para conflitos, que podem ser exteriorizados causando conflitos 

coletivos, pois como expressou Ferreira Gullar (apud PIMENTA, 2010, p. 155) 

“Uma parte de mim pensa, pondera, outra parte delira”, ou seja, somos movidos 

pelas emoções, às vezes positivas outras negativas.  

 

4.4 Identificar Quais Problemas Estão Presentes na Comunicação Interna 

 

Quando questionados sobre quais problemas dos apontados por eles teria 

relação com a comunicação interna ou a falta dela, os respondentes tiveram 

opiniões bem diferentes. Apenas 2 (dois) acreditam que esse problema afeta 

todas as relações internas, pois a falta de diálogo é pontual, ou seja, não afeta 

todas as relações de trabalho nem todos os colaboradores entre si. Um 

entrevistado respondeu que a maioria dos problemas de relacionamento 

acontece por conta da má comunicação interna. Diferentemente, outro 

entrevistado afirmou que o problema que mais afeta a comunicação interna tem 

a ver com relacionamento interpessoal. Assim recorre-se a Corrado (1994, p.49) 

que relata:  

 

Pesquisas realizadas nos últimos vinte anos mostram que os 
empregados têm desejos de comunicações muito simples. 
Desejam saber quais são os problemas, como a empresa lidará 
com eles e qual o seu papel, como empregados. E desejam 
tomar conhecimento disso por intermediário de alguém que 
saiba o que está acontecendo – de preferência seu supervisor 
imediato. Na ausência de comunicação digna de crédito, os 
boatos preenchem o habito. O boato lhes oferece uma pessoa 
real, viva, que parece saber o que está acontecendo. Os 
empregados instruídos até querem mais informações. Não 
querem saber só o “quê”. Querem saber “o porquê”. 

 

Para atender estas necessidades dos colaboradores basta então manter 

os canais de diálogo entre a equipe e saber que existem na empresa pessoas 
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mais experientes com quem sempre poderão contar para esclarecer dúvidas e 

resolver problemas do cotidiano.  

Desse modo, a pesquisa infere que os problemas encontrados na 

empresa estão, de determinada forma relacionados à comunicação interna, mas 

em uma porcentagem média, (33,33 %), pois apenas três respondentes citaram 

a falta de diálogo como um problema na comunicação interna do grupo. Apesar 

desse índice não apontar um número acentuado, seria de grande valia pensar 

em alguma proposta de solução, pois ao longo do tempo pode chegar a ser um 

grande problema que pode afetar, sim, a comunicação interna.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise dos resultados e revisão da literatura, foi possível 

responder a problemática da pesquisa, tendo encontrado que para tornar fluente 

a comunicação interna, de modo a viabilizar a interação e repasse das atividades 

cotidianas solicitadas pelos clientes é preciso que o escritório contábil se 

mobilize no sentido de promover encontros reunindo todos os colaboradores da 

equipe, tanto para fazer os repasses do cotidiano do escritório, quanto para 

fomentar a interação entre os membros e promover o diálogo citado pelos 

respondentes como um fator negativo no que se refere à comunicação dentro da 

corporação.  

Primeiramente buscamos identificar quais os tipos de comunicação 

interna são usados no escritório de contabilidade, foco da pesquisa investigativa. 

Após examinar os questionários averiguou-se que os métodos sugeridos nos 

mesmos foram de encontro, segundo os respondentes aos métodos já utilizados 

pela empresa, apenas a comunicação escrita e a conversa frente a frente não 

estão no topo dos interesses dos entrevistados. Porém destacaram-se os meios 

eletrônicos como métodos mais eficazes no sentido de repasse dos afazeres 

diários. 

 No que se refere ao nível de contentamento dos prestadores de serviço 

com os métodos de comunicação que a empresa adota, a maioria se mostrou 

satisfeita, pois tais ferramentas são consideradas pela equipe as mais indicadas 

por serem ao mesmo tempo céleres e dinâmicas.  
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 Quanto a intenção de investigar se existiam problemas referentes a 

comunicação interna no empreendimento avaliado, observou-se que existem 

alguns problemas pontuais, a saber “Falta de diálogo entre colaboradores” e 

“problemas entre colaboradores e clientes”. Estes problemas foram citados por 

alguns colaboradores, o que leva a crer que este seja um dos principais 

problemas que envolvem a comunicação interna no referido escritório.  

 Quando se idealizou essa pesquisa pensava-se existirem alguns 

problemas relacionados à comunicação dentro da referida organização contábil, 

porém, após a análise dos resultados obtidos através dos questionários, 

deparamo-nos com o seguinte diagnóstico: a maioria das respostas dão conta 

de que naquela empresa os colaboradores se mostraram satisfeitos com a 

comunicação atual. E apenas a falta de diálogo e alguns problemas relacionados 

com a comunicação entre eles e os clientes parecem incomodar levemente a 

equipe. 

 Para resolver tais problemas, seria importante que o escritório contasse 

com a presença constante de um supervisor, e que este adotasse o sistema de 

reuniões mensais com a presença de todos os colaboradores para tratar de 

assuntos pendentes, repasse de atividades posteriores, propostas de mudança 

e consequentemente promover a interação entre todos os membros da equipe. 

 Além disso, a empresa poderia oferecer benefícios para aqueles que 

buscam novos conhecimentos, principalmente os voltados para os demais 

serviços, mesmo que não sejam do seu departamento específico. Um dos 

benefícios poderia estar voltado para o aperfeiçoamento do prestador de serviço, 

sendo que sua remuneração vá se adequando ao grau de conhecimento 

agregado ao currículo do mesmo. Estas pequenas mudanças já fariam a 

diferença, pois promoveriam o bem-estar dos colaboradores e, 

consequentemente uma melhor disposição física e psicológica dos mesmos. 

 Como sugestão para uma nova pesquisa, fica a dica de aplicação das 

mudanças sugeridas acima e a perspectiva de uma futura entrevista com os 

funcionários, com o objetivo de averiguar se elas surtiram os efeitos esperados.  
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GERAÇÃO Z E O IMPACTO DA SÍNDROME DO PENSAMENTO 

ACELERADO NO MERCADO DE TRABALHO 
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Marisa Claudia Jacometo Durante6 

 

RESUMO 
A evolução tecnológica e a velocidade do pensamento das crianças e dos jovens 
aumentaram substancialmente. O excesso dos estímulos devido à quantidade 
de entretenimentos e informações interfere no gerenciamento do pensamento 
causando um aumento drástico dos pensamentos, resultando na chamada 
“Síndrome do Pensamento Acelerado” (SPA). Assim, esse estudo teve como 
objetivo geral pesquisar se a SPA na geração Z pode impactar no mercado de 
trabalho. Especificamente busca-se: a) descrever as características da geração 
Z; b) identificar as características da SPA na geração Z; c) correlacionar as 
características da geração Z com as características da SPA; d) analisar se essa 
correlação pode impactar no mercado de trabalho. A classificação da pesquisa 
é descritiva com aplicação de questionário  a 200 jovens com idade entre 16 e 
19 anos que estão atuando no mercado de trabalho no município de Lucas do 
Rio Verde-MT. Os resultados da pesquisa mostraram que a geração Z possui 
além das características da própria geração, algumas características das 
gerações anteriores, e isso, de certa forma pode trazer benefícios à ela, pois 
pode estabelecer um equilíbrio, proporcionando aos integrantes desta geração 
uma melhor interação ou convívio com outras pessoas, seja na sociedade ou no 
ambiente de trabalho. Considera-se que esta geração é formada por jovens que 
desde novos já se encontram preocupados com uma carreira profissional, em 
consequência deste fato, consiste em indivíduos que vivem com o excesso de 
informações que são mal gerenciadas e causa graves danos a qualidade de vida 
destes jovens. 
 
Palavras-chave: Síndrome do Pensamento Acelerado. Geração Z. Mercado de 
Trabalho. 
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O número de pessoas que buscam as facilidades e mobilidades da 

tecnologia cresce a cada dia, pois o avanço tecnológico de forma muito rápida 

vem trazendo dispositivos que possuem maior facilidade e rapidez no acesso à 

internet, de modo a proporcionar praticidade no acesso às informações, na 

comunicação e entretenimento (ALCANTARA; VIEIRA, 2010). 

 Nesse sentido, com a evolução tecnológica, a velocidade do pensamento 

das crianças e dos jovens aumentou drasticamente, pois estes permanecem 

horas conectadas na internet realizando várias atividades ao mesmo momento. 

Esse excesso de estímulo resulta no comprometimento da qualidade de vida 

destes jovens. Segundo o psiquiatra, pesquisador e escritor Dr. Augusto Cury 

(2014), o excesso dos estímulos é ocasionado devido à quantidade de 

entretenimentos e informações em que somos submetidos diariamente, eles 

interferem no gerenciamento do pensamento causando um aumento drástico 

dos pensamentos, resultando na chamada “Síndrome do Pensamento 

Acelerado” (SPA). 

Nesse contexto, estão presentes as gerações Baby Boomer, X, Y e Z, 

porém, é percebido na literatura variâncias do ano que separa cada geração. 

Assim, nesse estudo, para a geração Baby Boomer considerar-se os nascidos 

em 1943 a 1964. A Geração X os nascidos em 1965-1976, a Geração Y nascida 

em 1977 a 1997. Por fim a Geração Z nascida entre 1998-2010 (TAPSCOTT, 

2010). 

De acordo com o Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) (2010), em Lucas do Rio Verde há (25,2%) de pessoas de 

0 a 14 anos e (34,6%) entre 29 e 36 anos e (3,8%) com 60 anos ou mais. Sendo 

o percentual de (13,7%) de pessoas com 16 anos ou mais com rendimento de 

até um salário mínimo. 

Devido os avanços tecnológicos e o ingresso dos jovens profissionais 

pertencentes à geração Z no mercado de trabalho, as organizações tiveram a 

necessidade de adaptar-se e o modo de liderar e de motivar estes novos 

profissionais, que por terem crescido juntamente com a evolução da tecnologia, 

estão a todo o momento conectado, continuamente em busca de novos desafios 

e não se prendem dentro de uma organização (CATHO, 2011). 
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Assim surgiu o questionamento: a Síndrome do Pensamento Acelerado 

na geração Z pode impactar no mercado de trabalho? Apresentando como 

objetivo geral pesquisar se a Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) na 

geração Z pode impactar no mercado de trabalho. 

Especificamente busca-se: a) descrever as características da geração Z; 

b) identificar as características da SPA na geração Z; c) correlacionar as 

características da geração Z com as características da SPA; d) analisar se essa 

correlação pode impactar no mercado de trabalho. 

O tema deste artigo foi escolhido tanto para efeito de aprendizagem 

própria pessoal como também no propósito de compartilhar à comunidade 

acadêmica e interessados, as informações e resultados desta pesquisa, qual o 

tema ainda é tão pouco conhecido. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Gerações  

 

Entende-se que geração consiste em um grupo de pessoas nascidas na 

mesma época podendo ser referenciados por acontecimentos históricos, 

políticos ou culturais. 

O termo geração na concepção sociológica iniciou-se no século XIX com 

Augusto Comte e Dilthey, que deram início a abordagem sobre o termo geração. 

Na visão positivista de Comte a geração pode ser calculada e medida pelo tempo 

em que são substituídas (30 anos), e assim passa ser contínua, permitindo uma 

estabilidade que resulta no progresso. Dilthey comenta que a geração não era 

constituída pelos aspectos biológicos, mas sim pelas relações e o 

compartilhamento das mesmas experiências. Karl Mannheim (1928) afirma que 

o compartilhamento de experiências de um grupo de pessoas permite a adoção 

do mesmo estilo pelo grupo todo, assim para Mannheim geração não era 

formada pela continuidade, mas sim da descontinuidade. Philipe Abrans 

comenta que a geração também é determinada pela descontinuidade ligada 

historicamente, ou seja, uma geração termina somente quando acontece um fato 

social ou cultural (apud FEIXA; LECCARDI, 2010). 
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Desse modo, compreende-se que cada geração contribui positivamente 

ou não para a formação de outra, de forma a aderir aspectos como estilo de vida 

provenientes de pequenos grupos dentro da geração. E fatos históricos de 

grande relevância relacionados à sociedade ou à cultura podem resultar no fim 

e no início de uma nova geração. 

Batista (2014) comenta que na teoria de Strauss e Howe (1991), a base 

histórica das gerações iniciou-se com a proteção dos pais que eram instigados 

pela ideia de corrigir as falhas que eram identificados na infância e utiliza-las 

como referências nas futuras gerações. Os autores comentam que a presença 

ou a falta dos pais, assim também como os acontecimentos da época, formaram 

as gerações. 

De certa forma, no intuito de melhorar a geração subsequente, os pais se 

sentiam na obrigação de reparar possíveis incorreções educativas, as quais não 

foram corrigidas na própria infância. Desta forma, estes pais poderiam ter o 

sentimento de dever comprido. 

  

2.1.1 Geração Baby Boomer  

 

Compreende-se que a geração Baby Boomer são os nascidos após o 

término da Segunda Guerra Mundial, e o “boom” do nome é devido à quantidade 

de bebês que nasceram, ocasionando assim uma alta taxa de natalidade na 

época.  Segundo Tapcostt (2010) os integrantes desta geração são os nascidos 

entre1946-1964.  

A geração Baby Boomer é designada como criadores do período paz e 

amor, em virtude do final da guerra eles foram criados em uma família grande e 

otimista que possuíam uma rígida disciplina. Ao passar do tempo, cansados das 

restrições da uma época, passaram a buscar seus direitos e lutar para conquista-

los. Devido aos acontecimentos do passado esta geração tinha abominação às 

armas e utilizavam os movimentos culturais como forma de protesto. Oliveira 

(2009) (apud FAGUNDES, 2011) comenta que essa geração foi criada em uma 

época de vários movimentos revolucionários, especialmente no meio artístico, 

onde demostravam através da música entre outros, seus desagrados com a 
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forma em que viviam. É uma geração que defendia a diversidade, a democracia 

e os direitos civis.  

Esta geração caracteriza-se por ser a primeira geração a ter contato com 

a universidade, com o rock and rol, e a objurgar a imprensa e a questionar sobre 

a guerra do Vietnã (MATTEWMA, 2012 apud DALAPRIA; et al, 2015).  

A geração Baby Boomer se dedica plenamente ao trabalho, com lealdade 

e comprometimento. Em virtude de terem sido criados a obedecer às regras e 

respeitando as hierarquias, eles acreditam que o reconhecimento profissional se 

deve ao tempo de trabalho na empresa, e focam na carreira como sendo a maior 

motivação de suas vidas. Carrara; et al (2013) cita que os Baby Boomer são 

disciplinados, vivem para o trabalho seguindo as regras com compromisso e 

lealdade, sempre buscando estabilidade e segurança dentro das organizações, 

evitam conflitos, e eram cautelosos diante das mudanças. Possuíam como 

objetivo construir uma carreira sólida, a qual proporcionasse a sua realização 

profissional. 

Era notável que mesmo sem possuírem ensino superior, muitos dessa 

geração conseguiram conquistar cargos de liderança dentro de uma 

organização, tanto pelo fato de serem leais, quanto ao tempo de serviço 

prestado. Essa geração também se caracteriza pela prioridade em que colocam 

o trabalho, sendo muitos considerados “a geração Workaholice” 7 (PENA; 

MARTINS, 2015).  

 Vergara (2013) (apud DALAPRIA, 2015) comenta que a geração Baby 

Boomer é privilegiada, pois presenciou o surgimento da era da indústria como 

também o surgimento de outras gerações e mesmo assim ainda estão presentes 

no mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento da economia. 

Assim neste contexto, considera-se que a geração Baby Boomer teve 

influência capital nas novas gerações a sempre buscarem os seus objetivos na 

carreira profissional e ser capazes de adaptarem-se no ambiente de trabalho. 

 

2.1.2 Geração X  
 

                                                           
7  Workaholice: Trabalhador compulsivo; uma pessoa viciada em trabalho (PENA; 
MARTINS, 2015). 
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 Conhecidos como Geração X ou “baby bust” devido à queda da taxa de 

natalidade, considera- se que os indivíduos desta geração são nascidos entre 

1965-1976, e diferente da anterior, esta geração é bem reduzida. 

O termo “X” surgiu em 1950 com o fotógrafo Robert Capa, que utilizou 

este termo como título em um ensaio fotográfico com jovens que cresceram 

posteriormente à Segunda Guerra Mundial, e referia-se a estes jovens como um 

grupo sem identidade e cheios de incertezas. Em 1964, Jane Deverson também 

usou o termo “X” em um estudo sobre a juventude britânica, o qual concluiu-se 

que os jovens eram descrentes em relação ao casamento e a Deus, e sem 

apreço a autoridade (ASTHANA; THORPE, 2005 apud UNGLAUB; UNGLAUB, 

2014). Em 1991, Douglas Coupland atribuiu e popularizou a expressão geração 

X em sua obra “Generation X: tales for na accelerated culture” (LANCASTER; 

STILLMAN, 2011 apud UNGLAUB; UNGLAUB, 2014).  

A geração X teve a intervenção de diversos acontecimentos históricos que 

marcaram a época, tais como a queda do Muro de Berlim, o enfraquecimento da 

União Soviética, o nascimento da AIDS, o início da tecnologia, o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho e o aumento simultaneamente do divórcio 

(NOVELLI; HOFFMANN; GRACIOSO, 2011). Ou seja, consiste em uma geração 

que quando adolescentes presenciaram grandes acontecimentos marcados por 

constantes incertezas da época, e assim se tornaram adultos descrente em 

relação aos seus superiores.  Oliveira (2010) (apud FARIA, 2015, p.26) comenta 

que: 

 
Em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, ocorreram 
revoluções políticas marcantes, com perseguições a políticos e 
a qualquer pessoa que decidisse se manifestar contra as 
decisões impostas pelos governos. Movimentos hippies e 
estudantis eram comuns. As roupas ficaram mais coloridas e os 
cabelos mais longos. Tudo era em excesso e a onda era rebelar-
se contra tudo que fosse padronizado. Então, com seus pais 
agindo com ceticismo em relação às autoridades, essa geração 
passou a achar vulnerável qualquer tipo de liderança. 
  

Diferente da geração anterior que se dedicavam plenamente ao trabalho, 

os constituintes da geração X são profissionais mais descontraídos, não se 

prendem por completo dentro da organização e buscam em suas convicções 

conciliar o trabalho com a satisfação tanto pessoal como profissional. 
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É uma geração que conhecem o valor do dinheiro em suas vidas, mas 

não estão dispostos a pôr em risco a sua qualidade de vida por ele Robbins 

(2005) (apud MALAFAIA, 2011). 

Compreende-se que a geração X acompanhou e necessitou adaptar-se 

diante das mudanças para que pudessem estar aptas a atuarem no mercado de 

trabalho. Neste contexto Lima (2012, p.23) afirma que: 

 
O jovem da geração X pode até priorizar o reconhecimento em 
sua área de atuação, porém ele sabe que tal reconhecimento 
será resultado de inúmeras renúncias pessoais, regras e 
privações, além de ser algo que poderá levar muitos anos para 
acontecer. Por outro lado, trata-se de uma geração melhor 
preparada para compreender a necessidade de investir tanto no 
aspecto criativo quanto no repetitivo da inteligência cognitiva.  
 

Oliveira (2010) (apud PEREIRA, 2014) aponta que esta geração preza 

pelos desafios e apreciam o trabalho em equipe, pois para eles, trabalhar em 

conjunto é a melhor forma de dividir e aprimorar conhecimentos. 

Por corolário, a geração X consiste em indivíduos que possuem ideias e 

vontade de adquirir conhecimentos, é uma geração que busca estar sempre 

preparado para eventuais surpresas no futuro, pois na adolescência 

presenciaram as dificuldades que os seus pais, a geração Baby Boomer, 

passaram. 

 

2.1.3 Geração Y  

 

 A geração Y é descendente da geração X e da geração Baby Boomer, 

possuem características diferentes das gerações passadas, e nasceram em uma 

época de estabilidade econômica, de avanços tecnológicos e consumismo.  

Nascidos entre os anos de 1977-1997, a geração Y é também emanada 

de geração internet ou geração Milênio (TAPSCOTT, 2010).  

O termo “Y” desta geração foi usado pelos estudiosos nos anos de 1980-

1990, devido ao grande controle que a União Soviética possuía sobre os países 

comunistas, chegava-se ao ponto de decidir qual seria o nome das crianças, 

sendo a letra Y a primeira letra utilizada na maioria das vezes (OLIVEIRA, 2010 

apud FARIA, 2015). 
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Oliveira (2011, p.11) comenta que “os jovens da geração Y são os 

primeiros a se beneficiar do futuro, pois chegam à vida adulta contando com uma 

série de facilidades que não eram possíveis ou não estavam disponíveis no 

passado”.  

A geração Y cresceu em um ambiente sem dificuldades proporcionado 

pelos pais que eram da geração X. Estes pais, que eram viciados em trabalho, 

criavam seus filhos proporcionando tudo o que eles não possuíram em sua 

infância, assim dando origem a geração Y que cresceu com facilidades e 

mordomias. Consideram-se também estes pais como os agentes causadores do 

estilo consumista e materialista da geração Y (OLIVERIA, 2011). 

 A geração Y também é vista como uma geração beneficiada devido ao 

fato de terem crescido simultaneamente com os avanços tecnológicos, e assim 

se tornaram independentes, pois através da internet buscam e resolvem 

facilmente as suas dúvidas. Nesse contexto, Teixeira (2016, p.4) comenta que: 

 
Esse jovem acessa tudo e coloca-se com uma vantagem ao 
saber manejar as ferramentas de comunicação, mas não 
necessariamente a comunicação em si. Essa condição 
aparentemente solitária e praticamente autogerida leva esse 
jovem a formar uma opinião, avessa aos clichês dos adultos, ou 
pelo menos dos pais. São muito mais questionadores e crus no 
posicionamento frente à chefia, professores e superiores. 

 

Essa geração é descrita por estarem habituadas as constantes 

mudanças, dão valor a diversidade, estão constantemente conectados com 

algum tipo de mídia, preferem computadores aos livros, acreditam nos direitos 

individuais e preocupam-se com questões sociais. É uma geração 

empreendedora, que não possui medo e consegue ver oportunidades nas 

mudanças, mas consiste em uma geração que não se planeja antes de realizar 

qualquer atividade, pois são muito impulsivos e querem resultados instantâneos. 

Como profissionais, a geração Y não se estabelece dentro de uma empresa, pelo 

fato de terem sido superprotegidos pelos pais, esta geração não respeitam as 

hierarquias, é individualista e sempre querem tudo da sua maneira 

 (LOMBARDIA; et al, 2008; TAPSCOTT, 2008 apud VASCONCELOS; et al, 

2010).  

 

2.1.4 Geração Z  



 

 
 

 

    
29 

 

 

 Esta geração é descendente da geração Y, e dispõem de peculiaridades 

similares que a geração passada. A geração Z também contém indivíduos 

inquietos e capazes de realizar multitarefas. Mas diferente da geração Y, os 

quais cresceram simultaneamente com os avanços tecnológicos, esta geração 

não sabe como é conviver sem a tecnologia, pois desde a infância a utilizam.  

Tapcostt (2010) comenta que os nascidos entre 1998-2010 são 

denominados de geração Z ou nativos digitais.  O termo “Z” da geração vem de 

“zapear”, um termo inglês que significa mudar constantemente de canal. O 

conceito da geração Z foi utilizado para nomear as crianças nascidas na década 

de 90 à era digital, estes conviveram e aprenderam a utilizar os eletrônicos para 

o seu benefício. Suas características são a agilidade na busca por informações, 

a irritação quando não conseguem o que querem, são pessoas individualistas, 

inquietas e são capazes de realizar várias atividades ao mesmo instante, tais 

como usar o computador, falar ao celular, e ver televisão (FEGHALI; DWYER, 

2004 apud NETO; et al, 2015).  

A geração Z, diferente das anteriores que foram influenciados pelos 

acontecimentos da época, não se orienta do passado, mas sim dos aplicativos 

da tecnologia que estão ao alcance de suas mãos ao qual os permitem realizar 

tarefas simultaneamente (GARDNER; DAVIS, 2015). 

 Consiste em uma geração silenciosa, que passa a maior parte de seu 

tempo se comunicando e compartilhando (música, mensagens, fotos) com os 

amigos pelas redes sociais. É uma geração que apresenta dificuldades de se 

relacionar socialmente, pois possuem problemas em dialogar e ouvir os outros e 

isso gera grandes conflitos com as demais gerações. De acordo com Kampf 

(2011) (apud PEREIRA; BLANES, 2015) a geração Z apresentam dificuldades 

em se relacionar com outras pessoas em consequência de estarem sempre 

conectados ou por manterem o contato visual por poucos instantes durante um 

diálogo. No ambiente onde trabalham não dão importância as responsabilidades 

que possuem na empresa por estarem distraídos.  

É considerada uma geração silenciosa em virtude de estarem sempre 

com o fone no ouvido (KENSKI, 2007; JUBILATO, 2009 apud NETO; et al, 2015). 
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A geração Z são indivíduos que dispõe da facilidade de poderem se 

adaptar com as novas tecnologias. Graças a grande rapidez na qual as 

informações são geradas na atualidade, faz com o que esta geração perca o 

prazer pelos produtos rapidamente. Segundo Círico (2014) (apud GONÇALVES; 

FERREIRA, 2016) esta é uma geração mais crítica, decidem o que querem 

consumir e não são fieis as marcas. Os produtos para esta geração se tornam 

obsoletos8 com muita rapidez, devido à perda de interesse. 

Apesar de não serem fieis as marcas, a geração Z como consumidores 

possuem grandes influências sobre as pessoas próximas a elas. Conforme Neto; 

et al (2015, p.3) “os adolescentes levam para a fase adulta os hábitos de compra 

até então adquiridos, e esses hábitos, além de afetar suas próprias compras, 

influenciam a decisão de compra familiar”.    

É uma geração divergente das anteriores, pois como profissionais não se 

veem atuando em uma única empresa ou exercer a mesma profissão durante 

toda a vida. Eles apresentam dificuldades nos relacionamentos hierárquico, e 

conversam com o chefe do mesmo modo que interagem com os demais 

subordinados da empresa. Necessitam de novos desafios para se sentirem 

motivados, são ambiciosos, lutam por uma carreira com um salário melhor. Este 

é um profissional que trará grandes desafios à empresa, pois esta terá que criar 

novos atrativos dentro dos negócios para que possam reter esta geração (NETO; 

et al, 2015).  

 

2.2 Síndrome do Pensamento Acelerado  

 

Atualmente vivemos em uma sociedade de urgência e excessos, qual 

recebemos muitas informações e somos cobrados pelas responsabilidades do 

trabalho de modo que as pessoas se tornam estressadas, ansiosas e sofrem por 

antecipação. A velocidade que estas informações são recebidas, afeta 

diretamente o gerenciamento dos pensamentos, de modo a provocar excesso 

de estímulos que compromete a qualidade da nossa vida. 

                                                           
8  Obsoletos: consiste em tudo que está ultrapassado, que sai de uso (DICIO, 

2009). 
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A Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) foi descoberta pelo 

psiquiatra, pesquisador e escritor Dr. Augusto Cury (2014), ao decorrer de um 

estudo para a produção da Teoria da Inteligência Multifocal (TIM)9, exigindo 

várias décadas de estudo.  Ele percebeu que a maioria das pessoas possuía a 

mente inquieta e não conseguiam parar de pensar.  

O autor menciona que a SPA é o “mal do século”, e a considera mais 

nociva que a depressão. Cury (2014) afirma que de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 1,4 bilhões de pessoas podem manifestar o último 

estágio da dor humana que condiz em 20% da população do mundo. E a 

Síndrome do Pensamento Acelerado podem atingir várias pessoas, incluindo 

alunos, professores, intelectuais, médicos e pacientes, que corresponde a 80% 

de pessoas se todas as idades. Cury (2014) comenta que esse excesso de 

estímulos em que somos submetidos diariamente interfere no gerenciamento 

dos pensamentos causando um aumento drástico dos pensamentos, podendo 

resultar na “Síndrome do Pensamento Acelerado” (CURY, 2014).  

O autor comenta que estas informações que antes eram geradas de dois 

ou três séculos, atualmente dobram a cada ano graças à evolução tecnológica, 

elas são armazenadas e registradas pelo fenômeno de Registro Automáticos da 

Memória (RAM) sem que o nosso Eu deseje, no qual “o fenômeno RAM arquiva 

tudo no córtex cerebral e sem autorização do Eu, saturando a Memória de Uso 

Contínuo” (CURY, 2014, p. 104). 

No quadro 1 relacionam-se os principais sintomas que a Síndrome do 

Pensamento Acelerado pode apresentar: 

 

QUADRO 1 – Sintomas da SPA 
Sintomas da SPA 

I Ansiedade 

II Mente inquieta ou agitada 

III Insatisfação 

IV Cansaço físico exagerado; acordar cansado. 

V Sofrimento por antecipação 

VI Irritabilidade e flutuação emocional 

VII Impaciência; tudo tem que ser rápido. 

VIII  Dificuldade de desfrutar a rotina (tédio) 

IX Dificuldade de lidar com pessoas lentas 

                                                           
9  Teoria da Inteligência Multifocal (TIM) teoria que fala sobre a construção do 
pensamento humano (CURY, 2014). 
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X 
 Baixo limiar para suportar frustações (pequenos problemas causam grandes 
impactos) 

XI Dor de cabeça 

XII Dor muscular 

XIII 
Outros sintomas psicossomáticos (queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão 
arterial etc.) 

XIV Déficit de concentração 

XV Déficit de memória 

XVI Transtorno do sono ou insônia 

Fonte: Cury (2014, p.100). 

 

De acordo com o quadro 1, nota-se que a Síndrome do Pensamento 

Acelerado possui uma elevada gama de sintomas que podem se manifestar, de 

forma que cada sintoma pode contribuir para o surgimento de outro.  

A ansiedade provoca nas pessoas a dificuldades em se concentrar ou de 

realizar alguma atividade, vive em constante apreensão e a falta de 

concentração que resulta na perda do sono, alterações de humor, falta de 

paciência, que prejudica as funções cerebrais que provoca o cansaço físico e 

mental e o déficit de memória.    

Cury (2014) expressa que quem possui três dos sintomas citados deve 

rever e mudar seu modo de vida.  

O sofrimento por antecipação é uma das características que mais marca 

a SPA. Vivemos angustiados com fatos que nem aconteceram em nossas vidas, 

devido a isso gastamos toda a nossa energia pensando e nos preocupando 

durante o nosso sono. Sendo assim, o sono não se torna reparador e o corpo 

não recebe a reposição de energias necessárias que resulta em sintomas 

psicossomáticos, sendo as dores musculares e dores de cabeça, que são o 

alerta que o corpo transmite. Deste modo o cérebro busca mecanismos 

instintivos que bloqueiam as “janelas da memória”10 em uma tentativa de reduzir 

o gasto de energia. O regular déficit de memória é uma forma que o cérebro 

utiliza para se proteger. “O cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa 

tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzidos pela SPA. Uma 

pessoa muito estressada e com SPA pode gastar mais energia do que dez 

trabalhadores braçais” (CURY, 2014, p.103). 

                                                           
10  Janelas da memória: onde se encontra as nossas memórias (CURY, 2014). 
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O autor relata que as crianças da atualidade possuem mais informações 

que muitos pensadores do passado. Crescem cercados de proteção e mimos 

que os pais oferecem e se tornam jovens sem limites, desconcentradas e 

agitadas que erram constantemente. Por causa da SPA estes jovens não 

conseguem elaborar as suas experiências frustrantes tornando estes em adultos 

inseguros, incapazes de liderar e de expor suas opiniões. 

Uma mente hiperpensante causa envelhecimento das emoções gerando 

desconforto, tais como irritabilidade, impaciência e reclamações. Como 

profissionais, exercem e gerenciam sua função com louvor, mas são incapazes 

de gerenciar a própria mente. Quando as pessoas não possuem a aptidão de 

gerenciar seus próprios pensamentos, todas as suas experiências frustrantes e 

angustiantes, o fenômeno RAM não formará as “janelas light”11 saudáveis que 

darão sustentação, e são utilizadas como base em momentos de dificuldades 

que exige a inteligência. 

A SPA provoca a retenção da maturidade que consiste em indivíduos 

envelhecidos emocionalmente, mas imaturas de intelecto. São individualistas, 

autoritárias, egoístas, não suportam que sejam desafiados e não reconhecem os 

seus erros. Uma pessoa hiperpensante apresenta possibilidade da formação da 

“janela killer”12, na qual suas emoções se tornam frágeis, e qualquer crítica ou 

decepção prejudica o seu dia, ou até mesmo a sua vida, com o surgimento do 

fenômeno de auto fluxo13 que a domina lendo e relendo essas experiências em 

sua mente. 

Sendo assim, segundo Cury (2014), é necessário desenvolver habilidades 

como capacitar o Eu para que além do retardamento dos pensamentos este 

contribua para a promoção dos pensamentos saudáveis. Possuir uma mente 

livre e não escrava, pois assim teremos defendido que nos auxiliam contra os 

maus pensamentos. Saber gerenciar os nossos sofrimentos. Fazer uma higiene 

mental com o DCD (duvidar, criticar e decidir), consiste em uma técnica 

educacional que contribui para a realização da higiene mental. Essas habilidades 

                                                           
11  Janelas light: É formado pelas memórias felizes e experiências boas (CURY, 
2014). 
12  Janela killer: É formada por memórias ruins, frustrantes (CURY, 2014). 
13  Auto fluxo: fenômeno que permite a leitura a leitura da memória e produz 
pensamentos bons ou maus (CURY, 2014). 
 



 

 
 

 

    
34 

 

permitem que as pessoas possam gerenciar os pensamentos e evitar que as 

emoções sejam sem controle. 

 

2.3 Mercado de trabalho  

 

Entende-se que o mercado de trabalho consiste na busca e na promessa 

de emprego, o qual pode sofrer influência por acontecimentos socioeconômicos. 

Chiavenato (2004) comenta que o mercado de trabalho (MT) é formado por 

ofertas e possibilidades de trabalho que são disponibilizados pelas 

organizações. Sendo assim compreende-se que o mercado de trabalho se 

constitui pela oferta e pela procura de emprego. 

Segundo Chiavenato (2004), quando a oferta de emprego é maior do que 

a procura, as empresas encontram- se em uma situação de escassez, pois não 

possui candidatos suficientes para o cargo oferecido. O autor comenta que 

quando a oferta de oportunidades é inferior à busca por elas, o MT enxerga isto 

como um recurso abundoso, pois a disputa por vagas é bem numerosa. 

O mercado de trabalho possui características que influenciam o 

comportamento das pessoas, pois quando o mercado está em oferta e possui 

várias oportunidades e vagas para os trabalhadores, estes se sentem livres para 

escolher as oportunidades que mais os agrada. Atualmente nas organizações 

encontram-se vários colaboradores de diferentes idades que convivem no 

mesmo ambiente de trabalho.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A abordagem adotada nesse estudo foi o indutivo, pois, a partir de 

semelhanças, buscou-se generalizar os resultados. O método de procedimento 

abordado é o estudo de caso, pois buscou-se evidenciar quais são os impactos 

que a Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) causa na geração Z no 

mercado de trabalho. 

A classificação da pesquisa é descritiva e a técnica de coleta de dados é 

o questionário aplicado a geração Z que estão atuando no mercado de trabalho 

no município de Lucas do Rio Verde-MT. O questionário foi aplicado a 200 jovens 
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com idade entre 16 e 19 anos, destes jovens 7 estão no ensino médio e 193 

estão ingressando no ensino superior. Sendo 113 dos pesquisados do gênero 

masculino e 87 do gênero feminino.  A pesquisa foi realizada na faculdade La 

Salle, devido ao fato da geração Z ser composta por indivíduos nascidos entre 

1998-2010. A pesquisa foi realizada nos primeiros semestres de sete cursos nos 

dias 26 e 27/04/2017. Para os alunos do ensino médio a aplicação foi no dia 

29/04/2017, sendo estes no sábado no período vespertino, abordando na rua os 

jovens pertencentes a geração Z 

O tratamento dos dados foi a partir das informações coletadas de acordo 

com os objetivos estabelecidos a priori nos objetivos específicos. Dos dados 

separaram-se somente aqueles que estão dentro da faixa etária da geração Z, 

nascidos entre 1998-2010. Devido à faixe etária foram descartados 30 

questionários que não se enquadravam na geração Z. As análises dos dados 

foram como base na revisão da literatura e a interpretação das pesquisadoras, 

que consiste em uma abordagem indutiva. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Descrever as Características da Geração Z 

 

 Para atender a esse objetivo específico aplicou-se um questionário 

contendo um quadro com as características das gerações Baby Boomer, X, Y e 

Z, no intuito de que os participantes assinalassem aquelas com as quais se 

identificavam. Desse modo, apresenta-se o quadro 2 com os resultados 

separados pelos gêneros feminino e masculino. 

 

QUADRO 2 – Características separadas por gêneros 

Características 
F % 

(Ref. 200) 
M % 

(Ref. 200) 

Individualista (pessoa que prefere estar sozinho)  21 10,5 36 18,0 

Otimista  57 28,5 66 33,0 

Céticos      6 3,0 14 7,0 

Senso social  44 22,0 40 20,0 

Viciados em trabalho  6 3,0 9 4,5 

Leais  64 32,0 82 41,0 

Comprometidos  60 30,0 78 39,0 

Respeita as regaras e as hierarquias   62 31,0 83 41,5 
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Prioriza o trabalho  26 13,0 51 25,5 

Descontraídos  42 21,0 67 33,5 

Busca o equilíbrio entre a vida profissional e 
pessoal   

53 
26,5 

90 
45,0 

Aprecia os desafios e o trabalho em equipe   49 24,5 69 34,5 

Independentes       39 19,5 56 28,0 

Senso de justiça social   34 17,0 56 28,0 

Empreendedor    15 7,5 54 27,0 

Agitado   36 18,0 63 31,5 

Ansioso   61 30,5 83 41,5 

Impaciente  41 20,5 61 30,5 

Indiferente a hierarquia      3 1,5 10 5,0 

Multitarefa (capaz de realizar várias atividades ao 
mesmo tempo) 

47 
23,5 

74 
37,0 

Irritam-se quando não conseguem o que querem  63 31,5 59 29,5 

Dificuldade em se relacionar socialmente   22 11,0 33 16,5 

Distraídos    38 19,0 52 26,0 

Inquietos   35 17,5 51 25,5 

Facilidades em se adaptar com novas tecnologias   57 28,5 91 45,5 

Não se prendem a uma marca, e perdem o 
interesse por um produto rapidamente. 

23 
11,5 

39 
19,5 

Influência na compra familiar    52 26,0 52 26,0 

Ambicioso      33 16,5 60 30,0 

Necessita de novos desafios para se sentir 
motivados   

38 
19,0 

69 
34,5 

Evitam conflitos  51 25,5 85 42,5 

Facilidade em se adaptar    53 26,5 74 37,0 

Necessidade em estar conectada à internet   40 20,0 60 30,0 

Disciplinado    47 23,5 72 36,0 

Valoriza a experiência  52 26,0 82 41,0 

Confiante    38 19,0 88 44,0 

Consumista     37 18,5 42 21,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

   

Optou-se por analisar as características que obtiveram 20% ou mais de 

escolha, tanto para o gênero feminino quanto masculino.   

 Por corolário, encontraram-se as seguintes características presentes na 

geração Z nos participantes dessa pesquisa: no gênero feminino a característica 

lealdade resultou em (32%), já no gênero masculino apresentou-se com maior 

intensidade (41%), característica esta que se destaca como uma das 

predominantes na geração Baby Boomer, assim como respeitar as regras e 

hierarquias, comprometimento, disciplina, evitar conflitos, senso social e 

valorizar a experiência.  
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Destacou-se também que (25,5%) do gênero masculino priorizam o 

trabalho, ou seja, nas características identificadas nesta pesquisa que a geração 

Z possui algumas discrepâncias ao que foi apresentado na revisão literária, pois 

abordam que os componentes desta geração consistem em pessoas 

individualistas que não se relacionam com os demais e que não possuem 

respeito às regras e as hierarquias. Kampf (2011) (apud PEREIRA; BLANES, 

2015) comenta que a geração Z apresenta dificuldades em se relacionar com 

outras pessoas em consequência de estarem sempre conectados ou por 

manterem o contato visual por poucos instantes durante um diálogo.  

Com relação às características da geração X, a geração Z apresenta a 

busca pelo equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, apreciando o trabalho 

em equipe e a descontração. Por tanto, é notório que os componentes desta 

geração são flexíveis em relação a sua vida profissional e pessoal, conseguindo 

priorizar as duas coisas, e gostam de trabalhar envolvendo toda a equipe de 

forma espontânea e divertida.  

No que se refere às características da geração Y e Z, o gênero masculino 

apresenta maior porcentagem comparado ao gênero feminino, sendo: 

independentes (28%), empreendedores (27%) e multitarefa (37%). Demostra 

que esta geração apesar da pouca experiência busca inovações e oportunidades 

de um negócio próprio. 

 Das características da geração Z, destaca-se a confiança (44%), a 

agitação, a ansiedade. Pelo fato da pouca idade, estes não possuem controle 

sobre as suas emoções diante de algo negativo, o que os deixam agitados. 

Feghali; Dwyer, (2004) (apud NETO; et al, 2015) comenta que os jovens da 

geração Z ficam irritados quando não conseguem o que querem, são pessoas 

individualistas e inquietas. Outras características que esta geração possui são: 

a necessidade em estar conectados (20%) no gênero feminino, (30%) no gênero 

masculino, e as facilidades com as novas tecnologias (28,5%) no feminino e 

(45,5%) masculino. Estes percentuais ratificam o que os autores discorrem sobre 

esta geração, identificando como uma geração que está sempre conectada em 

alguma tecnologia sem a necessidade de utilizar um manual. Gonçalves; 

Ferreira (2016) (apud CERBASI; BARBOSA, 2014) identificam que essa é uma 
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geração que nasceu na velocidade do conhecimento, onde o ritmo desta geração 

é bem mais acelerado que as gerações anteriores.  

Por meio da análise notou-se que a geração Z possui além das 

características da própria geração, ela também apresenta características das 

gerações anteriores, sendo as principais como; leais, otimistas, evitam conflitos, 

disciplinados, busca o equilíbrio da vida profissional e pessoal e senso social, 

apreciam os desafios e o trabalho em equipe, senso de justiça social. Na análise 

pode-se constatar que as características: impaciente multitarefas, inquietos, 

facilidades de se adaptar com novas tecnologias, não se prendem a uma marca 

e perdem o interesse rapidamente, necessidade de estar conectada à internet e 

consumistas ambos os gêneros possuem essa característica, destas 

características a que apresenta um alto índice no gênero masculino é a 

consumista, o gênero masculino se identifica como sendo mais consumista do 

que o gênero feminino. Já as características da própria geração Z consumista, 

necessitam de novos desafios para se sentir motivado, ambicioso, distraído, 

dificuldades em se relacionar socialmente, ansioso, agitado, ambas os gêneros 

se identificam, contudo, o gênero masculino apresenta um percentual bem 

elevado comparado ao feminino, porém em uma característica ambos os 

gêneros apresentaram o mesmo percentual, influência na compra familiar. 

Bee; Boyd (2011) comenta que o desenvolvimento de um indivíduo ocorre 

conforme o seu gênero. Sendo assim pessoas do mesmo gênero podem 

apresentar e desenvolver características semelhantes. No entanto se o gênero 

destes indivíduos for diferente as suas características e a inteiração com o 

ambiente serão completamente diferentes de um gênero para o outro.  

 

4.2 Identificar as Características da SPA na Geração Z 

 

 Para responder a esse objetivo específico utilizou-se do mesmo 

procedimento do subtítulo 4.1. Nesse sentido, apresenta-se o quadro 3 com as 

características da SPA. 

 

QUADRO 3 – Características da SPA  

Características 
F % 

(Ref. (200) 
M % 

(Ref. (200) 
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Ansiedade    38 19,0 79 39,5 

Mente inquieta ou agitada   31 15,5 72 36,0 

Insatisfação       17 8,5 37 18,5 

Cansaço físico exagerado; acordar cansado  16 8,0 49 24,5 

Sofrimento por antecipação      35 17,5 41 20,5 

Irritabilidade e flutuação emocional       32 16,0 24 12,0 

Impaciência; tudo tem que ser rápido. 34 17,0 52 26,0 

 Dificuldade de desfrutar a rotina (tédio)  24 12,0 49 24,5 

Dificuldade de lidar com pessoas lentas   29 14,5 62 31,0 

 Baixo limiar para suportar frustações 
(pequenos problemas causam grandes 
impactos) 

15 
7,5 

14 
7,0 

Dor de cabeça    33 16,5 36 18,0 

Dor muscular    23 11,5 31 15,5 

Outros sintomas psicossomáticos (queda de 
cabelo, taquicardia, aumento da pressão 
arterial etc.) 

19 
9,5 

11 
5,5 

Déficit de concentração   18 9,0 43 21,5 

Déficit de memória  24 12,0 43 21,5 

Transtorno do sono ou insônia  15 7,5 31 15,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Considerando que o gênero feminino não obteve nenhuma característica 

com 20% de escolha, para esse objetivo específico, delimitou-se as 

características escolhidas por no mínimo 14% dos participantes, e para ser 

equânime, o mesmo índice cabe ao gênero masculino.  

 Desse modo, encontrou- se as seguintes características da SPA 

presentes na geração Z que responderam à pesquisa: no gênero feminino 

apresentaram os sintomas de ansiedade (19%), característica que se encontra 

presente nesta fase, pois não possuem capacidade de gerenciar suas emoções, 

gerando outros sintomas que consiste na mente inquieta ou agitada (15,5%), 

sofrimento por antecipação (17,5%), que também afeta no comportamento 

destes jovens que passam a ser impacientes; tudo tem que ser rápido (17%), a 

dificuldade em se relacionar com pessoas lentas (14,5%), e a dor de cabeça 

(16,5%).  

No gênero masculino estes sintomas aparecem com maior porcentagem, 

como: a ansiedade (39%), a mente inquieta (36%), a dificuldade em lidar com 

pessoas lentas (31%), a impaciência (26%), as dificuldades de lidar com a rotina 
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(24,5%), o déficit de concentração e da memória (ambos com 21,5%), o cansaço 

físico (24,5%). Cury (2014) comenta que devido aos estímulos em que estes 

jovens são submetidos, afeta no gerenciamento dos pensamentos podendo 

assim resultar na SPA, tendo a ansiedade como um sintoma que acarreta na 

dificuldade em se concentrar ou de realizar atividades e aproveitar das simples 

coisas, vive em constante apreensão e falta de concentração que resulta na 

perda do sono, na alteração de humor, falta de paciência, que afeta as funções 

cerebrais e provoca o cansaço físico e mental, o déficit de memória. 

No gênero feminino os sintomas apresentados foram: a ansiedade, a 

mente inquieta ou agitada, sofrimento por antecipação, irritabilidade e flutuação 

emocional, a impaciência tudo tem que ser rápido, a dificuldades de lidar com 

pessoas lentas e a dor de cabeça. Enquanto que no gênero masculino além dos 

mesmos sintomas apresentam o cansaço físico exagerado, acordar cansado, a 

dificuldade de desfrutar a rotina (tédio), dor muscular, o déficit de concentração, 

déficit de memória, transtorno do sono ou insônia. Por meio da análise da 

pesquisa notou- se que ambos os gêneros feminino e masculino da geração Z 

apresentam sintomas da Síndrome do pensamento Acelerado. Percebe-se 

também que o gênero masculino desta geração apresenta sintomas superiores 

em relação ao gênero feminino.  

. 

4.3 Correlacionar as Características da Geração Z com as Características da 

SPA 

  

Para esse objetivo específico buscou-se, a partir do resultado do subtítulo 

4.1 e 4.2, correlaciona-los. Para tanto, apresenta-se o quadro 4. 

 

QUADRO 4 – Características da geração Z X características SPA  
Características da 

geração Z 

Características 

SPA 

Correlação 

Otimista Ansiedade Há relação, observa- se que há uma 

correlação entre ambas as características, 

sendo que o otimismo instiga a ansiedade, 

pois gera nos indivíduos a preocupação 

com fatos futuros que nem mesmo 

acontecerem.  

Senso social Mente inquieta ou 
agitada 

Não há relação 
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Leais   Insatisfação        

Não há relação  

Comprometidos Cansaço físico 
exagerado; acordar 
cansado    

Não há relação  

Respeita as regaras 
e as hierarquias   

Sofrimento por 
antecipação      

Não há relação 

Descontraídos  Irritabilidade e 
flutuação 
emocional       

Não há relação  

Busca o equilíbrio 
entre a vida 
profissional e 
pessoal   

Impaciência; tudo 
tem que ser rápido. 

Não há relação  

Aprecia os desafios 
e o trabalho em 
equipe  

Dificuldade de 
desfrutar a rotina 
(tédio)  

Há relação, entende-se pelo fato do 

indivíduo apreciar novos desafios, o mesmo 

terá dificuldade em apreciar da rotina, pois 

necessita obter sempre um novo desafio 

para se sentir realizado, assim como o 

trabalho em equipe. 

Independentes       Dificuldade de lidar 
com pessoas 
lentas  

Há relação, pois os jovens da geração Z 

consistem em indivíduos independentes 

que estão habituados em serem 

responsáveis por si mesmos e que realizam 

suas funções em um curto tempo. Estas 

tendem a não tolerar pessoas lentas.  

Senso de justiça 
social  

 Baixo limiar para 
suportar frustações 
(pequenos 
problemas causam 
grandes impactos) 

Não há relação  

Empreendedor Dor de cabeça Há relação, pelo fato do empreendedor 

deve estar atento a todas as atividades 

burocráticas da empresa.  

Agitado Dor muscular  Há relação, pois a agitação incita a angustia 

que passa a prejudicar o sono, que não se 

torna reparador e o corpo não recebe a 

reposição de energias necessárias que 

resulta em sintomas psicossomáticos como 

as dores musculares.  

Ansioso Déficit de 
concentração 

Há relação, identifica-se que as pessoas 

que são ansiosas devido ao fato de estar 

em constante aflição e não possuem 

capacidade de se concentrar, vivem 

desconectados. 

Multitarefa (capaz 
de realizar várias 
atividades ao 
mesmo tempo) 

Déficit de memória  Há relação, em consequência do excesso 

de informações geradas pelas atividades 

realizadas sobrecarrega os pensamentos. 

Para diminuir este excesso o cérebro 

bloqueia certos arquivos da memória, 

denominados de déficit de memória.  
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Distraídos  Transtorno do sono 
ou insônia  

Há relação, devido à perda de sono o corpo 

não repõe as energias necessárias em 

consequência provoca nos indivíduos a 

perda da capacidade de concentração. 

Inquietos  Ansiedade  Há relação, pois a inquietação é instigada 

pela ansiedade. 

Influência na compra 
familiar  

Mente inquieta ou 
agitada  

Não há relação 

Ambicioso      Insatisfação       Há relação, em vista que o ambicioso 

possui objetivo que vão além do racional, 

vão permanecem sempre insatisfeitos. 

Necessita de novos 
desafios para se 
sentir motivados  

Cansaço físico 
exagerado; acordar 
cansado  

Não há relação  

Evitam conflitos  Sofrimento por 
antecipação      

Não há relação 

Facilidade em se 
adaptar   

Irritabilidade e 
flutuação 
emocional       

Não há relação  

Necessidade em 
estar conectada à 
internet  

Impaciência; tudo 
tem que ser rápido. 

Há relação, devido ao fato de obterem tudo 

com a agilidade da internet, estes são 

indivíduos impacientes que querem tudo 

rápido da mesma forma que conseguem da 

internet.  

Disciplinado   Dificuldade de 
desfrutar a rotina 
(tédio)  

Não há relação 

Valoriza a 
experiência  

Dificuldade de lidar 
com pessoas 
lentas  

Não há relação 

Confiante   Baixo limiar para 
suportar frustações 
(pequenos 
problemas causam 
grandes impactos) 

Não há relação 

Consumista  Dor de cabeça Não há relação  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A correlação apresentada no quadro 4 foi analisada a partir dos resultados 

das características do quadro 2, onde cada pesquisado identificou as 

caraterísticas que possui e os sintomas apresentados no quadro 3, onde os 

mesmos puderam identificar quais os sintomas relacionados a SPA possuíam. 

Por tanto, de acordo com a análise, constatou-se que os indivíduos desta 

geração apresentaram características que possuem relação com os sintomas da 

Síndrome do Pensamento Acelerado, de modo a considera-la como uma 

geração muito preocupante ao que diz respeito à síndrome. 
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4.4 Analisar se essa Correlação pode Impactar no Mercado de Trabalho 

 

Analisando a correlação entre as características e os sintomas da SPA 

apresentados pela geração Z demostradas no quadro 4, entende-se que esta 

ligação causa grandes impactos no mercado de trabalho.  

Observa-se que a geração Z consiste em indivíduos que possuem 

características distintas que por si só impacta dentro de uma organização. Tendo 

em vista que o ambiente de trabalho está suscetível a cobranças e dificuldades 

que irão surgir ao longo da jornada de trabalho, entende-se que estes indivíduos 

que de imediato encontram–se iniciando no mercado de trabalho, consistem em 

jovens sobrecarregados de informações que às características desta geração 

contribuem para que aja o excesso de informações.  

Sendo assim, percebe-se que consiste em uma geração sem capacidade 

emocional para lidar com possíveis imprevistos que surgem no dia a dia de uma 

empresa, pois são incapazes de gerenciar as suas emoções, e por consequência 

disto, afeta a concentração onde o indivíduo vive apreensivo, resultando também 

em perda de sono, que por sua vez causa alterações de humor e a falta de 

paciência. Isso tudo pode gerar conflitos dentro da organização, pois é composta 

por diferentes colaboradores de diferentes faixas etárias que convivem e 

realizam as suas funções, conforme apontado pela pesquisa. 

A pesquisa indica que a geração Z consiste em jovens impacientes e 

ávidos por informações, de forma que não conseguem perceber que não é a 

velocidade de aquisição das informações que determina a qualidade do seu 

trabalho, mas sim da forma que irão trata-las ou processa-las dentro da 

organização.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se a partir da análise e coleta dos dados que a Síndrome do 

Pensamento Acelerado causa grandes impactos aos jovens profissionais da 

geração Z no mercado de trabalho. 
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Os resultados da pesquisa mostraram que a geração Z possui além das 

características da própria geração, algumas características das gerações 

anteriores, e isso, de certa forma pode trazer benefícios à geração Z, pois pode 

estabelecer um equilíbrio, proporcionando aos integrantes desta geração uma 

melhor interação ou convívio com outras pessoas, seja na sociedade ou no 

ambiente de trabalho.  

Notou-se que ambos os gêneros (feminino ou masculino) da geração Z 

apresentam sintomas da Síndrome do pensamento Acelerado. Sendo que no 

gênero masculino desta geração os sintomas são superiores em relação ao 

gênero feminino, este fato pode ocorrer em consequência de os jovens do 

gênero masculino ser mais cobrados a possuírem um emprego ou uma profissão 

estável. 

Constatou- se que esta geração Z, diferente do que os autores relatam é 

formada por jovens que desde novos já se encontram preocupados com uma 

carreira profissional. Em consequência deste fato consiste em indivíduos que 

vivem com o excesso de informações que são mal gerenciadas e causa graves 

danos na qualidade de vida destes jovens. 

Durante a aplicação dos questionários pode-se constatar que são jovens 

com personalidade forte, mas ao tempo são inseguros pois precisavam de auxílio 

dos colegas para confirmar suas repostas. 

Como pesquisadores e com a corroboração da literatura, podemos inferir 

que uma das possíveis causas da Síndrome do Pensamento Acelerado tenha 

suas origens na inserção descontrolada dos meios tecnológicos na vida dessas 

pessoas alinhadas ao desconhecimento dos riscos por parte da geração anterior. 

A partir dos resultados da pesquisa, sugere-se que estes jovens reduzam 

o excesso descontrolado do uso de aparelhos eletrônicos que contribui para o 

excesso de informações. Saber apreciar o dia - a dia, passar a praticarem 

exercícios físicos, pois ajudam na produção de endorfina que resulta em um 

calmante e da melatonina que consiste em uma molécula que ajuda na regulação 

do sono e assim reduzir a insônia.  

  Este artigo ajudou a nos acadêmicas e pode ajudar a comunidade 

acadêmica e aos leitores a conhecer e identificar os sintomas da Síndrome do 
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Pensamento Acelerado e assim passar a dar mais atenção a este mal que cada 

vez mais atingi jovens e adultos.  

A partir das experiências com o estudo, podemos deixar como sugestão 

para futuras contribuições, a ampliação dos estudos através do aprofundamento 

da pesquisa com a geração estudada e o envolvimento da geração anterior, para 

assim podermos confrontar as principais características de cada uma e as 

possíveis influências de uma para outra.  
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INTENÇÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR VIRTUAL:  A Influência Das 

Características Pessoais e o Marketing Digital  
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RESUMO 
O crescimento exponencial nos canais digitais deu origem à importância do 
marketing digital. Mas o marketing digital não é apenas sobre o canal, é o 
mecanismo pelo qual as pessoas estão criando e compartilhando experiências, 
envolvendo não só uns com os outros, mas com as empresas que fazem 
negócios. A motivação desta pesquisa deu-se pela velocidade com que o e-
commerce brasileiro vem crescendo e gerando competitividade. Assim, o 
objetivo geral foi identificar o que mais influencia a intenção de uma compra 
virtual, o marketing digital ou as características pessoais do consumidor. Como 
objetivos específicos buscou-se: a) identificar as características pessoais dos 
consumidores virtuais; b) analisar quais as características pessoais que mais 
influenciam a compra virtual; c) identificar as razões pelas quais as pessoas 
compram pela internet; d) apontar a influência do marketing digital perante o 
consumidor. Para compreender tal aspecto realizou-se um estudo de caso com 
119 (cento e dezenove) adeptos as compras virtuais. A abordagem foi indutiva, 
pesquisa qualitativa e descritiva e utilizou-se de questionário. Os principais 
resultados apontam que as razões pelas quais os consumidores compram 
virtualmente diz respeito aos preços acessíveis, promoções, disponibilidade de 
análise das informações e vasta gama de produtos. Considera-se que a 
característica percepção de risco exerce um alto grau de influência sobre o 
consumidor, tornando-se o fator principal de influência sobre uma compra virtual. 
 
Palavras-chave: E-commerce. Marketing digital. Consumidor virtual.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de compra virtual tem se tornado a cada dia mais comum e 

mais competitivo no mercado brasileiro. Fatores como promoções, frete grátis e 
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a possibilidade de pesquisa e comparação de preço em tempo real vem 

contribuindo para que os consumidores fechem a compra pela internet.  

As expectativas de crescimento desse modelo de comércio sempre foram 

positivas, conforme o site E-BIT (2006), o mercado de e-commerce já era uma 

realidade no país, onde no ano de 2001 eram pouco mais de 700 mil adeptos a 

esse modelo de compra. Após cincos anos, a quantidade de pessoas que 

tiveram pelo menos uma experiência de compra na internet saltou para mais de 

6,5 milhões de compradores. No ano de 2010 as pesquisas apontaram que o 

crescimento do número de consumidores eletrônicos brasileiros mais que 

triplicou, indo de 6,5 milhões em 2006 para 23 milhões no final do ano de 2010 

(E-BIT, 2010). 

O e-commerce segue na contramão da economia do país, resiste à crise 

econômica e segue crescendo, cada vez mais atrativo para consumidores e 

empreendedores. O presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 

(ABCOMM), afirma que o mercado eletrônico continua contratando, gerando 

emprego e arrecadação. Ainda de acordo com o site, o e-commerce nacional 

deve crescer, em 2017, 12% em relação ao ano anterior, o qual teve um 

crescimento de 11% com relação a 2015. A previsão é que para este ano o 

faturamento chegue a R$ 59,9 bilhões e ultrapasse a marca de 200 milhões de 

pedidos esperados para as 71 mil lojas virtuais (ABcomm, 2017). 

“O universo da comunicação ficou mais múltiplo, caótico e congestionado, 

e esse novo panorama nos obriga, como profissionais de marketing, a 

transformar nossas ferramentas, processos e aptidões”, constata (LONGO, 

2014, p. 21).  

Com a explosão da mídia digital, surgiram novas maneiras das pessoas e 

as empresas se envolverem. Os consumidores encontraram nos canais digitais 

uma porta que os levaram de consumidores passivos a uma conversa de 

marketing unilateral, ou seja, tornaram-se autores, editores e críticos (ALT-

SIMMONS, 2016).  

O crescimento exponencial nos canais digitais deu origem à importância 

do marketing digital. Mas o marketing digital não é apenas sobre o canal, é o 

mecanismo pelo qual as pessoas estão criando e compartilhando experiências, 

envolvendo não só uns com os outros, mas com as empresas que fazem 
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negócios. Alt-Simmons (2016), afirma que em um processo de compra a 

organização do marketing produz pontos de contato e impulsiona o consumidor, 

tornando-se uma parte importante deste processo, a mudança na forma como 

os consumidores tomam decisões de compra indica que os profissionais de 

marketing devem influenciar em diferentes pontos de contato. 

Segundo Gao (2005) (apud GARCIA, 2007), o processo decisório de 

compra é construtivo por natureza. Construídos pelos próprios decisores 

(consumidor), assim como pelo contexto do ambiente no qual as decisões são 

feitas. “Ao analisarmos o que influencia o consumidor em um processo de 

compra vimos que o comportamento do consumidor é definido pela interação 

entre diversas variáveis” (GARCIA, 2007, p.15). Atitudes, características 

pessoais e outros fatores relacionados ao consumidor podem tanto influenciar 

positiva como negativamente a compra na internet. Um entendimento desses 

fatores possibilitará a gerentes de marketing uma oferta mais adequada para 

diferentes públicos e segmentos (GARCIA, 2007). 

Nesse breve contexto e na busca de entender o que mais influencia o 

consumidor a comprar determinado produto ou serviço, levando em conta que a 

área de administração de marketing seria ideal para a resolução de tal 

dificuldade, tem-se pergunta problema: O que mais influencia a intenção de uma 

compra virtual, o marketing digital ou as características pessoais do consumidor? 

O objetivo geral é identificar o que mais influencia a intenção de uma 

compra virtual, o marketing digital ou as características pessoais do consumidor. 

Como objetivos específicos: a) identificar as características pessoais dos 

consumidores virtuais; b) analisar quais as características pessoais que mais 

influenciam a compra virtual; c) identificar as razões pelas quais as pessoas 

compram pela internet; d) apontar a influência do marketing digital perante o 

consumidor. 

A motivação desta pesquisa se dá pela velocidade com que o e-commerce 

brasileiro vem crescendo e gerando competitividade, “num mercado onde em 

menos de uma década uma empresa pode surgir, liderar o mercado e 

simplesmente desaparecer” (LONGO, 2014, p. 21). Este cenário tem estimulado 

pesquisas com o objetivo de descobrir o que atrai e retém consumidores, tanto 

o marketing digital bem como as características pessoais do consumidor 
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influencia no momento decisório da compra, e entendermos o que tem mais 

influência dentro desse processo minimiza as possibilidades de erro e aumenta 

o foco para que o profissional de marketing impulsione essa influência. 

Destaca-se também a relevância desse trabalho devido ao expressivo 

crescimento da internet e sobre tudo, pelo seu impacto na condução de 

negócios, como uma importante e rentável ferramenta para otimizar os 

processos dentro de uma organização. 

Sabe-se que no Brasil já existem artigos publicados sobre o tema 

proposto, porém representam pouca produção acadêmica frente a abrangência 

dos temas e-commerce, marketing virtual, e comportamento de consumidor 

virtual. Por isso a necessidade de pesquisar sobre o tema e contribuir com 

acadêmicos e empresários que desejam descobrir as inúmeras possibilidades 

que o consumidor virtual oferece para a economia.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Marketing  

 

O marketing originou-se através da atividade de troca, em que duas ou 

mais partes trocam algo de valor, com o objetivo de satisfazer necessidades 

recíprocas (BOONE; KURTZ, 1941).  

Kotler (2005, p.6) define marketing como “um processo social por meio do 

qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a 

criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços”, o autor também 

declara que uma das definições mais curtas de marketing é “atender as 

necessidades de maneira lucrativa” (KOTLER, 2005, p.3).  

Entende-se que o marketing sempre esteve presente na sociedade, desde 

o momento que acordamos até o momento em que dormimos, em nossas 

atividades cotidianas estamos rodeados de estímulos e ações de marketing. O 

que antigamente era visto somente como um meio de satisfazer necessidades e 

desejos recíprocos tornou-se uma forma de estimular vendas e obter renda. 

O processo de transição da economia de produção para a economia de 

consumo deu-se historicamente através do marketing, a partir da Revolução 
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Industrial a produção em massa encontrou a economia de escala na fabricação, 

passando a reduzir custos, baratear preços e estimular o consumo (COBRA, 

1986). 

Como definição gerencial, Kotler (2005, p. 6) menciona que muitas vezes 

o marketing é descrito como “a arte de vender produtos”. Mas, para Peter 

Drucker, um dos maiores teóricos da administração, “o objetivo do marketing é 

tornar a venda supérflua”. Sua meta é conhecer e compreender tão bem o cliente 

que o produto ou o serviço se adapte a ele e se venda por si mesmo. O ideal é 

que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. 

Muitas vezes o marketing é visto tanto pelos consumidores como pelos 

empresários como uma forma de propaganda, e até mesmo como uma maneira 

de “empurrar” um produto ou serviço para um cliente, dando somente 

importância as necessidades e desejos dos empresários em vender, cumprir 

metas e ganhar dinheiro. Ao contrário disso o marketing vem com a proposta de 

considerar o consumidor como ponto de partida de qualquer negócio, não tendo 

como objetivo criar necessidades, mas sim identifica-las, entendendo o que os 

consumidores precisam, influenciando seus desejos, não criando uma filosofia 

de fazer e vender, mas sim de sentir e responder. Para Las Casas (2009, p. 7): 

 
A evolução do conceito de marketing passou a considerar o 
relacionamento como forma de se obter vantagem competitiva 
em um ambiente comercial cada vez mais concorrido. A 
satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores 
evoluiu para a oferta de valor para a clientela, ou seja, os 
benefícios que os clientes recebem na oferta comercial e o valor 
que pagam por ele.  
 

Sendo assim, os clientes estão cada vez mais conscientes das diferentes 

ofertas de mercado, com isso os profissionais de marketing procuram criar 

atributos relevantes para a oferta de seus produtos a um preço razoável, pois 

quando um cliente vai escolher um produto ele faz uma análise do que está 

pagando e do que está recebendo em troca do seu pagamento (LAS CASAS, 

2009). 

Como observado, a função do marketing em si é identificar as 

necessidades e desejos dos consumidores e determinar a quais mercados-alvo 

a organização pode planejar de maneira mais adequada seus produtos e 
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serviços buscando alcançar o que fora dito por Peter Drucker, adaptar o produto 

ou serviço ao cliente para que ele se venda por si mesmo. 

Este estudo optou pelo marketing digital pois o aumento dos canais 

digitais e da quantidade de pessoas que acessam esses canais vem crescendo 

exponencialmente. Investir em marketing digital é pensar em ferramentas 

estratégicas que irão garantir uma maior exposição, relevância e engajamento 

de pessoas pelo seu negócio, aumentando assim as chances de atrair e fidelizar 

mais clientes do que os concorrentes. É imprescindível que os esforços de 

marketing estejam onde seu público está para garantir um bom retorno para o 

investimento que se faz nele. 

 

2.1.1 Marketing digital  

 

A informação e a comunicação tiveram grande impacto com o avanço da 

tecnologia, tornando-se mais rápidas e de fácil acesso as organizações, 

facilitando o dia a dia das indústrias, montadoras, prestadoras de serviços, e 

meios de comunicação (MACHADO, 2014). Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no dia 25 de novembro de 2016, o número de internautas 

brasileiros ultrapassou 100 milhões em 2015, sendo assim, percebe-se que a 

internet obteve uma rápida adesão por parte também do público em geral, seja 

consumidor, cliente ou mesmo um simples usuário das mídias sociais. 

O marketing digital surgiu com essa revolução da informação, através dele 

as organizações que estiverem mais presentes na internet obterão maior 

vantagem competitiva e como consequência disso, maior lucratividade 

(MACHADO, 2014). Para Torres (2010, p.7): 

O marketing digital é o conjunto de estratégias de marketing e 
publicidade, aplicadas à internet, e ao novo comportamento do 
consumidor quando está navegando. Não se trata de uma ou 
outra ação, mas de um conjunto coerente e eficaz de ações que 
criam um contato permanente da sua empresa com seus 
clientes. O marketing digital faz com que os consumidores 
conheçam seu negócio, confiem nele, e tomem a decisão de 
compra a seu favor. 
 

Esse tipo de marketing tem se tornado cada vez mais importante, não 

somente por uma questão tecnológica, mas devido à mudança no 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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comportamento dos consumidores, que estão cada vez mais utilizando a internet 

tanto para se comunicar, como para obter informações, criar e manter 

relacionamentos e buscar entretenimentos. 

Tem como objetivo aproveitar a internet para o seu negócio, 

economizando tempo, dinheiro e recursos, estabelecendo vantagens 

competitivas mais permanentes e criando estratégias coerentes, eficientes e 

eficazes que transformem a internet em um aliado do seu negócio (TORRES, 

2010). 

Segundo o Blog Marketing Digital de Resultados (2010), o marketing só 

se torna efetivo quando realmente gera valor para o seu público, sendo 

relevante, preciso e baseado na permissão. Suas características são: 

 Mensurável: é possível medir em detalhes os resultados de cada 

campanha e saber o que funciona e o que não funciona, e então continuar 

investindo naquilo que dará melhor retorno; 

 Segmentável: Pode-se promover ações com um foco muito maior, 

assim é possível comunicar e interagir apenas com o público que tem interesse 

sobre as ofertas; 

 Permite alteração gratuita: é possível atrair potenciais clientes de forma 

gratuita e crescente para o site, seja por meio de busca orgânica no Google ou 

de forma viral via e-mail e redes sociais; 

 Permite a construção de uma audiência: o Marketing Digital possibilita 

a construção de uma base (Ex: e-mails cadastrados, assinantes de blog, etc.) 

que ao longo do tempo se torna um ativo de marketing fundamental para a 

empresa; 

Como disse Caro (2010) (apud CASTRO; et al, 2015) a importância 

do marketing digital se dá pelas percepções dos processos decisórios do 

consumidor, pois é dele que será gerado todas as sensações, desejos e até o 

reconhecimento do problema que impulsionará o indivíduo a realizar a compra 

ou não. 

As constantes mudanças no ambiente virtual exigem uma rápida 

adaptação dos empresários e a adoção de medidas inovadoras, como por 

exemplo o varejo virtual mais conhecido como e-commerce. 
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2.2 E-commerce  

 

A internet trouxe o e-commerce e o e-commerce trouxe uma nova maneira 

de fazer negócios, uma maneira mais eficiente, justa e transparente. O ambiente 

do e-commerce deixa os envolvidos munidos de tecnologia e com acessibilidade 

a qualquer lugar, sendo ainda um ambiente seguro e controlado.  

Seu início só foi efetivo após a internet ser aberta para uso comercial em 

1991, desde então o e-commerce vem ganhando espaço e inovando entre os 

consumidores que estão à procura de agilidade, preços baixos e praticidade. O 

e-commerce surgiu primeiramente como uma forma de fazer transmissões 

eletrônicas de informações, logo mais no ano de 1995 surgiu a primeira loja 

online, a empresa Amazon, sendo uma pequena loja virtual que vendia apenas 

livros e possuía seu estoque na garagem de seu fundador (MENDES, 2013).  

Segundo Kotler e Keller (2006), o termo e-commerce, ou comércio 

eletrônico, significa ser uma ampla variedade de transações eletrônicas, onde a 

empresa ou site realiza ou facilita a venda de produtos e serviços online. Ainda 

segundo o autor, o e-commerce é mais específico do que o e-business, o qual 

entende-se como o uso de meios e plataformas eletrônicas para conduzir os 

negócios de uma empresa.  

De acordo com o site do SEBRAE (2016), o e-commerce é a atividade 

mercantil que, em último momento, fará a conexão eletrônica entre a empresa e 

o cliente para a venda de produtos ou serviços, seguindo a estratégia 

estabelecida pelo e-business. Cavalcanti e Silveira (2006, 148-149) concluem 

que: 

 

O varejo virtual foi um setor que se modificou muito nos últimos 
anos, por estar centrado em informação, tecnologia e inovação. 
Ele impôs e possibilitou às organizações varejistas tradicionais 
ampliações, reconfigurações e adaptações de seus negócios e 
de canais de venda, para atender as sempre imperiosas 
necessidades dos consumidores.  
Assim, as lojas virtuais e o e-commerce funcionam como 
importantes canais do varejo virtual, exigindo mudanças de 
conceitos e adaptações da sociedade. 
 

A velocidade com que a tecnologia evolui, graças à globalização e acesso 

à internet no mundo atual, gera-se um aumento das transações virtuais, 
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mudando o comportamento do consumidor, que antes ao satisfazerem suas 

necessidades de compra no varejo tradicional, hoje passam a adotar novos 

hábitos de compra.  

De acordo com o site E-commerce Brasil (2012), esse novo modelo de 

varejo exige mudanças de conceitos e adaptações da sociedade, pois até pouco 

tempo a compra online era vista como um canal de busca e preço, porém os 

consumidores passaram a enxergar o e-commerce como uma ferramenta de 

opiniões, recomendações, avaliações e experiências.  

 Surgindo a partir do contexto tradicional, o e-commerce possui algumas 

vantagens que o destacam e que chamam a atenção dos consumidores virtuais, 

são elas: comodidade de compra, maior quantidade de informação, respostas 

rápidas às condições do mercado, redução de custos de impressão e postagem, 

redução de custos de manutenção, menos discussões com os clientes e 

desenvolvimento de relações duradouras com os consumidores (SILVA, 1996 

(apud CAVALCANTI; SILVEIRA, 2006).  

Além das vantagens citadas, as quais agregam valor ao consumidor, outro 

ponto forte desse estilo de varejo é a capacidade que ele desempenha em 

conhecer o seu público alvo e os seus respectivos desejos, o que é possível 

através de campanhas de monitoramento, as quais oferecem informações sobre 

seu comportamento e seus desejos pessoais, podendo assim oferecer um 

modelo de compra personalizado de acordo com a necessidade de cada usuário 

(ECOMMERCE NEWS, 2015). 

Entender o comportamento do consumidor dentro de suas variáveis é de 

suma importância para o profissional de marketing, pois é através dele que se 

obterá possíveis respostas sobre sua real intenção de compra.  

 

2.3 Intenção de Compra  

 

A intenção de compra é uma etapa anterior do comportamento de compra, 

esta etapa é vista como a possibilidade de um consumo futuro, ou seja, quanto 

maior for a intenção de compra maior será as chances da efetivação da mesma, 

por mais que a intenção de compra não seja equivalente ao comportamento real 

da compra, entendemos que ela produz resultados produtivos.  
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Pesquisas anteriores identificaram que consumidores que possuíam a 

intenção de comprar um produto ou serviço apresentaram maior índice de 

compra realizada do que aqueles que não possuíam intenção de comprar 

(BERKMAN; GILSON, 1978 apud BROWN; et al, 2001). 

Por ser apenas uma decisão de agir futuramente a intenção de compra 

pode ser facilmente influenciada, passando por decisões relacionadas à marca, 

revendedor, quantidade a ser comprada, momento em que a compra será 

realizada e forma de pagamento mais adequada (KOTLER e KELLER, 2006).   

Kotler e Keller (2006, p.195) ressaltam ainda que:  

 
Durante a avaliação, mesmo que o consumidor crie preferências 
entre as marcas, dois fatores podem interferir entre a intenção 
de compra. O primeiro fator é atitude dos outros. A extensão em 
que a atitude alheia reduz a preferência por uma alternativa 
depende de duas coisas: (1) da intensidade da atitude negativa 
da outra pessoa em relação à alternativa preferida do 
consumidor e (2) da motivação do consumidor para acatar os 
desejos da outra pessoa. Quanto mais intenso o negativismo da 
outra pessoa e quanto mais próxima ela for do consumidor, mais 
este ajudará sua intenção de compra. O contrário também é 
verdadeiro: a preferência de um comprador por uma marca 
aumentará se alguém que ele respeita posicionar-se de forma 
altamente favorável a ela.  

 

A atitude dos outros pode influenciar altamente a intenção de compra do 

consumidor, que pode optar por não realizar a compra devido a experiências 

negativas ou simplesmente a atitude negativa de alguém. Os fatores situacionais 

imprevistos podem surgir e mudar a intenção de uma compra, fazendo com que 

o consumidor modifique, adie ou rejeite uma determinada compra. 

Segundo uma pesquisa realizada por Miranda e Arruda (2004), sobre as 

variáveis comportamentais que determinam uma decisão de compra no varejo 

virtual, é relatado que para a maioria dos consumidores o fator predominante 

para a decisão de uma compra virtual, é a comodidade de comprar um produto 

sem a necessidade de deslocamento, além do acesso a produtos variáveis e não 

encontrados no mercado, agilidade e facilidade de navegação, melhor oferta de 

preço, entrega no prazo previsto e disponibilidade de ferramentas de segurança. 

Os fatores estudados por Miranda e Arruda (2004) são de grande 

influência no processo de compra de um consumidor virtual, no entanto o estudo 

do campo de variáveis comportamentais é muito mais amplo, pois o 
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comportamento do consumidor tem mudado e de certa forma “evoluído” no 

mesmo ritmo e também por conta da internet. As variáveis que afetam o 

comportamento de compra são diversas e estudaremos no tópico a seguir 

aquelas que, para fins desse estudo, possuem maior peso de influência quando 

tratamos do assunto consumidor. 

 

2.3.1 Variáveis comportamentais 

 

O comportamento dos consumidores é caracterizado por atividades 

mentais e emocionais, as quais ocorrem no processo de seleção, compra e uso 

dos produtos/serviços.  

Os consumidores se relacionam com marcas, serviços e produtos o tempo 

todo, recebendo forte impacto mercadológico. Entender como eles se relacionam 

com os mesmos faz toda a diferença na hora das empresas adotarem estratégias 

para alavancarem suas vendas e atrair novos clientes.  

“O consumo é largamente influenciado pela idade, renda, nível de 

educação, pelo padrão de mobilidade e gosto dos consumidores” (COBRA, 

1990, p. 201). Os indivíduos por sua vez, abrangem uma série de pensamentos, 

desejos e ações adquiridas ao longo do tempo através dos valores passados por 

sua família e experiências vivenciadas pela sociedade as quais influenciam seu 

comportamento tanto direta quanto indiretamente. Isso porque no novo contexto, 

existem fatores os quais tem grande influência sobre o comportamento do 

indivíduo podendo ser diferenciadores e determinantes em seu comportamento. 

São eles, conforme Kotler e Keller (2006):   

 Fatores culturais: a cultura, subcultura (nacionalidade, religiões, grupos 

raciais e regiões demográficas) e classe social (divisão hierarquicamente 

ordenadas de uma sociedade com padrões culturais, políticos e econômicos 

similares) são fatores de extrema importância. O fator cultural é o que mais 

exerce influência sobre o comportamento de compra do consumidor, pois desde 

criança até a velhice, as pessoas adquirem um conjunto de valores, percepções, 

preferenciais e certos comportamentos através do convívio com sua família e 

sociedade, resultando em seus hábitos de consumo.  
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 Fatores sociais: envolvem grupos de referência, família, papéis sociais 

e status. Os grupos de referência são aqueles que influenciam os sentimentos, 

os pensamentos, atitudes e até mesmo os comportamentos do consumidor de 

uma forma direta ou indireta. 

De acordo com o SEBRAE (2015), os fatores sociais, podem ser divididos 

em grupos informais, constituídos por aqueles com maior afinidade como família, 

amigos, vizinhos e colegas de trabalho, ou grupos formais como sociedades 

religiosas, sindicatos e representações de categorias profissionais. 

Ainda segundo Kotler e Keller (2006) os fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor são:   

 Fatores pessoais: as características pessoais de cada indivíduo 

também têm influência sobre as decisões do comprador, como a idade, 

momentos pelos quais o indivíduo passou ou está passando, condição 

econômica, ocupação, estilo de vida personalidade, e valores.  

 Fatores psicológicos: existe quatro fatores psicológicos que influenciam 

a reação do consumidor frente a suas escolhas:  

 Motivação: é uma necessidade que já alcançou um certo nível de 

intensidade, levando uma pessoa a agir sobre determinado desejo.  

 Percepção: é a forma pela qual a pessoa seleciona, estrutura, e 

interpreta as informações recebidas. Ela não depende apenas de estímulos 

físicos, mas também da relação desses estímulos com as condições internas da 

pessoa naquele momento.  

 Aprendizagem: é todo conhecimento adquirido pelo consumidor em 

função de experiências passadas, podendo assim ocasionar mudanças em seu 

comportamento.  

 Crenças e atitudes (memória): é o posicionamento psicológico, 

tanto positivo como negativo de um indivíduo diante as suas escolhas de 

consumo. 

“O comportamento do consumidor é uma função das interações das 

influências interpessoais – como cultura, amigos e familiares – e fatores pessoais 

– como atitudes, aprendizado e percepção” (BOONE; KURTZ, 2001, p.266 apud 

NAKAGAWA, 2008). Embora os profissionais de marketing não possam atuar 
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sobre tais aspectos diretamente, podem lançar mão de ferramentas de marketing 

que causem efeitos sobre seu comportamento de compra.    

 

2.4 Consumidor Virtual  

 

O surgimento da internet desde os anos 90 até os dias atuais, trouxe 

inúmeras novidades para o consumidor, tendo um impacto direto no mercado e 

na sociedade como um todo. Ela se destaca pela acessibilidade presente na vida 

de milhões de pessoas, facilitando a comunicação, educação, diversão, lazer e 

transformando também o modo de fazer negócios, atuando como canal de 

vendas, onde a cada dia mais as empresas adotam meios que facilitam seus 

relacionamentos com clientes e fornecedores.  

O marketing tradicional evoluiu para o marketing digital juntamente com a 

informação e a comunicação, e o relacionamento com os consumidores 

acompanhou essa evolução, onde hoje no marketing digital vemos que o 

consumidor é quem controla o tipo e a quantidade de informação recebida. 

Com a expansão da internet as empresas estão aderindo a este meio de 

comunicação com o objetivo de se tornarem mais competitivas e atualizadas, 

“como consequência direta há a emergência de um novo tipo de consumidor, o 

consumidor virtual, é aquele que utiliza a internet para comprar produtos e 

serviços” (GARCIA, 2007, p.15). 

A internet deixou de ser um ambiente somente para jovens ou pessoas da 

Classe A e tornou-se um lugar que abrange a diversidade, não apresentando 

restrição de gênero, idade, renda, religião ou qualquer outra forma de distinção, 

ou seja, qualquer pessoa é candidata a se tornar um consumidor virtual. 

Fatores relacionados aos consumidores virtuais como atitude e 

características pessoais, afetam diretamente uma compra pela internet. De 

acordo com um estudo feito por Clarke; Flaherty (2005) (apud GARCIA, 2007), 

identificou-se os fatores relacionados as características pessoais dos 

consumidores que possuem maior importância na decisão de uma compra, são 

eles: (1) expertise do consumidor, (2) atitude do consumidor em relação a 

tecnologia, (3) percepções de risco, (4) necessidade sensorial (de tocar o 

produto antes da compra) e (5) orientação para a compra. 
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Dentre os fatores estudados pelos pesquisadores selecionamos 4 fatores 

que utilizaremos em nossa pesquisa: (1) expertise (experiência) do consumidor, 

(2) percepções de risco e (3) necessidade sensorial, (4) necessidade de 

interação social. A escolha desses fatores se deu por serem os mais relevantes 

entre os citados por Garcia, onde em sua pesquisa ele declara que o fator 

“necessidade sensorial” é apontado como a característica mais relevante no 

momento da compra. 

1. Expertise do consumidor: Pessoas experientes na internet são 

mais favoráveis a realizar compras do que pessoas inexperientes, ou seja, a 

utilização da internet com frequência influencia positivamente a compra, não 

importando o produto. 

2. Percepção de riscos: A percepção de riscos, diferente da 

experiência na internet, atua como fator negativo em uma compra online, a 

dificuldade de construir confiança em relação ao site onde a compra será 

efetuada afeta diretamente o desejo de compra e de retornar ao site.  

3. Necessidade sensorial: Este fator afeta diretamente a 

probabilidade de uma compra virtual, a necessidade de sentir e tocar o produto 

antes da compra pode ser determinante na decisão, sendo uma característica 

individual de cada consumidor possui uma relação negativa com as compras na 

internet. 

4. Necessidade de interação social: Para alguns consumidores a 

necessidade de contato pessoal no momento da compra é um fator muito 

relevante, ou seja, se o consumidor tiver grande necessidade de interação social 

durante compra, eles serão resistentes a utilizar a internet com este objetivo, 

porém para atender a esta demanda de consumidores os sites podem contar 

com telefones para contato e até mesmo vendedores online. 

O consumidor, tanto do varejo tradicional quanto do varejo eletrônico, 

deseja ter seus anseios e necessidades atendidas. No comércio eletrônico os 

consumidores encontram várias vantagens e comodidades, que facilitam o 

processo de escolha até o ato da compra.  

De acordo com Longo (2014) tanto os processos decisórios que 

antecedem como os que sucedem as ações envolvidas em obter e consumir 

produtos e serviços estão diretamente ligadas ao comportamento do 
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consumidor. Deixar o consumidor a vontade, oferecer inúmeras alternativas e 

múltiplas opções em seu processo de escolha são méritos do comércio virtual. 

Turban; et al (2004, p. 161) (apud CARO, 2010, p.17) cita alguns dos exemplos 

das facilidades e vantagens que os consumidores virtuais encontram durante o 

processo de compra: 

 

 Produtos e serviços mais baratos, possibilitados pela 
facilidade de comparação de preços no mercado; 

 Escolhas mais diversificadas, por passarem a ter acesso 
a mais fornecedores; 

 Comodidade de horário, em que o acesso pode ser 
efetuado a qualquer hora do dia; 

 Informações detalhadas dos produtos rapidamente; 

 Acesso a produtos personalizados; 

 Participação em leilões virtuais; 

 Interação com outros consumidores para trocar ideias. 
 

Por ser uma ferramenta de fácil acesso a população nos dias de hoje, o 

varejo virtual se destaca pela sua comodidade, praticidade e segurança, 

disponibilizando de processos simples, permitindo que seus clientes acessem 

vários produtos e serviços ao mesmo tempo, possibilitando comparações de 

preços e informações detalhadas, garantindo assim que todo processo seja 

realizado na comodidade do ambiente onde o cliente está inserido. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Este estudo apresentou como abordagem o método indutivo, no qual “a 

generalização deriva de observações de casos da realidade concreta” (SILVA; 

MENEZES, 2005, p.26) e pesquisa qualitativa. Silva e Menezes (2005, p.20) 

apresentam as características da pesquisa qualitativa: 

 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 
a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 
o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 
analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado 
são os focos principais de abordagem. 
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O método de procedimento abordado é o estudo de caso, pois estudou-

se um grupo de acadêmicos de uma determinada instituição. 

A classificação da pesquisa é descritiva, pois descreveu-se os resultados 

encontrados. A técnica de coleta de dados é o questionário que foi aplicado aos 

acadêmicos de administração da Faculdade La Salle, na cidade de Lucas do Rio 

Verde/ MT. A pesquisa foi realizada no dia 11 de maio de 2017 e contou com a 

participação de 130 (cento e trinta) acadêmicos, dos quais 11 (onze) não eram 

adeptos a compras pela internet. 

Os sujeitos de pesquisa foram 119 acadêmicos, sendo 61% mulheres e 

39% homens, a maioria com idades entre 15 a 30 anos, e possuíam renda média 

de até 2 salários mínimos. Um percentual de 75% dos pesquisados eram 

solteiros e 97% tinham o ensino superior incompleto e apenas 3% já possuíam 

um curso superior.  

Ao perguntar sobre os hábitos dos entrevistados em relação à internet 

verificou-se que 89% dos consumidores são adeptos a internet a mais de 5 e 10 

anos, utilizando em média de 1 a 5 horas por dia (39%) e de 6 a 12 horas por dia 

(35%), sendo 96% adeptos às redes sociais. Esses resultados confirmam a 

pesquisa realizada pelo IBGE 2016, sobre a internet e sua rápida adesão por 

parte tanto dos usuários das mídias sociais como do público em geral.   Um 

percentual de 63% indica que mais da metade compra entre 1 e 5 produtos por 

ano, sendo que 60% dos respondentes assinalaram que compram poucas vezes 

pela internet, não tendo familiaridade com compras online. 

A apresentação da análise dos resultados foi realizada 

 somente com os acadêmicos adeptos a compra virtual, totalizando 119 (cento e 

dezenove) dos 130 (cento e trinta) pesquisados. A apresentação dos dados foi 

dividida em quatro categorias correspondentes aos objetivos específicos da 

pesquisa, dos quais a primeira diz respeito às características pessoais dos 

consumidores virtuais, a segunda analisa quais destas características exercem 

maior influência sobre uma compra virtual, a terceira cita as razões pelas quais 

as pessoas compram pela internet e a quarta aponta a influência do marketing 

digital perante o consumidor. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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4.1 Características Pessoais dos Consumidores Virtuais 

 

Com base nos estudos feitos por Clarke; Flaherty (2005) (apud GARCIA, 

2007), definiu-se que a pesquisa abordaria quatro das cinco características 

estudadas pelos autores, sendo elas: expertise (experiência) do consumidor, 

percepções de risco, necessidade sensorial e necessidade de interação social. 

Para identificar quais destas características os respondentes possuíam 

elaborou-se um quadro com sete alternativas relacionada a elas, no quadro era 

possível que assinalassem mais de uma alternativa. Apresenta-se no quadro 1 

o resultado obtido: 

 

QUADRO 1 – Características pessoais 

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

a) Não tenho necessidade de tocar o produto que quero comprar pela internet; 43,69% 

b) Só compro em sites que foram recomendados por alguém que confio; 54,62% 

c) Só compro mercadorias de baixo custo aquisitivo; 21% 

d) Só compro em sites que possuam chat online ou vendedor online; 16,80% 

e) Priorizo sempre a segurança no processo de compra, desde a escolha do 
produto, forma de pagamento e entrega; 

82,35% 

f) A atenção pessoal do atendente no momento da compra ou prestação de 
serviço é muito importante para mim; 

28,57% 

g) Minha experiência na internet me deixa mais tranquilo para realizar compras 
online; 

43,69% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.  

 

Na alternativa a) apresenta-se a característica “necessidade de interação 

sensorial” observa-se que quase 50% dos respondentes a considera como 

sendo importante em um processo de compra, e se tratando de um ambiente 

virtual sugere-se que as pessoas que assinalaram essa alternativa tenham um 

pouco mais de resistência para finalizar uma compra pela internet. 

Na alternativa b) a característica “percepção de risco”, onde mais da 

metade dos alunos a marcaram. Observa-se que esta alternativa influencia 

negativamente a intenção de compra, pois quando o consumidor se sente 

inseguro para realizar uma compra há uma grande possibilidade de que uma 

opinião contraria a dele o faça desistir da mesma. 

          A alternativa c) também refere-se a característica “percepção de risco”, 

mas desta vez relacionando-a ao valor da mercadoria a ser comprada, nisto 
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vemos que apenas 21% dos alunos declaram comprar apenas produtos de baixo 

custo, ou seja, os riscos que envolvem a compra não os inibem a comprar 

mercadorias de alto custo. 

Na alternativa d) a característica “necessidade de interação social” foi a 

menos assinalada, ou seja, os consumidores de uma forma geral estão se 

habituando as compras via internet, havendo pouco ou nenhuma necessidade 

de um contato real com um vendedor.  

Na alternativa e) novamente utiliza-se a característica “percepção de 

risco”, relacionando-a aos processos envolvidos durante a compra, sendo, na 

escolha do produto, forma de pagamento e entrega. Visto que foi a alternativa 

mais assinalada, entendemos que um site de compras virtuais seguro e com boa 

reputação é suficiente para atrair e manter os consumidores. 

Na alternativa f) utiliza-se novamente a característica “necessidade de 

interação social” a qual poucos alunos (28,57%) consideraram como sendo 

importante, assim como na alternativa d) vemos que a necessidade de ter 

contato com o vendedor no momento da compra tem sido um fator irrelevante no 

ambiente virtual. 

Na alternativa g) refere-se a característica “expertise do consumidor” a 

qual sugere que pessoas acostumadas com o ambiente virtual são mais 

prováveis de se tornarem consumidoras virtuais do que pessoas que não 

possuam experiência nenhuma. Menos da metade dos entrevistados 43,69% 

afirmam tal sugestão, revelando que a experiência na internet não influencia de 

forma direta o consumo virtual. Sabe-se que 96% dos alunos são adeptas as 

redes sociais, e de acordo com a afirmação, isto os tornariam mais susceptíveis 

a compra virtual. 

Desse modo, a pesquisa identificou que grande parte dos acadêmicos 

entrevistados possuíam uma ou mais características apresentadas na pesquisa, 

o que afirma que as mesmas fazem parte de suas características pessoais, 

sendo elas expertise (experiência) do consumidor, percepções de risco, 

necessidade sensorial e necessidade de interação social.  

 

4.2 Características Pessoais que Mais Influenciam a Compra Virtual 
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No intuito de analisar as características pessoais que mais influenciam a 

compra virtual, aplicou-se um questionário para identificar quais das 

características citadas no estudo de Clarke; Flaherty (2005) (apud GARCIA, 

2007) exercem maior influência no momento da compra. Nesta questão os 

respondentes podiam assinalar mais de uma alternativa. As características 

escolhidas apresentam-se no quadro 1, disponível no subtítulo 4.1. 

De acordo com os dados apresentados no quadro 1 observa-se que as 

alternativas relacionadas a característica percepção de risco (b; e;) foram as 

mais assinaladas, logo após as alternativas relacionadas a característica 

necessidade de interação sensorial representada pela alternativa (a). 

Tais resultados diferem do que foi dito por Garcia (2007) que, a 

necessidade de interação sensorial atuava como decisiva no processo de 

compra. A pesquisa sugere que atualmente a necessidade de tocar um produto 

antes da compra não tem sido o fator mais relevante, mas sim a necessidade de 

segurança (percepção de risco) no momento da compra, pois ao ser realizada 

em meio digital, necessita de informações pessoais dos consumidores como 

número de documentos, senha de cartão de crédito, endereço da residência 

entre outros.  

Ainda sobre a característica percepção de risco, 54,62% dos pesquisados 

assinalaram comprar apenas em sites que foram recomendados por pessoas de 

confiança, isso devido a insegurança de não receber o produto em casa ou até 

mesmo sofrer algum tipo de fraude no site utilizado. 

Os resultados apontam que das características pessoais citadas na 

pesquisa as que mais influenciam a intenção de uma compra são: a) percepção 

de risco e b) necessidade de interação sensorial. 

 

4.3 Razões Pelas Quais as Pessoas Compram Pela Internet 

 

Hoje em dia nem todos gostam de sair para fazer compras, pesquisar 

melhores preços, enfrentar filas, trânsito, pois para muitos o que era para ser 

algo prazeroso se torna um processo cansativo. Com isso o processo de compra 

virtual tem se tornado cada dia mais comum e competitivo no mercado brasileiro 
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por suas facilidades e vantagens, as quais contribuem para que o consumidor 

feche a compra pela internet.  

Surgindo a partir do contexto tradicional, o e-commerce possui algumas 

vantagens que o destacam e que chamam a atenção dos consumidores virtuais. 

No quadro 2 foi relatado algumas dessas vantagens, registrando na visão dos 

acadêmicos pesquisados, os principais fatores que os motivam a comprar um 

produto ou serviço através da internet. 

 

QUADRO 2- Principais fatores que motivam a compra virtual 

Assinale os principais fatores que os motivam a comprar através da internet: 

a) Comodidade; 26,05% 

b) Rapidez na entrega; 4,20% 

c) Qualidade dos produtos; 9,24% 

d) Variedade de produtos; 32,77% 

e) Entrega no prazo; 5,04% 

f) Segurança; 5,04% 

g) Menor preço; 51,26% 

h) Condições de pagamento; 5,88% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.  

 

Dentre as opções disponíveis, os acadêmicos tiveram a liberdade de optar 

por mais de uma alternativa, selecionando as quais de melhor modo definiriam 

os motivos que tornam a compra pela internet um diferencial dentre os demais 

meios.  

Aproximadamente 51,26% dos pesquisados afirmaram que o fator preço 

é o mais relevante ao optarem por uma compra virtual, o qual se destaca por ser 

mais baixo do que quando encontrado em lojas físicas. O fator variedade de 

produtos foi citado por 32,77% dos respondentes, que permitem que o 

consumidor procure mais informações acerca de um produto, sem se limitar a 

uma área geográfica, podendo até adquiri-los de outros países. Em terceiro lugar 

o fator comodidade foi registrado como o mais importante por 26,05% dos 

participantes. Esse resultado difere dos estudos feitos por Miranda e Arruda 
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(2004) onde relatam que para a maioria dos consumidores esse fator é 

predominante para a decisão de uma compra virtual.  

Conforme Longo (2014), o comportamento do consumidor está 

diretamente ligado aos processos decisórios que antecedem, como os que 

sucedem suas ações em obter e consumir determinados produtos e serviços. 

Por isso é de grande valia fazer com que o consumidor se sinta à vontade 

durante o processo de escolha. Oferecer inúmeras alternativas, promoções e 

múltiplas opções de escolha são méritos do comércio virtual, e para tanto 

buscou-se analisar quais desses motivos exercem maior influência sobre o 

consumidor, cujo resultado apresenta-se no gráfico 1. 

GRÁFICO 1 – Motivos pelos quais as pessoas compram pela internet 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Conforme o gráfico 1, outras razões pelas quais as pessoas compram pela 

internet, diz respeito às promoções (43%) que os sites disponibilizam, 

oferecendo produtos a um preço mais acessível. Pela preferência de análise das 

informações sobre cada produto assinalado por 35% dos pesquisados, o qual 

possibilita os usuários a navegarem através de vários sites diferentes ao mesmo 

tempo, permitindo comparações de preços, tamanhos, disponibilidade, 

variedade de marcas entre outros fatores. As demais alternativas sugeridas não 

obtiveram maior relevância sobre a decisão dos consumidores.    

 

4.4 Influência do Marketing Digital Perante o Consumidor 
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Um dos objetivos desta pesquisa é apontar a influência do marketing 

digital perante o consumidor virtual e através dele observar o impacto das 

campanhas de marketing digital na atitude do consumidor.  

Quando questionados se costumam ou não buscar mais informações 

sobre determinado produto ou serviço após a visualização de uma campanha de 

marketing digital, 55% dos respondentes assinalaram as opções “algumas 

vezes” ou “poucas vezes” revelando que a maioria dos entrevistados são de 

alguma forma influenciados por tal ferramenta. 

Conforme Torres (2010), o marketing digital tem por objetivo aproveitar a 

internet para o seu negócio, o qual estabelece vantagens competitivas mais 

permanentes e criam estratégias que transformam a internet em um aliado do 

negócio. Sendo assim buscou-se analisar qual é o grau de influência que o 

marketing digital exerce sobre a possível intenção de compra dos consumidores 

nos dias atuais. Os resultados estão dispostos no gráfico 2.  

 

GRÁFICO 2 - Marketing digital e sua influência sobre os desejos, sensações e 
reconhecimento do problema dos consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
 
 

Ao analisar os estudos feitos por Caro (2010) (apud CASTRO; et al, 2015), 

questiona-se sobre a possível influência que o marketing digital tem sobre os 

desejos, sensações e reconhecimento do problema dos pesquisados. Foi 

possível identificar que dentre a maioria (92%) concordam de alguma maneira 

que seus estímulos são formados a partir de campanhas de marketing, os quais 

direcionam a busca de informações adicionais sobre determinado produto, e 

apenas 8% discordam dessa afirmação.  
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Os resultados mencionados revelam que o marketing digital impacta 

grandemente os desejos, sensações e reconhecimentos dos problemas de 

quase 100% dos pesquisados, porém uma parcela mínima não concorda que 

esta ferramenta gera qualquer tipo de influência sobre sua possível intenção de 

comprar algo. 

Sendo assim, considera-se que o marketing digital, de forma geral, 

impacta na atitude dos consumidores influenciando-os de forma positiva a evoluir 

da intenção de compra para a efetivação da mesma. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através do presente trabalho analisou-se a influência que as 

características pessoais e o marketing digital exercem sobre a intenção de 

compra de um consumidor virtual. Após a coleta e análise dos resultados e com 

base na revisão de literatura, a pergunta problema abordada foi respondida, 

onde verificou-se que na maioria dos resultados o marketing digital é visto como 

uma ferramenta que exerce grande influência sobre a possível intenção do 

consumidor em comprar algo. Porém, é através das características pessoais de 

cada indivíduo que determinará se a compra será realizada ou não, tendo um 

impacto tanto positivo quanto negativo sobre a decisão a ser tomada. Visto que 

a característica percepção de risco, exerce um alto grau de influência sobre o 

consumidor, tornando-se o fator principal de influência sobre uma compra virtual, 

pois para a maioria dos entrevistados se sentir seguro durante o processo de 

compra, desde a escolha do produto, forma de pagamento e entrega do mesmo, 

impacta diretamente sua decisão, entendendo assim que um site de compras 

virtuais seguro e com boa reputação é suficiente para atrair e manter os 

consumidores. 

Os objetivos específicos elencados apontam que tanto o marketing digital 

quanto as características pessoais tem sua parcela sobre a intenção de compra 

do consumidor, dentre os quais o que mais exerce influência sobre a intenção 

de compra são as características pessoais de percepção de risco e interação 

sensorial agindo como determinantes sobre o comportamento do consumidor, 

onde os mesmos consideram que as razões por optarem por uma compra virtual 
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se dão pelo preço mais acessível, pelas promoções disponíveis, fácil análise das 

informações, vasta gama de produtos, o qual permite que todo o processo seja 

realizado na comodidade que o indivíduo estiver inserido.  

Durante a construção do trabalho notamos uma grande dificuldade em 

localizar material bibliográfico na área de marketing digital e e-commerce para 

referenciarmos nossa pesquisa, a maioria dos materiais disponíveis na internet 

são de origem estrangeira, gerando dificuldade na sua real compreensão, e na 

literatura notamos também a falta de materiais disponíveis na biblioteca da 

Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, o que não nos dava alternativa, ou 

tínhamos que adquirir os livros por meio de compras na internet ou 

descartávamos a sua utilização.  

Quanto a aplicação dos questionários obtivemos quase 100% de 

aproveitamento, tivemos apenas que descartar aqueles em que o respondente 

nunca havia realizado uma compra virtual. Os acadêmicos foram colaborativos 

respondendo os mesmos de forma organizada. 

Este trabalho traz entendimentos e esclarecimentos sobre os fatores 

relacionados à influência na intenção de compra virtual. Conforme fora 

apresentado tanto o marketing como as características pessoais influenciam o 

consumidor a realizar ou não a compra. Observamos que o papel do fator 

percepção de risco é extremamente influenciador e pode custar um alto preço 

para o site que não investir em segurança, ou seja, uma má experiência em 

determinado site pode fazer com que aquele consumidor deixe de comprar não 

somente naquele site específico, mas que se perca um consumidor virtual. Desta 

forma sugerimos que as empresas invistam em tecnologia de segurança e em 

disponibilização de resultados das avaliações dos consumidores, garantindo 

assim mais segurança para os futuros compradores. 

Por se tratar de um estudo amplo e por ser apenas uma decisão de agir 

futuramente, a intenção de compra pode ser facilmente influenciada por diversos 

fatores, passando por decisões relacionadas à marca, quantidade a ser 

comprada, momento em que a compra será efetuada e forma de pagamento 

mais adequada. Sendo assim, sugere-se para pesquisas futuras um estudo 

sobre os dois fatores mencionados por Kotler e Keller (2006) que podem interferir 

na intenção de compra os quais são relacionados a atitude dos outros. O primeiro 
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fator diz respeito a intensidade da atitude negativa da outra pessoa em relação 

à alternativa preferida do consumidor, e o segundo fator é a motivação do 

consumidor em se posicionar de igual modo sobre os desejos da outra pessoa, 

fazendo com que o consumidor de certa forma, modifique, adie ou rejeite uma 

determinada compra.  
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ORGANIZAÇÕES QUE APRENDEM versus ORGANIZAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM: Uma Abordagem Teórica 

 

Eloisa Giordani17 

Marisa Claudia Jacometo Durante 18 

 

RESUMO 
Devido ao crescimento acelerado de informações, as organizações vêm 
buscando a cada dia novas formas de se reinventar no mercado competitivo. 
Neste sentido muitas delas estão encontrando na Aprendizagem Organizacional 
um meio para alcançar este objetivo, pois desta forma conseguem manter, 
transferir e criar os conhecimentos que são gerados por elas. O presente estudo 
pretende identificar se as organizações desenvolvem a aprendizagem 
organizacional na gestão de pessoas, mais especificamente entender como este 
tema é aplicado nas organizações e como ocorre a diferenciação de 
Aprendizagem Organizacional X Organizações que Aprendem. Para isto foi 
realizado estudos bibliográficos, onde vários livros e artigos com temas 
relacionados foram utilizados dentre eles o autor Peter Senge. O estudo teve 
característica descritiva com classificação documental. Os resultados da 
pesquisa apontam a necessidade que as organizações possuem para encontrar 
formas de manter o conhecimento gerado por suas experiências dentro da 
organização e transformar este conhecimento em aprendizagem diária para seus 
colaboradores, sendo disseminado por todos os níveis hierárquicos da 
organização de forma que se torne parte da cultura organizacional da empresa. 
 
Palavras-chave: Organizações. Aprendizagem Organizacional. Organizações de 
Aprendizagem.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com cenários cada vez mais competitivos as organizações buscam por 

atualizações e desenvolvimento, entre estes aspectos temos a aprendizagem 

organizacional, pois, ao falarmos de aprendizagem organizacional já nos 

remetemos a mudanças de padrões de ação e comportamentos que são 

instituídas dentro das organizações. Por outro lado, há também as organizações 

de aprendizagem, que segundo Schaw (1994), uma organização que aprende é 

                                                           
17 Artigo entregue como requisito parcial para conclusão do curso de Pós-Graduação 
em MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) em Desenvolvimento 
Organizacional com foco em Gestão de Pessoas, na Faculdade La Salle, 2017. E-mail: 
eloisagiordani@hotmail.com 
18 Doutora em Educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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aquela que está apta a adquirir conhecimentos, modificando seu funcionamento 

a partir da comparação de suas experiências pessoais com as dos outros. 

Portanto são organizações que apreendem a apreender, aquelas que fornecem 

um ambiente propício a criação e desenvolvimento do conhecimento. São 

organizações que conseguem manter, transferir e criar os conhecimentos 

gerados por ela. 

Desse modo, entende-se que funciona como um ciclo vicioso, onde a 

organização dá liberdade para questionamentos de procedimentos e processos 

devido ao fácil acesso às informações, desta forma o indivíduo tem autonomia 

para questionar e sugerir mudanças institucionais, pois envolve um processo de 

percepção e exploração de possibilidades de desenvolvimento tanto para o 

indivíduo quanto para a organização. 

Com a aprendizagem vem a mudança e ruptura de um modelo antigo para 

o um novo modelo, por este motivo a aprendizagem organizacional deve ser 

integrada em todos os níveis de gestão, para que o desconforto com a mudança 

seja minimizado, pois para se ter um novo modelo a empresa precisa ter utilizado 

um anterior, sem este primeiro não haveria o novo, ou seja, ele é constituído 

sobre as experiências vividas. 

A partir deste ponto surgiu o questionamento: as organizações 

desenvolvem a aprendizagem organizacional na gestão de pessoas? Com este 

intuito tem-se como objetivo geral identificar se as organizações desenvolvem a 

aprendizagem organizacional na gestão de pessoas. Apresentando como 

objetivos específicos: a) apresentar a diferença entre organização de 

aprendizagem e aprendizagem organizacional; b) identificar como desenvolver 

a aprendizagem organizacional; c) identificar como desenvolver a organização 

de aprendizagem. 

Por este motivo o tema escolhido busca analisar como as organizações 

desenvolvem a aprendizagem organizacional e como este fator influência no seu 

desenvolvimento tornando-a uma organização que aprende.  

Analisando as necessidades de aprendizado das organizações vê-se um 

crescente investimento nas pessoas, fato este devido rapidez das informações 

e as novas tecnologias que influenciam na necessidade de se ter pessoas cada 
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vez mais capacitadas para que possam suprir esta necessidade de absorver 

informações e transforma-las em conhecimento para a organização. 

O estudo visa contribuir para o entendimento da diferenciação entre 

organizações de aprendizagem e aprendizagem organizacional e como isso 

pode ser implantado nas organizações de forma que faça parte da gestão e que 

seja absorvida e aplicada por seus colaboradores. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Organizações 

 

 As organizações nasceram junto com a sociedade, há registros antes de 

Cristo onde cidades foram criadas e nelas se estabeleceu uma forma de 

comércio, onde os reis e sacerdotes faziam as divisões dos trabalhos e da 

administração.  

Por volta de 4.000 a.C ocorreu a revolução agrícola que no decorrer dos 

anos se tornou a revolução urbana, período este que veio seguido de vários 

acontecimentos pelo mundo até o século XVIII. Surgiram revoluções e evoluções 

que contribuíram para chegarmos à definição de organizações que temos hoje. 

Esta evolução é citada por Maximiano (2004, p.49), conforme o quadro 1.  

 

QUADRO 1 - Origens da Administração Moderna 

GRANDES 
PROJETOS 

DO ORIENTE 

ORGANIZAÇÕES 
MILITARES 

GRÉCIA ROMA RESNASCIMENTO REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL 

Desde 4.000 
a.C 

Desde 3.500 a.C 500 a.C  
Entre VII a.C. 
e IV a.D. 

Século XVI Século XVIII 

Administração 
de projetos e 
engenharia: 
cidades, 
pirâmides, 
projetos de 
irrigação 

Organização, 
disciplina, 
hierarquia, 
logística, 
planejamento de 
longo prazo, 
formação de 
recursos 
humanos. 

Democracia, 
ética, 
qualidade, 
método 
científico. 

Administração 
de império 
multifuncional, 
formação de 
executivos, 
grandes 
empresas 
privadas, 
exército 
profissional. 

Retomada dos 
valores 
humanistas, 
grandes empresas 
de comércio, 
invenção da 
contabilidade, 
Maquiavel.  

Invenção das 
fábricas, 
surgimento 
dos 
sindicatos, 
início da 
administração 
como 
disciplina.  

Fonte: Maximiano, 2004, p. 49. 
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No período anterior à Revolução Industrial, a administração era marcada 

pela história de países, governos, organizações religiosas e exército, a partir 

deste período ocorreu o surgimento de um novo personagem na sociedade, a 

empresa industrial, onde se iniciou o desenvolvimento administrativo.  A partir da 

Revolução Industrial surgiram às fábricas e a criação da máquina a vapor, assim 

a sociedade passou a ter as organizações, locais onde poderiam trabalhar e 

retirar o seu sustento. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 24) “organização é uma sociedade social 

conscientemente coordenada, composta de duas ou mais pessoas, que funciona 

de maneira relativamente contínua, com o intuito de atingir um objetivo em 

comum”. Vemos aqui que o conceito de organização é a união de várias pessoas 

que unem esforços e conhecimentos para se atingir um objetivo estipulado, que 

sozinha provavelmente não teria êxito.  

Temos organizações de diferentes formas e tipos, podendo ser comercial, 

pública, hospitalar entre tantas outras que temos e utilizamos no nosso dia a dia. 

Também pode-se adotar diversos estilos e modelos de gestão, como a mais 

comum em nosso país, a empresa de gestão familiar. Segundo Maximiano 

(2005, p. 7) “as organizações assumiram importância sem precedentes na 

sociedade e na vida das pessoas”. Não existiria a sociedade sem as 

organizações, pois, são elas que impulsionam a economia e geram o 

crescimento dos locais onde atuam.  

 Organizações são feitas e geridas por pessoas que através de um objetivo 

em comum fazem com elas se desenvolvam, este crescimento está diretamente 

ligado à cultura organizacional, que bem disseminada aos níveis hierárquicos da 

organização faz com que todos trabalhem pelo mesmo objetivo.  

 Segundo Chiavenato (2005, p. 25) “as organizações são organismos vivos 

e inteligentes que se adaptam continua e incessantemente ao contexto 

ambiental em que vivem”. Neste sentido percebemos que a organização não é 

apenas a sua estrutura física e os bens que possui, pois não é um organismo 

estático e sim que evolui através de novos conhecimentos e conceitos, que se 

utiliza dos conhecimentos individuais para gerar produtos e serviços aos seus 

consumidores. 
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 Tão grande é a importância das organizações para a sociedade, que 

vários pesquisadores dedicaram a sua existência para estuda-las, tais como 

Peter Drucker, Peter Senge, Paulo Roberto Motta, Rui Otávio Bernardes, entre 

outros. 

 

2.2 Aprendizagem Organizacional 

 

Aprendizagem organizacional é um tema que surgiu e se desenvolveu na 

passagem do século XXI, no final dos anos 70 começou a ser divulgados artigos, 

pesquisas e livros sobre o tema. Surgiu como um novo tema de estudo para o 

crescimento das organizações que perceberam que necessitavam de uma 

ferramenta que as fizessem conhecer seus erros e transforma-los em 

conhecimento para que não voltassem a acontecer.   

O conceito de aprendizagem organizacional teve sua alavancagem no 

início dos anos 1990, momento em que as organizações estavam iniciando o 

processo pela busca acelerada das informações e viram neste conceito uma 

forma de conseguirem ampliar seus conhecimentos e em contrapartida se 

manterem no mercado. Por este motivo a aprendizagem organizacional foi 

definida como o processo onde as organizações compreendem e administram 

suas experiências, sendo um processo integrativo entre as áreas e não somente 

uma variável. 

 Segundo Dodgson (1993, online), “a aprendizagem organizacional é vista 

como a busca de manter e desenvolver competitividade, produtividade e 

inovação em condições tecnológicas e de mercado incertas”. Ou seja, as 

organizações buscam na Aprendizagem Organizacional uma forma de se 

reinventar e acompanhar o ritmo do mercado sem perder a essência que a trouxe 

até aqui. 
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 Hedberg (1981, online) diz que “a Aprendizagem Organizacional permeia 

a estratégia, a estrutura e o conhecimento nas organizações e não constitui 

processo linear separado dos processos organizacionais, mas sim um processo 

interativo que envolve diversas dimensões organizacionais em vários níveis de 

análise”. Vemos aqui que o processo de aprendizagem deve ser disseminado 

em todos os níveis hierárquicos da organização, desde a alta gestão até o nível 

operacional, sendo incorporada à cultura organizacional. 

Para Senge; et al (1998, p. 44) “a aprendizagem em equipe é vital, pois 

as equipes, e não os indivíduos são a unidade de aprendizagem fundamental 

nas organizações modernas”. Senge é o autor de “A Quinta Disciplina” livro onde 

ele elenca uma sequência de ações que a organização deve desenvolver para 

ser uma organização que aprende. Senge discorre sobre cinco disciplinas que 

são Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão compartilhada, Aprendizagem em 

Equipe e Pensamento Sistêmico. 

Maximiano (2004, p.89) resume as cinco disciplinas de Senge em: 

 

 Domínio Pessoal: o nível mais auto de autocontrole; 

 Modelos Mentais: mudança de costumes e procedimentos; 

 Visão compartilhada: entendimento comum sobre o futuro 
da organização; 

 Aprendizagem em equipe: Inteligência se potencializa com 
o trabalho em equipe; 

 Pensamento sistêmico: arte de enxergar simultaneamente 
a floresta e as arvores;  

 

Observando as disciplinas de Senge, a organização deverá desenvolver 

ou pratica-las em seus colaboradores, incitando o interesse de aplicar estes 

conceitos com suas equipes para que se desenvolva o aprendizado individual e 

coletivo na organização, levando-a assim a ser uma organização que aprende. 

Ainda neste sentido, vemos que a aprendizagem organizacional é a 

transformação de experiências vividas em conhecimento, que será aplicado na 

organização desde a sua estratégia até os procedimentos operacionais que são 

realizados por ela. 

 

2.3 Organizações de Aprendizagem 
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Organização que aprende teve concepção no início do século XXI. Por 

razões de necessidades gerenciais, seus primeiros traços se deram no Japão e 

Estados Unidos. Veio como uma onda de conceitos para ajudar as organizações 

a se tornarem mais eficazes em seus processos, atendendo melhor seus clientes 

e fornecedores, gerando mais renda e melhores resultados. 

Com o mercado competitivo as organizações procuram em conceitos e 

tendências uma forma de evoluir e se renovar, nesse sentido, a aprendizagem 

organizacional é um dos caminhos utilizados por algumas organizações, isso 

ocorre porque as organizações de aprendizagem só existem se nelas estiver 

inserida a aprendizagem organizacional, sem este fator não será uma 

organização que aprende, pois, de acordo com Senge (2016, p.34) são 

organizações de aprendizagem:  

 

Organizações nas quais as pessoas expandem continuamente 
sua capacidade de criar os resultados que realmente desejam, 
em que se estimulam padrões de pensamento novos e 
abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas 
aprendem continuamente a aprender juntas.  

 

Segundo este conceito a organização deve aprender sobre sua estrutura 

e procedimentos, fornecer um ambiente propício ao aprendizado, incentivar a 

aprendizagem individual para que ela se torne coletiva, pois, de acordo com 

Kofmam; Senge (1993, p.47) a organização de aprendizado deve ser fincada em 

três alicerces:  

(1) uma cultura baseada em valores humanos transcendentes 
de amor, surpresa, humildade e compaixão.  
(2) um conjunto de práticas que possibilitem conversão 
generativa e ação coordenada.  
(3) a capacidade de perceber, trabalhar com o fluxo da vida 
como sistema. 

 

Senge é o autor com mais destaque neste tema, pois não somente com a 

aplicação das cinco disciplinas, mas com um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de ideias e reflexões uma organização pode se tornar uma 

organização que aprende.   

Segundo Peddler, Boydell e Burgoyne (1989, online), são características 

das organizações que aprendem:  
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 Apresentar um clima que estimula os membros a questionar, aprender e 

a desenvolver seu potencial;  

 Agir em consonância com uma cultura de aprendizagem que envolve 

consumidores, fornecedores e outros grupos de interesse;  

 Assumir o desenvolvimento de pessoas como central para o negócio;  

 Defender a transformação e mudança como processos contínuos.  

Ao encontro desta ideia temos Schaw (1994, online) que diz “uma 

organização que aprende é aquela que está apta a adquirir conhecimentos, 

modificando seu funcionamento a partir da comparação de suas experiências 

pessoais com as dos outros”. 

Analisando estes autores percebe-se que toda a organização deve ter o 

sentimento de aprendizagem enraizada em seus processos e relacionamentos 

internos e externos, deve ser propagada a todos os níveis e é através da gestão 

que se inicia este processo de disseminação das informações a todos os 

colaboradores da organização.  

 

3 METODOLOGIA 

  

Com o intuito de resolver o problema de pesquisa deste artigo, foram 

realizados várias pesquisas em livros de autores que são referência no tema, 

como “ A Quinta Disciplina” de Peter Senge, além de artigos online dos sites 

http://www.spell.org.br e https://scholar.google.com.br que discorrem sobre o tema 

Aprendizagem Organizacional e Organizações de Aprendizagem. 

 O estudo tem característica descritiva, pois descreveu sobre o que é 

Aprendizagem Organizacional e Organizações de aprendizagem, tem 

classificação documental, pois utilizou-se livros e sites para a realização a 

pesquisa, tendo caráter qualitativo, onde através das leituras realizadas foi 

possível obter uma análise dos dados.  

 O artigo teve como objetivo analisar se as organizações desenvolvem a 

aprendizagem Organizacional na gestão de pessoas, considerando apenas 

assuntos relacionados ao tema. 

 A coleta de dados ocorreu através de leitura de livros e artigos onde 

apenas os que continham temas relacionados foram utilizados, tendo como 

http://www.spell.org.br/
https://scholar.google.com.br/
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intuito pesquisar o tema indicado, buscando entender como uma organização 

pode se tornar uma Organização de Aprendizagem e como aplicar e desenvolver 

a teoria da Aprendizagem Organizacional na gestão de pessoas das 

organizações. Realizou –se uma breve análise histórica da evolução das 

organizações, para melhor entendimento do assunto descrito. 

Foram os seguintes títulos escolhidos como objeto de pesquisa. 

 10/05/2017 – Características e desafios que cercam essas duas 

abordagens de pesquisa, autores Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, Sônia M. 

G. Gondim, Elizabeth Loiola. 

 02/05/2017 - Comportamento Organizacional: a dinâmica do 

sucesso das organizações, autor Idalberto Chiavenato. 

 10/05/2017 - Aprendizagem Organizacional, Organização de 

Aprendizagem e gestão do conhecimento entre laços e nos, autores Inácia M. 

Nunes, Amanda M. Eller e Marcelo de Souza Bispo. 

 24/03/2017 - Introdução à Administração, autor Antônio Cezar 

Amaru Maximiano. 

 26/03/2017 - Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana 

à Revolução Digital, autor Cezar Amaru Maximiano. 

 15/05/2017 - Organização de Aprendizagem ou Aprendizagem 

Organizacional, autora Yeda Swirski de Souza. 

 03/05/2017 – Aprendizagem em organizações: reflexão sobre a 

produção acadêmica no Brasil, autores Maria Guerra, Adalmir de Oliveira 

Gomes, Catarina Cecília Odelius. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Diferenciar Organização de Aprendizagem de Aprendizagem Organizacional 

 

 Aprendizagem organizacional é o estudo teórico para a aplicação deste 

tema, onde autores identificaram e estudaram este comportamento das 

organizações e formaram estudos com base no que seria a aprendizagem 

organizacional e como aplica-la nas organizações. 
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 Já a organização de aprendizagem é o local onde esta “teoria” é aplicada 

com o objetivo de se ter o desenvolvimento organizacional, sendo realizado 

através do conhecimento adquirido na organização.  

 Suas diferenciações estão no âmbito teórico como descrito no quadro 2: 

 

QUADRO 2 – Comparativo entre Aprendizagem Organizacional e Organização 
de aprendizagem 

Fonte: adaptado de Tsang (1997) (apud GUERRA, GOMES, ODELIUS, 2017, online). 

 

 Neste comparativo analisamos as diferenças teóricas entre a AO e OA, 

para que, após análise seja possível se aplicar a teoria na prática cotidiana das 

organizações.  

 Analisando as informações do quadro percebemos claramente a 

separação da teoria para a prática, pois o critério da Aprendizagem 

organizacional está fundado em métodos, ou seja, em como aplicar a 

Aprendizagem Organizacional nas organizações, através de estudos 

acadêmicos, coletas de dados, métodos estatísticos, cada organização deve 

encontrar a melhor forma de aplicar os conhecimentos coletados na rotina da 

organização. 

 Já os prescritivos da Organização de Aprendizagem estão voltados para 

a pratica, sendo aplicado na rotina e no cotidiano da organização, com a ajuda 

de participantes, com base nas experiências vividas que buscam descobrir como 

implantar a Aprendizagem organizacional. Os objetivos são alcançados com 

esforço mutuo e postura positiva dentro da organização. 

  

4.2 Identificar como Desenvolver a Aprendizagem Organizacional 

 



 

 
 

 

    
85 

 

Para desenvolver a Aprendizagem Organizacional, a organização deve 

primeiramente se conhecer, realizar estudos de suas rotinas, observar as 

experiências vividas e o que foi apreendido com elas, verificar como está sendo 

realizada a valorização profissional dentro da organização e principalmente 

verificar se o conhecimento gerado por ela está sendo disseminado e difundido 

para todos os colaboradores. 

Segundo Probst e Büchel (1997, online) haverá aprendizagem 

organizacional em três circunstâncias: 

 
1. Quando a mudança acontece em nível do grupo ou 
sistema;  
2. Quando fosse constatada mudança no conhecimento e 
nos valores coletivos;  
3. Quando fossem observadas mudanças nos padrões 
comportamentais e normativos coletivamente compartilhados. 
 

Neste sentido percebe-se que a aprendizagem deve ocorrer no nível 

individual e repassado ao grupo, atingindo e aumentando o nível do 

conhecimento na organização, a partir deste ponto ocorre a mudança no 

comportamento, nas normas e crenças da organização. 

Levitt e March (1988, p.126) afirmam que “as organizações codificam, 

armazenam, retêm e transferem lições de sua história, independente da 

rotatividade de pessoal e da passagem do tempo”. Ou seja, a organização que 

busca a aprendizagem organizacional deve obter a informação para filtrar os 

dados, processar a informação através da coleta de dados, passa-la para a fase 

da interpretação que levará a aprendizagem, esta por sua vez irá gerar a tomada 

de decisão e aplicação desta aprendizagem. Ao encontro deste conceito temos 

Dodgson (1993, p.377) que sugere que a Aprendizagem Organizacional se 

refere às: 

 
Formas como as organizações constroem, suplementam e 
organizam conhecimentos e rotinas em torno de suas atividades 
e dentro de suas culturas, e adaptam e desenvolvem a eficiência 
organizacional por meio da melhoria da utilização das amplas 
habilidades de suas forças de trabalho. 
 

Mais uma vez verifica-se que para ser uma organização que desenvolve 

a aprendizagem organizacional, é premente agir para que suas rotinas e 

atividades sejam voltadas para o desenvolvimento do conhecimento, para que 
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se tenha a eficiência desejada e ao mesmo tempo seja disseminada a cultura da 

aprendizagem em suas rotinas.  

 As Organizações de Aprendizagem desenvolvem e mantém sistemas de 

aprendizagem que influenciam seus colaboradores no desenvolvimento e ainda 

mantém este histórico de aprendizagem na história da organização, onde rotinas 

são transformadas e adaptadas, porém, não se perde a essência de onde foram 

geradas. 

 

4.3 Identificar como Desenvolver a Organização de Aprendizagem 

 

Primeiramente para se tornar uma organização que aprende deve-se 

aplicar a aprendizagem organizacional, sem este fator não se terá uma 

organização que aprende. Outro ponto é ter um profundo conhecimento do seu 

capital humano, investir em atração e manutenção deste capital é essencial para 

se tornar uma Organização que Aprende. O quadro 3 auxilia a Organização 

como medir seu nível de aprendizagem organizacional. Os itens contribuem para 

a caracterização de uma organização que aprende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 3 – Avaliação da Organização que Aprende 
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Fonte: Santos, 2000. 
 

Através das respostas dadas a estas perguntas a organização começa a 

ter um índice de qual ponto deve trabalhar com seus colaboradores e a sua 

gestão. 

Organizar seminários, reuniões de equipes, incentivar e manter 

programas de auxílio à educação são formas de investimento que a organização 

pode praticar para desenvolver seus colaboradores para que possam 

desenvolver suas habilidades dentro da organização que estão atuando.  

A Organização precisa montar uma estratégia de aprendizagem vinculada 

a suas rotinas, seja delegando uma pessoa para ser o responsável por essa 

disseminação de informação ou montando grupos de aprendizagem, geralmente 

pessoas com influência e conhecimento para repassar as informações aos 

demais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O presente estudo buscou elencar as características da aprendizagem 

Organizacional e das Organizações de aprendizagem, buscando encontrar as 

diferenças entre si e suas aplicações nas rotinas das organizações. Elencaram-

se também suas particularidades e como isso é refletido na gestão das pessoas 

em uma organização. 

 Após análises, ficou claro que o assunto descrito reclina sobre o 

envolvimento das pessoas no processo como de importância capital, e um ponto 

crucial para a implantação em uma organização, este fator só ocorre se todos os 

níveis da organização estiverem alinhados e comprometidos em um mesmo 

objetivo, disseminando a cultura de aprendizagem a todos os colaboradores. 

 Verificou-se também a importância de se criar ambientes e programas 

institucionais que favoreçam a aprendizagem, pois as pessoas precisam se 

sentir confiantes para propor melhorias e gerar novas ideias para a organização.  

 Optou-se pela pesquisa bibliográfica para encontrar assuntos 

relacionados ao tema descrito, identificando como as organizações evoluíram no 

decorrer dos anos e através da globalização, quais impactos e mudanças 

influenciaram nas rotinas organizacionais.  

 O resultado da pesquisa apontou que a implantação da aprendizagem 

organizacional não é mais uma opção para as organizações, mas sim uma 

necessidade devido à evolução nos processos administrativos e econômico, 

aliado as novas tecnologias e mudanças no ambiente de trabalho. Visto que uma 

organização que não seja aprendiz no mundo de hoje, não alcançará o sucesso 

desejado por seus acionistas. 

 Este trabalho visou contribuir com os estudos bibliográficos relacionados 

ao tema, elencando o significado dos termos e suas utilizações nas rotinas 

organizacionais, visto há poucos materiais traduzidos para o Português. O tema 

começou a ser estudado nos anos 70, porém o entendimento da sua 

necessidade teve amplitude nos anos 90 onde as organizações sentiram a 

necessidade de aplica-lo em suas rotinas, devido a este fato ainda se tem 

dificuldade no entendimento e aplicação do tema tantos pelos autores como 

pelas organizações. 

 Em relação à pesquisa realizada, espera-se que as organizações 

busquem cada vez mais entender os seus processos para que através das suas 
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experiências possam estimular o aprendizado organizacional em todos os níveis 

hierárquicos da organização, desenvolvendo ambientes em que colaboradores 

possam criar ideias e processos que sejam uteis para a perenidade da 

organização, alinhados a este fato vem à necessidade de se manter o 

conhecimento dentro da organização, que servirá de estimulo para novos 

conhecimentos, mantendo desta forma a organização segura de seus processos 

e com mais chances de crescimento econômico e social no mercado atual.  
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PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS QUANTO AO 

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES NAS DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE 

RENDA DA PESSOA FÍSICA 

 

Jaqueline da Silva Santos19 

Fabiane Popik20 

 

RESUMO 
Com objetivo de analisar a percepção de profissionais contábeis quanto ao 
cruzamento de informações fiscais nas Declarações de Ajuste Anual da Pessoa 
Física, o presente artigo traz os principais conceitos relacionados a importância 
da prevenção quanto aos dados repassados ao fisco, bem como o confronto dos 
valores evidenciados nas declarações, aliadas ao avanço tecnológico, tornando 
o processo de fiscalização mais rápido e eficaz. A pesquisa de natureza 
qualitativa e descritiva utilizou questionário para identificar os principais 
cruzamentos realizados entre as declarações e suas implicações ao contribuinte, 
e apontar prevenções para apresentação de informações fidedignas ao fisco. 
Foram coletados 5 questionários com os contadores de Lucas do Rio Verde, no 
mês de maio de 2017. O resultado do estudo indica que as principais obrigações 
acessórias, alvo do cruzamento de dados da Receita Federal, segundo a 
percepção dos respondentes são: Dmed, Dimob e E-financeira, e que a 
integridade das informações é indispensável para evitar futuras notificações. 
Embora o sistema de fiscalização esteja em constante avanço há de ressalvar 
que o intuito do governo não é penalizar os contribuintes, mas conscientizá-los 
para que tratem suas informações de maneira correta, a fim de inibir a 
sonegação fiscal e contribuir para o desenvolvimento econômico do país. 

 
Palavras-chave: Cruzamentos de Informações Fiscais. Obrigações Acessórias. 
Sistemas de Informação. 

 

1 INTRODUÇÃO   

  

Atualmente a tecnologia da informação se tornou um forte aliada do fisco, 

exigindo cada vez mais informações precisas e fidedignas de seus usuários. A 

transmissão de dados via internet está se intensificando, e os sistemas 

integrando entre si, em razão disso faz-se necessário estar atento a este novo 

                                                           
19 Artigo entregue como requisito para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso 
I, 7º semestre do Curso de Ciências Contábeis, Faculdade La Salle, 2017. 
20 Mestre em Ciências Contábeis. Professora orientadora do artigo. 
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cenário, para evitar divergências de informações e consequentemente 

implicações com o fisco. 

De acordo com Lima; et al (2013), a auditoria está cada vez mais eficaz, 

e em razão disso o intercâmbio de dados entre a Receita Federal, Estados e 

Municípios promoveu benefícios como aumento na arrecadação de tributos, e 

intensificação da fiscalização contra a sonegação. 

Para Botelho; et al (2010), a Receita Federal possui um banco de dados 

onde são registradas todas as informações a respeito de cada contribuinte, 

desde a movimentação dos produtos de uma empresa e saída dos mesmos com 

cada participante envolvido. Este procedimento já era realizado anteriormente, 

porem como se tratava de um processo manual o procedimento era moroso, 

sendo necessário analise de diversos documentos. A partir da emissão de uma 

nota fiscal, o fisco consegue identificar quem são o remetente e destinatário, as 

mercadorias, quantidade, alíquota de tributos, conseguem identificar até mesmo 

se as empresas envolvidas praticam atos ilícitos, como por exemplo a 

sonegação. 

De acordo com o desenvolvimento da tecnologia da informação, o fisco 

tem conseguido cruzar as informações com maior velocidade e eficiência. Por 

este motivo, foram instituídos programas que permitam aos contribuintes 

prestarem informações a respeito de suas movimentações financeiras e fiscais. 

Estes programas são denominados obrigações acessórias e tem o intuito de 

controlar as operações realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas, foram 

desenvolvidas de acordo com a natureza dos tributos e do regime de tributação, 

funcionam como centralizador de dados fiscais e permitem por meio de 

cruzamento desses dados, a auditoria eletrônica e verificação da conformidade 

das informações prestadas (SAMPAIO, 2011). 

E importante entender o procedimento realizado pela Receita Federal de 

recepção e análise dos dados informados nas declarações pelas pessoas físicas 

e jurídicas, e identificar soluções preventivas para evitar que haja sonegação de 

impostos. Desse modo, é de fundamental importância saber quais os principais 

cruzamentos de informações fiscais gerados pela RFB ao recepcionar as 

Declarações de Ajuste Anual do contribuinte Pessoa Física, em que elas 
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implicam e quais as alternativas para evitar divergências de informações e 

possíveis intimações do fisco?  

O objetivo deste trabalho é analisar a percepção de profissionais 

Contábeis, quanto ao cruzamento de informações fiscais nas Declarações de 

Ajuste Anual de Pessoa Física. Como objetivo específico o estudo visa relacionar 

as principais obrigações acessórias geradas pelas empresas que são base para 

cruzamento de dados e por fim verificar os cuidados que o contribuinte deve 

tomar para evitar irregularidades e intimações do fisco, e identificar quais as 

principais informações que estão sendo cruzadas pelos órgãos reguladores.  

Isso requer que, tanto as organizações contábeis, quanto as pessoas 

físicas tenham um maior cuidado nas informações prestadas nas diversas 

declarações exigidas pelo fisco, adotando caráter preventivo no tratamento 

desses dados. Por isso é necessário conhecer os possíveis cruzamentos feitos 

pelo fisco bem como as principais informações analisadas pela fiscalização, para 

evitar punições tanto paras as empresas e para a organização contábil 

responsável pela informação prestada, quanto para as contribuintes pessoas 

físicas que correm o risco da malha fina por erro ou irregularidade em suas 

Declarações do Imposto de Renda. Portanto, este trabalho visa levantar as 

implicações geradas do cruzamento de dados nas obrigações acessórias, e 

desta forma, sugerir alternativas para prevenir irregularidades na prestação de 

informações. 

  

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Breve Histórico do Imposto de Renda 

 

O surgimento do IRPF ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento 

dos povos, o sistema econômico de troca de produtos por outros produtos ou 

serviços dificultava a medição da renda. No século VX surgiram, em Florença, 

os primeiros movimentos para uma efetiva tributação sobre a renda. Foi criado 

o tributo conhecido como Catasto, que transferiu a tributação direta da 

propriedade sobre a renda, mais tarde passou a ser conhecido como Decima 

Scalata. Foi um marco histórico dos Imposto de Renda, segundo alguns 
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estudiosos, a primeira demonstração de uma tributação sobre a renda (RECEITA 

FEDERAL, 2015). 

No século XV, na Inglaterra, houve algumas tentativas infrutíferas de 

instituir um imposto sobre a renda. O imposto de renda passou a ser cobrado em 

1799, na Inglaterra mediante a um projeto de lei criado por William Pitt (Primeiro 

Ministro Britânico como meio de angariar recursos para o financiamento da 

guerra, ameaçada por Napoleão Bonaparte. O imposto era cobrado inicialmente 

sobre a renda total acima de 60 libras, e podia ser pago em até 6 quotas 

(RECEITA FEDERAL, 2015). 

No primeiro momento, houve rejeição por boa parte da população, já que 

o imposto era contrário aos hábitos e costumes do país, alguns temiam que, 

terminando a guerra, o imposto continuasse a ser cobrado, outros que com o 

tempo e a necessidade de mais recursos, a base de cálculo fosse aumentada. 

Em 1802, o imposto de renda foi suprimido como consequência da paz 

transitória entre Inglaterra e França. Um ano após o sucessor Addington, 

restabeleceu o imposto. Após uma série de crises e déficits orçamentários foi 

instituído como um simples imposto de guerra e para cobrir dificuldades 

financeiras, o imposto de renda passou a ser permanente e se transformou no 

principal finte de recursos em muitos países (RECEITA FEDERAL, 2015). 

O imposto de renda conforme conhecemos hoje, incidente sobre a renda 

total do contribuinte foi após diversas tentativas, instituído no Brasil em 1.922 

mediante a Lei de Orçamento 4.625, de 31 de dezembro, dispunha: 

 

Art.31. Fica instituído o imposto geral sobre a renda, que será 
devido anualmente, por toda pessoa física ou jurídica, residente 
no território do pais, e incidirá, em cada caso, sobre o conjunto 
líquido dos rendimentos de qualquer origem. [...] (RECEITA 
FEDERAL, 2015, online). 

 

Nos anos seguintes, após sucessivos aperfeiçoamentos o imposto ganha 

representatividade econômica e em 1.943 sua arrecadação ultrapassa pela 

primeira vez o imposto sobre o consumo, com diversas alterações nas alíquotas, 

obtendo o maior salto em de sua história, passando de 20% para 50% no 

exercício de 1.962 (RECEITA FEDERAL, 2015). 
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No exercício de 1.991 a então Secretaria da Receita Federal (SRF) 

instituiu o preenchimento da declaração em meio magnético e em 1.997 foi 

instituída a entrega da declaração de ajuste anual pela internet. A partir de 1.998 

a legislação do Imposto de Renda Pessoa Física passa a ser mais concisa e 

estável, com a estrutura de apuração do rendimento tributável, das deduções e 

do imposto devido muito próxima ao que é feito hoje em dia (RECEITA 

FEDERAL, 2015). 

 

2.2 Avanço da Tecnologia dos Sistemas de Informação  

 

A sociedade passou por diversas mudanças no final do século XX no que 

diz respeito a tecnologia da informação, como computadores, notebooks e 

internet. O governo ao perceber que muitas empresas estavam obtendo 

resultados significativos com o avanço da tecnologia, encontrou uma 

oportunidade de também obter vantagens em sua arrecadação de tributos e 

combate à sonegação, investindo em tecnologia de ponta para que isso se 

concretizasse (SANTOS; et al, 2014). 

A era digital revolucionou o cenário econômico e social e mudou a forma 

de administração das organizações em geral. A contabilidade é uma área 

diretamente afetada por esta evolução tecnológica por ser adepta as tecnologias 

da informação, gerando maior responsabilidade aos gestores pelas suas 

decisões e a diminuição de conflitos de interesses, com base de conduta na 

legislação e em padrões organizacionais.  

Para atingir a transparência neste cenário corporativo, os sistemas de 

informação e a tecnologia da informação, unidas a qualificação profissional além 

de serem ferramentas fundamentais para que as empresas se mantenham aptas 

a atender as exigências legais, são também fatores de crescimento e 

desempenho quando utilizadas de maneira adequada (ZITTEI; LEITE; 

LUGOBONI, 2015). 

A tecnologia passou a ser um elemento importante na execução dos 

objetivos da organização, atuando como um forte aliada do mercado competitivo 

apoiando a gestão no direcionamento a ser tomado pela organização. Neste 

sentido, as pessoas e a tecnologia devem estar alinhadas para que atuem como 
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suporte da empresa na busca de maior participação no mercado, ou de sua 

sobrevivência no mercado em que atua. O grande desafio da organização está 

no fato de que a tecnologia seja utilizada da melhor maneira em suas atividades, 

pela eficiência e eficácia em seus resultados. Nota-se que é um elemento que 

na maioria das vezes traz uma mudança cultural nas empresas, passando a ter 

como regra a profissionalização, uma vez que os sistemas atuais trazem consigo 

um aumento do fluxo de informações bem como cruzamentos constantes de 

dados (RECEITA FEDERAL, 2015) 

Desde a instituição do Imposto de Renda em 1.991, o programa de 

preenchimento e envio das declarações conseguia mais adeptos. A cada ano 

aumentava a quantidade de declarações entregue em meio magnético, os 

contribuintes perceberam as vantagens de preencher a declaração por 

computador, apuração eletrônica do imposto, importação dos dados das 

declarações do ano anterior, que recuperavam o preenchimento de campos 

trabalhosos, informação do modelo de declaração completo ou simplificado mais 

vantajoso para o contribuinte. A partir do ano de 1.997, além da declaração por 

formulário e por disquete, a entrega via internet foi um grande marco tecnológico 

na história do IR. A partir de então, a cada ano a RFB busca aprimorar o sistema 

a fim de facilitar o preenchimento e envio das declarações (RECEITA FEDERAL, 

2015) 

 

2.3 Sistema T- Rex e Harpia  

 

É um supercomputador montado nos Estados Unidos o qual leva o nome 

de Tiranossauro Rex, e o software Harpia, desenvolvido por engenheiros do ITA 

(Instituto Tecnológico de Aeronáutica) para combater a sonegação fiscal e elevar 

a arrecadação. Capaz de cruzar informações com rapidez e precisão, a partir da 

técnica de combinação e análise de informações de contribuintes são 

identificadas as operações de baixo e alto risco para o fisco (SAMPAIO, 2011). 

Além de receber informações de outras fontes como secretarias estaduais 

da Fazenda, e também investigações como as da Policia Federal, com este 

software a Receita terá uma análise do contribuinte em segundos, a partir de 

informações de várias fontes o sistema analisa os relacionamentos das 
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empresas tanto como pessoa física como jurídicas. São analisadas as 

informações sobre a capacidade econômica dos contribuintes PF como 

rendimento, movimentação financeira, gastos com cartão de crédito e aquisição 

de bens, como imóveis, carros, aeronaves e barcos. Esses dados compõe um 

histórico de cada contribuinte (SAMPAIO, 2011). 

 

2.4 Principais Obrigações Acessórias x Cruzamento de Dados 

 

De acordo com Botelho; et al (2010), o contribuinte está buscando cada 

vez mais fugir da tributação do IRPF omitindo operações financeiras e 

patrimoniais, não informando ao fisco suas transações de compra, venda, 

locação de imóveis, aplicações financeiras, e demais operações que alteram seu 

patrimônio, ciente dessa prática, a RFB criou mecanismos para coibir essa ação 

chamado obrigações acessórias. 

Segundo Gomes (2010), a obrigação acessória significa compromisso, 

dever, tarefa, é uma relação jurídica de caráter transitório entre devedor e credor 

decorrente de lei, que visa atender aos interesses do fisco a fiscalização e 

arrecadação de tributos.  

Atualmente, todas as pessoas jurídicas e equiparadas, perante a 

Legislação Comercial, Fisco Federal, Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, independentemente do seu enquadramento jurídico ou da forma de 

tributação perante o Imposto de Renda, estão obrigadas a cumprir com as 

seguintes obrigações ou normas legais, conforme Quadro 1: 

 

QUADRO 1 - Obrigações acessórias e suas especificações 
DOI - Declarações sobre 

Operações Imobiliárias 

Informados documentos lavrados, anotados, registrados e 

averbados que caracterizam aquisição ou alienação de imóveis. 

Apresentada pelos serventuarios da justiça responsáveis por 

cartórios de Notas, e Registro de imóveis. 

DIMOF - Declaração de 

Informação de mov imentação 

Financeira 

Informada pelos bancos e cooperativas de crédito as operações 

efetuadas pelos usuários de seus serviços. 

DECRED - Declaração de 

Operações com Cartões de 

Crédito 

Informadas pelas operadoras de cartões de crédito as operações  

efetuadas, compreendendo a identificação dos usuários de seus 

serviços e os montantes mensalmente movimentados. 

DIMOB - Declaração de 

Informação de Atividades 

Imobiliária 

Informações relativas a todos os imóveis comercializados pelas 

imobiliárias que intermediam aquisição, alienação ou aluguel de 

imóveis, ou empresas constituídas para construção. 
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DMED - Declaração de Serviços 

Médicos e de Saúde 

Informados valores recebidos de pessoas fisicas, em decorrencia 

de pagamento pelos serviços médicos e de saúde. Apresentada 

pelas pessoas jurídicas ou pessoas físicas  que seja prestadora 

de serviços médicos e de saúde. 

GFIP - Guia de Recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Informações a 

Previdencia Social 

Informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos 

geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao 

INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores e valor a 

ser recolhido ao FGTS. 

DIRF - Declaração do Imposto 

de Renda Retido na Fonte 

Declaração feita pela fonte pagadora, com intuito de informar a 

RFB rendimentos pagos a pessoa fisica inclusive isentos e não 

tributáveis. 

ECF - Escrituração Contabil 

Fiscal 

Informações que compõe a base de cálculo e o valor apurado de 

IRPJ e CSLL, enviadas pelas empresas optantes pelo Lucro 

Presumido e Lucro Real 

SPED - Sistema de Escrituração 

Digital 

Transmissor unificador de todas as atividades de recepção, 

validação, armazenamento e autenticação de livros e 

documentos que integram a escrituração fiscal e comercial das 

empresas. 

DCTF - Declaração de 

Contribuintes e Tributos 

Federais 

Devidas por todas as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto 

de renda estabelecidos pelo Lucro real e Lucro Presumido, são 

informados os débitos de todos os impostos federais e seus 

respectivos pagamentos ou seu saldo devedor. 

E- FINANCEIRA Informadas pelas Instituições Financeiras, seguradoras, planos 

de saúde, distribuidora de títulos todas as movimentações 

financeiras realizadas durante o ano. 

Fonte: Receita Federal (2017) 

 

De acordo com Lizote e Mariot (2012), a preocupação das empresas no 

que se refere ao cumprimento das obrigações ao fisco, vêm aumentando nos 

últimos tempos. Com o recebimento periódico dos dados dos contribuintes, é 

possível executar o cruzamento das informações efetuado por auditoria 

eletrônica capaz de identificar inconsistências nas declarações dos contribuintes 

A autuação entre os fiscos federal, estadual e municipal ocorre de forma 

interligada, e esta parceria, aliada ao fator tecnologia, faz com que a comunicação e a 

capacidade de troca de informações entre os fiscos atinjam o seu nível supremo.  

É necessário que as empresas se adequam as mudanças propostas a 

cada período nas obrigações acessórias a fim de evitar futuramente multas ou 

acréscimos na tributação. O desenvolvimento do sistema tributário possibilita 

uma série de avanços ao país e principalmente a empresa, que passa a adquirir 

maior transparência com o livre acesso de informações entre o fisco e o 

contribuinte (DOURADO; SIMÕES; PORTO, 2015). 

 

2.5 Plano Anual de Fiscalização da RFB 
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Anualmente o sitio da receita federal faz a publicação do plano anual de 

fiscalização para o ano vigente, e mostra os resultados obtidos nas principais 

operações fiscais e valores referente a recuperação de crédito no ano anterior. 

Elaborado pela subsecretaria de fiscalização da RFB responsável pelo 

processo de monitorar os grandes contribuintes do Brasil, promover a 

conformidade tributaria, realizar pesquisa e seleção dos sujeitos passivos que 

serão fiscalizados, realizar a fiscalização interna (revisão de declarações) e 

externa (auditorias). Sendo referência entre as administrações tributárias dentro 

e fora do país, a Fiscalização da Receita atua com objetivo de garantir 

arrecadação necessária ao funcionamento do Estado e pelo incansável trabalho 

de combate à sonegação fiscal e aos demais ilícitos tributários. 

Para garantir esses objetivos, todas as ações são realizadas com base 

nesses tripés: disponibilizar as melhores ferramentas tecnológicas, capacitar 

continuamente cada profissional que atua nos respectivos processos de 

trabalho, e disseminar o conhecimento produzido na organização (RECEITA 

FEDERAL, 2017) 

Tais esforços são necessários para permitir que o Auditor da Receita 

Federal tenha condições para exercer sua missão a favor do Estado Brasileiro. 

O Gráfico 1 mostra o resultado do crédito tributário obtido através das autuações 

realizadas entre os anos de 2009 a 2016. 

 
GRÁFICO 1 – Valor Total das Autuações da Fiscalização da Receita Federal do Brasil 

 

Fonte: Receita Federal (2017) 
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Em relação as pessoas físicas, de acordo com o quadro 2, as autuações 

concentraram-se nos contribuintes cuja principal ocupação declarada foi de 

proprietário e dirigente de empresa, sendo as principais infrações cometidas pela 

ausência de tributação no ganho de capital, omissão de rendimentos mediante 

depósitos bancários de origem não comprovada (RECEITA FEDERAL, 2017). 

 
QUADRO 2 - Autuações por ocupação profissional 

 

Fonte: Receita Federal (2017) 

 
No ano de 2010 foram criadas equipes regionais de profissionais 

formadas por Auditores Fiscais especializados em critérios para identificação de 

indícios de infração tributária. A partir de uma seleção dos maiores contribuintes 

em ambito regional, permitiram a RFB identificar com mais precisão as 

operações. 

Os valores médios das autuações efetuadas pela RFB vem aumentando 

de forma consistente ao longo dos ultimos anos, conforme quadro 3. 

 
QUADRO 3 – Valores de autuações do ano de 2012 a 2016 

 

Fonte: Receita Federal (2017) 

 
O crescimento nas autuações deve-se a melhoria na qualidade de seleção 

dos contribuintes, investimento da tecnologia da informação que permite análise 

de um grande volume de informações e especialização das equipes de auditoria 

(RECEITA FEDERAL, 2017) 
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A malha fina da pessoa física é pioneira na adoção de ações para 

estimular o cumprimento das obrigações tributárias de forma espontânea através 

da autorregulação por meio do sistema de Extrato do Processamento da 

Declaração, que permite o contribuinte identificar se a declaração foi retida, o 

motivo da retenção e se há algo a ser feito pelo contribuinte para resolver a 

situação. A autorregulação é permitida somente antes do contribuinte ser 

intimado ou notificado pela RFB, a vantagem para o contribuinte é evitar o 

eventual início de procedimento fiscal e o pagamento de multa. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativa e descritiva. Tendo em vista o 

objetivo geral que consiste em analisar os principais cruzamentos das 

obrigações acessórias mediante a todas as operações realizadas pelo 

contribuinte Pessoa Física. Para o levantamento dessas informações foi 

elaborado um questionário, a fim de obter respostas quanto a percepção dos 

profissionais contábeis, mediante a apresentação de dados do contribuinte 

perante o fisco, através da Declaração do Imposto de Renda. 

O estudo foi aplicado nos 10 maiores escritórios de contabilidade do 

município de Lucas do Rio Verde, por possuírem maior experiência no mercado. 

A coleta também foi por acessibilidade, com obtenção de 5 questionários 

respondidos. 

A tabela 1 descreve os cargos dos respondentes da pesquisa. 

 

TABELA 1 – Quantidade de respondentes e respectivos cargos  

Cargo Quant. Respondentes 

Contador 3 

Aux. Contábil 2 

Total 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A tabela 2 mostra o período de atuação no cargo de ocupação. 

 

TABELA 2 – Tempo de atuação no cargo 
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Cargo 1 a 3 anos 6 a 12 anos 

Contador 2 1 

Aux. Contábil 1 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A tabela 3 indica o período de atuação dos profissionais na área do 

imposto de renda. 

 

TABELA 3 – Tempo de atuação na área de Imposto de Renda 

Cargo 1 a 3 anos 6 a 12 anos 

Contador 1 2 

Aux. Contábil 1 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para a coleta dos dados foi elaborado um questionário com 8 perguntas, 

sendo 5 fechadas, buscando informações quanto ao cargo ocupado pelo 

respondente na empresa e o tempo atuando na área contábil, o período de 

atuação na área do IRPF, visando maior credibilidade nas informações, bem 

como verificar quanto ao conhecimento adquirido na área de DIRPF através das 

experiências obtidas ao longo dos anos. 

As demais perguntas abertas, foram elaboradas com intuito de verificar 

quais obrigações acessórias são principal alvo do cruzamento da DIRPF 

mediante percepção do profissional contábil. Foi questionado também quais os 

cuidados que o contribuinte PF deve ter no envio das declarações a fim de evitar 

divergências de informações e possíveis notificações pelo fisco, e por fim se o 

sistema vigente da RFB era suficiente para uma boa coleta e análise dos dados 

ou se era necessárias melhorias. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Cruzamento das Obrigações Acessórias 

 

Mediante dados coletados demonstrado no gráfico 2 nota–se que os 

principais cruzamentos de dados que são alvo da Receita Federal na percepção 

dos profissionais está relacionado as obrigações DMED, DIMOB, e 
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principalmente E-FINANCEIRA na qual identifica todas as operações bancárias 

em conta corrente, poupança, aplicações etc., estas obrigações estão vinculadas 

às principais operações realizadas no dia a dia pelos contribuintes como: venda 

ou compra de imóvel, despesas com saúde, e movimentações financeiras 

 

GRÁFICO 1 – Obrigações acessórias alvo do cruzamento de dados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A DMED é a declaração enviada pelos profissionais de saúde que fornece 

informações para validar as despesas médicas e de saúde das pessoas físicas, 

e deve conter informações sobre o pagamento de tais despesas com o CPF de 

cada cliente, com avanço tecnológico do sistema do governo essa obrigação se 

tornou um grande passo do governo federal em combate à sonegação fiscal que 

ainda ocorre muito por meio de compra de recibos médicos, com intuito de 

aumentar o imposto a restituir ou diminuir o imposto a pagar, ao contrário poderá 

trazer também benefícios como a rápida restituição do imposto por consequência 

do  cruzamentos de dados que a cada ano se torna mais eficiente. 

A DIMOB permite fiscalizar as operações de compra, venda ou aluguel de 

imóveis, e assim como as demais declarações, a omissão de informações ou 

prestação de informações falsas na declaração se caracteriza crime contra a 
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ordem tributária, e atualmente todos os setores de atividades como: Bancos, 

Cartórios de registro, etc. Estão interligados por meio dessas obrigações, não 

sendo possível mais omitir informações como forma de escapar da fiscalização. 

A E-FINANCEIRA foi criada através da Instrução Normativa 1.571 de 02 

de julho de 2015, esta nova obrigação permite apresentar todas as operações 

financeiras realizadas pela pessoa física e jurídica, através das contas correntes, 

poupanças rendimentos, aplicações, etc.… toda a operação realizada via conta, 

acima de R$ 2.000,00 mensais será controlada pelo fisco, e é imprescindível que 

o contribuinte tenha sob controle e declare ao fisco toda a movimentação que 

ocorreu caso seja solicitado. 

Com base nas respostas dos profissionais com maior experiência na área 

de Imposto de Renda, identificou-se que a Receita Federal está mais interessada 

em saber a renda do contribuinte para garantir a arrecadação necessária para o 

bom funcionamento do Estado, o foco não está apenas em cruzar informações 

para notifica-lo.  

Para os contadores com tempo de atuação até 3 anos, o sistema da 

Receita Federal precisa de melhorias na fiscalização, pois ainda não conseguem 

verificar com exatidão todas as declarações, pelo fato de que ainda há muitos 

contribuintes que declaram rendimentos falsos há muito tempo e até o momento 

não foram notificados.  

Com relação ao sistema vigente da RFB, as ferramentas disponíveis hoje 

já é detentora de muitas informações que são suficientes para uma boa análise 

dos dados, e que a única correção a ser feita é a inclusão de leis que permita a 

RFB utilizar informações já obtidas pelos seus mecanismos de controle e 

acúmulo de informações. 

 

4.2 Soluções Preventivas Para Repasse de Informações Fidedignas ao Fisco 

 

Com base nas respostas de todos os profissionais, nota-se que os 

cuidados a serem tomados para prevenir informações divergentes é sempre 

primar por informações verdadeiras a ser transcrita em sua declaração, não 

cometer erros de digitações, fazer apurações em períodos corretos, cumprindo 

os respectivos prazos, bem como movimentar suas contas bancárias somente 
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com sua renda familiar, sempre solicitar Nota Fiscal nas aquisições de serviços 

dedutíveis do IRPF.  

Além destes cuidados o contribuinte tem que estar sempre atento as 

alterações na legislação e encontrar um bom profissional a fim de declarar 

corretamente suas informações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia da informação é a principal aliada do fisco contra a 

sonegação de tributos na realidade atual, desse modo a RFB busca aprimorar 

constantemente o sistema de fiscalização, evitando assim a demora nos 

procedimentos do profissional contábil e dos contribuintes.  

Com base no estudo realizado, as principais obrigações alvo do sistema 

da Receita Federal são: Dmed, Dimob e E-financeira, porém todas são deveres 

administrativos, e são importantes para a fiscalização, apuração e arrecadação 

de tributos, são elas que repassam as informações dos contribuintes para o 

governo, e o cumprimento de todas elas deve ser uma das maiores 

preocupações das empresas, pois o descumprimento delas pode resultar em 

pesadas multas ou até em alguns casos a paralização das atividades, causando 

prejuízos para a empresa. 

O cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal, na percepção dos 

respondentes da pesquisa, é apenas uma ferramenta para conferência de todas 

as obrigações mediante os dados informados pelo contribuinte em sua 

Declaração do Imposto de Renda, e para que o confronto de informações seja 

eficiente, é imprescindível que as empresas apresentem as obrigações 

acessórias com clareza das informações. 

Portanto faz –se necessário o contribuinte estar atento as mudanças 

realizadas pela Receita Federal a todo ano e aos prazos para entrega da 

declaração, reunir todos os documentos com antecedência, bem como prevenir 

realização de movimentações bancárias sem poder comprovar na maioria das 

vezes, comprovar a verdadeira renda e evitar irregularidades nas informações 

com os demonstrativos apresentados pelas pessoas jurídicas.  
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Para pesquisas futuras, sugere-se um estudo aprofundado para tentar 

identificar os motivos pelos quais o fisco exige envio de diferentes declarações, 

contendo as mesmas informações, além de o sistema da Receita Federal já 

possuir acesso a todas as operações realizadas pelos contribuintes. 
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SÍNDROME DE BURNOUT: Um estudo Bibliográfico 

 

Daniela Fonini21 

Marisa Claudia Jacometo Durante22 

 

RESUMO  
A preocupação em ser sempre eficiente, a busca constante por aprimoramento 
pessoal, as grandes exigências para se manter no mercado de trabalho, as 
empresas em constantes mudanças, concorrência acirrada, entre outros fatores 
ligados ao trabalho, tem desencadeado uma série de problemas psicológicos, 
físicos e sociais nos profissionais. Entre esses tipos de problemas relacionados 
ao trabalho, pode-se citar o estresse ocupacional e a Síndrome de Burnout, 
sendo este segundo o foco deste artigo, o qual teve a sua aparição na década 
de 70. Sendo assim, o objetivo geral foi realizar uma análise bibliográfica sobre 
a Síndrome de Burnout, tendo como objetivos específicos: Identificar os 
sintomas da Síndrome de Burnout; Caracterizar a Síndrome de Burnout e 
Descrever os métodos de prevenção e tratamento da Síndrome de Burnout. 
Quanto à metodologia, o método de abordagem é o indutivo, sendo a pesquisa 
descritiva e bibliográfica quanto aos métodos de procedimento e de natureza 
qualitativa. Observou-se que a síndrome não é resultado de situações 
específicas e sim de várias situações do cotidiano do indivíduo, os quais se 
acumulam de forma negativa por um longo período de tempo, resultando assim 
na Síndrome de Burnout. Analisando a literatura aplicada, considera-se que a 
Síndrome de Burnout é resultado da exposição excessiva do indivíduo ao 
estresse relacionado exclusivamente ao seu ambiente de trabalho, sendo a 
mesma considerada uma doença psicológica e de esfera laboral. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Sintomas. Características. Prevenção. 
Tratamento.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A preocupação em ser sempre eficiente, a busca constante por 

aprimoramento pessoal, as grandes exigências para se manter no mercado de 

trabalho, as empresas em constantes mudanças, concorrência acirrada, entre 

outros fatores ligados ao trabalho, tem desencadeado uma série de problemas 

psicológicos, físicos e sociais nos profissionais.  

                                                           
21Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em 
Controladoria e Auditoria. Faculdade La Salle – MT, 2017. E-mail: 
foninifabrim@yahoo.com.br 
22 Doutora em Educação. Professora Orientadora do artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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Dados trazidos pela Revista Metal (2015) informa que no ano de 2014, 

222 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais 

(depressão, estresse, síndromes), sendo que em 2015 esse número cresceu 

36%. Entretanto, é possível que esses números não sejam de fato reais, pois, o 

sistema brasileiro de saúde não consegue acompanhar o processo e muitos 

trabalhadores com distúrbios psicológicos acabam não conseguindo o auxílio 

doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assim esses 

trabalhadores deixam de fazer parte das estatísticas.  

Entre esses tipos de problemas relacionados ao trabalho, pode-se citar o 

estresse ocupacional e a Síndrome de Burnout, sendo este segundo o foco deste 

artigo, a qual teve a sua aparição na década de 70. De acordo com França; et al 

(2014, p.3240):  

O termo Burnout, deriva do verbo inglês to burn out que significa 
em língua portuguesa “queimar por completo” ou “consumir-se”. 
Esse termo foi criado pelo psicanalista Freudenberger, o qual 
descreveu o Burnout como um sentimento de fracasso e 
exaustão causado por um excessivo desgaste de energia e 
recursos internos. O mesmo identificou que fadigabilidade, 
irritabilidade, depressão, aborrecimento, rigidez e inflexibilidade 
também desempenhavam um papel importante na composição 
da síndrome.  

 
 

Assim, a Síndrome de Burnout pode ser entendida como uma série de 

problemas que juntos podem trazer sérias consequências para aquele que é 

acometido pela síndrome. Pode ter vários sintomas, a mesma ainda pode ser 

confundida com outras doenças, o que a torna mais perigosa, pois o tratamento 

poderá não ser correto. 

Entretanto, a Síndrome de Burnout, não ocorre de uma hora para outra, 

ou seja, a mesma é decorrente de um longo período de estresse a qual o 

profissional foi exposto, sendo ela uma reposta do organismo a tensão no 

trabalho.  

Os profissionais atingidos pela síndrome são principalmente aqueles que 

lidam diretamente e intensamente com pessoas, como é o caso de professores, 

assistência social, médicos, enfermeiros, recursos humanos das empresas, 

bombeiros, policiais, advogados, entre outros profissionais, que além de estarem 

trabalhando diretamente com as pessoas, podem influenciar em suas vidas, tal 

carga de responsabilidade, aumenta o nível de estresse desses profissionais.  
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França; et al (2014, p. 3240) ainda explica que a Síndrome de Burnout é 

considerada “uma resposta à tensão crônica no trabalho, gerada a partir do 

contato direto e excessivo com outras pessoas, devido à tensão emocional 

constante, atenção concentrada e grande responsabilidade profissional”. Neste 

sentido, quanto maior o contato do profissional com as pessoas, maior as 

chances de desenvolver a síndrome.  

Neste contexto, entender como a Síndrome de Burnout se desenvolve e 

afeta a vida das pessoas é de grande relevância, pois é a partir dessa análise 

que se torna possível desenvolver meios para melhorar a vida desses 

profissionais, evitando o aparecimento da síndrome ou minimizando as suas 

consequências na vida dos profissionais. 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é realizar uma análise bibliográfica 

sobre a Síndrome de Burnout, tendo como objetivos específicos: Identificar os 

sintomas da Síndrome de Burnout; Caracterizar a Síndrome de Burnout e 

Descrever os métodos de prevenção e tratamento da Síndrome de Burnout.  

Justifica-se este trabalho pela sua importância, haja vista que a síndrome 

atualmente tem se tornado um problema social. As leis brasileiras, no que diz 

respeito ao auxílio ao trabalhador, desde 1999 já enquadram a síndrome como 

uma doença do trabalho. “A Lei n° 3048/99, da Previdência Social, considera a 

síndrome do esgotamento profissional ou Síndrome de Burnout como doença do 

trabalho” (MORENO, et al, 2010, p.41). Portanto, dado a sua relevância, o 

desenvolvimento de trabalhos sobre este assunto poderá permitir conhecer 

ações que possivelmente poderão evitar ou limitar a Síndrome de Burnout. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Referente à metodologia, o método de abordagem aplicado foi o indutivo, 

que de acordo com Richardson (2012, p. 35) “A indução é um processo pelo 

qual, partindo de dados ou observações particulares constatadas, podemos 

chegar a proposições gerais”, deste modo, partiu-se de situações particulares 

onde suponha-se que seja possível generalizar o resultado obtido. 

A classificação da pesquisa com base nos objetivos foi descritiva, que de 

acordo com Richardson (2012, p. 71) “os estudos de natureza descritiva 
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propõem-se investigar o que é, ou seja, a descobrir características de um 

fenômeno como tal. Nesse sentido, são considerados como objeto de estudo 

uma situação específica”. No caso desta pesquisa descreveu-se a Síndrome de 

Burnout e as suas ações. 

Quanto à pesquisa, com base nos procedimentos técnicos, a pesquisa é 

bibliográfica que segundo Gil (2002, p. 44) “é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Assim, 

referente aos objetivos específicos, sobre Identificar a Síndrome de Burnout 

utilizou-se Varella (2016), Unidade Intermediaria de Crise e Apoio a Vida (2016), 

Lyra (2014), AbcMed (2014), França; et al (2014) e Benevides-Pereira (2002). 

Já para o objetivo Características da Síndrome de Burnout, utilizou-se 

Guimaraes e Cardoso (2003), Lyra (2014), França; et al (2014) e Carlotto (2011). 

Para o terceiro objetivo Métodos de Prevenção e Tratamento da Síndrome de 

Burnout, utilizou-se França; et al (2014), Alonso (2014), Limongi-França (2007), 

Chiavenato (1999) e Portal Educação (2013). 

A natureza da pesquisa é qualitativa que, de acordo com Richardson 

(2012, p. 90) é “a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 

produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”.  

E para a análise de dados levou-se em consideração os conceitos de 

Síndrome de Burnout, suas características, formas de prevenção e tratamento, 

com o intuito de responder os objetivos descritos nesta pesquisa. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Identificar os Sintomas da Síndrome de Burnout 

 

 Sintomas são entendidos como queixas relatadas pelo indivíduo, onde, só 

ele é capaz de perceber a situação. O Dicionário Online de Português (2017, p.1) 

diz que no âmbito da Medicina “refere-se às manifestações que, (dor, febre, 

náuseas etc.) indicadas por determinadas doenças, auxiliam no estabelecimento 

de um diagnóstico”. O mesmo ainda explica que “numa acepção mais extensa, 

ato que consiste na manifestação de modificações orgânicas ou funcionais”. 
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Assim, os sintomas estão ligados a diversas situações, as quais, sendo 

avaliadas corretamente poderão trazer o diagnóstico e por consequência o 

tratamento da doença. 

A síndrome de Burnout está relacionada a diversos sintomas, o que 

possibilita confundi-la com outro tipo de doença. A Unidade Intermediária de 

Crise e Apoio a Vida (2016, p.1) diz que “Há diversos sintomas, que, em fase 

inicial, até se confundem com a depressão. Por isso, é importante um diagnóstico 

detalhado”. Neste sentido, é relevante que o profissional responsável em atender 

esse tipo de indivíduo, saiba diferenciar os sintomas e as situações que o 

envolve. 

O Dr. Varella (2016, p.1) explica que a síndrome é entendida como o 

esgotamento físico e mental e alguns dos sintomas mais relatados são: 

 

O sintoma típico da síndrome de Burnout é a sensação de 
esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes 
negativas, como ausências no trabalho, agressividade, 
isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, 
dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, 
depressão, pessimismo, baixa autoestima. 
Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, 
pressão alta, dores musculares, insônia, crises de asma, 
distúrbios gastrintestinais são manifestações físicas que podem 
estar associadas à síndrome. 

 

Desta forma, os sintomas podem ser percebidos pelo indivíduo tanto 

emocionalmente quanto fisicamente ou de ambas as formas. A Unidade 

Intermediária de Crise e Apoio a Vida (2016, p.1) reforça está informação quando 

diz que: 

 

O esgotamento físico e emocional é refletido através de 
comportamentos diferentes, como agressividade, isolamento, 
mudanças de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, 
falha da memória, ansiedade, tristeza, pessimismo, baixa 
autoestima e ausência no trabalho. Além disso, há relatos de 
sentimentos negativos, desconfiança e até paranoia. É possível 
que o paciente sofra fisicamente com a doença, com dores de 
cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão 
alta, dores musculares, insônia, crises de asma e distúrbios 
gastrointestinais, respiratórios e cardiovasculares. Em mulheres, 
é comum alterações no ciclo menstrual. 

 



 

 
 

 

    
115 

 

Se compararmos as citações sobre os sintomas, verificamos que o Dr. 

Varella (2016) e a Unidade Intermediária de Crise e Apoio a Vida (2016) 

explanam sobre os mesmos sintomas, onde o indivíduo acometido pela 

Síndrome de Burnout poderá informar a existência de sintomas como, dor de 

cabeça, distúrbios gastrointestinais, cardiovascular, dores musculares, entre 

outros. No que diz respeito aos sintomas relacionados às emoções, podem ser 

percebidos irritabilidade, agressividade, baixa autoestima, entre outros. 

Contudo, o quadro 01 e 02 trazem informações mais concretas sobre 

estes sintomas, deixando claro quais as possíveis sensações que o indivíduo 

com a Síndrome de Burnout poderá vir sentir.  

Há estudos que revelam que estes sintomas podem ser divididos em 

subgrupos, o que pode auxiliar o seu diagnóstico. Benevides-Pereira (2002 p.38) 

mostra que “os sintomas do Burnout podem ser subdivididos em Físicos, 

Psíquicos, Comportamentais e Defensivos”. Tais sintomas estão disponíveis no 

quadro 01 e quadro 02 respectivamente: 

 

QUADRO 01 – Sintomas Físicos e Psíquicos da Síndrome de Burnout  

SINTOMAS 

Sintomas Físicos Sintomas Psíquicos 
Fadiga constante e progressiva: a sensação de falta 
de energia, de vaio interno, é o sintoma mais 
referido na literatura e pela maioria das pessoas 
acometida pelo Burnout. Muitas vezes as pessoas 
relatam que, mesmo depois de uma noite de sono, 
acordam cansadas e sem ânimo para nada. 

Falta de atenção, de concentração: a pessoa 
denota dificuldade de ater-se no que está fazendo. 
Parece estar sempre “distante”. Por vezes, sua 
atenção é seletiva, isto é, mostra-se distraída, sem 
interesse concentrando-se por alguns instantes 
quando o assunto ou acontecimento tenha alguma 
importância pessoal, voltando ao estado anterior 
em seguida. 

Dores musculares ou osteomusculares: as mais 
frequentes são as dores na nuca e ombros. As 
dores na coluna (cervicais e lombares) também 
possuem alta incidência. Por vezes, o profissional 
que se vê “travado” por dia. 

Alterações de memória, tanto evocativa como de 

fixação. Apresentam lapsos de memória; muitas 

vezes para de realizar uma atividade que estava em 

curso por não saber mais por que a realizava, 

precisando retornar ao local ou momento anterior 

para tentar recordar-se. “O que foi mesmo que vim 

fazer aqui? ” 

 

Distúrbios de sono: apesar do cansaço e da 
sensação de peso nas pálpebras, a pessoa não 
consegue conciliar o sono ou dorme imediatamente, 
acordando poucas horas depois e permanecendo 
desperta apesar do cansaço. Sono agitado, 
pesadelos. 

Lentificação do pensamento: os processos mentais 
tornam-se mais lentos, assim como o tempo de 
resposta do organismo. 
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Cefaleias, enxaquecas: em geral, as dores de 
cabeça são do tipo tensional. Há relatos desde o 
latejar das têmporas, até dores persistentes e 
intensas em que a pessoa não suporta nem um 
mínimo de som ou qualquer fio de luz. 

Sentimento de alienação: a pessoa sente-se 
distante do ambiente e das pessoas que a rodeiam, 
como se nada tivesse a ver com ela, como se as 
coisa fossem irreais. 

Perturbações gastrointestinais: podem ter 
intensidade que vai desde uma “queimação” 
estomacal, gastrite, podendo evoluir até mesmo a 
uma úlcera. Náuseas, diarreias e vômitos são 
referidos na literatura. Em algumas pessoas 
observa-se perda do apetite, levando a um 
emagrecimento significativo, enquanto que em 
outras há um aumento no consumo de alimentos, 
com consequências opostas. 

Sentimento de solidão: muitas vezes decorrente do 
traço anterior, a pessoa sente-se só, não 
compreendida pelos demais. 

Imunodeficiência: diminuição da capacidade de 
resistência física, acarretando resfriados ou gripes 
constantes, afecções na pele como pruridos, 
alergias, herpes, queda de cabelo, aparecimento ou 
aumento de cabelos brancos. 

Impaciência: há uma constante pressão no que se 
refere ao tempo, sentindo que este é sempre menor 
do que gostaria, torna-se intransigente com 
atrasos, esperar passa a ser insuportável. 

Transtornos cardiovasculares: neste item há relatos 
desde hipertensão arterial, palpitações, 
insuficiência cardiorrespiratória, até mesmo infartos 
e embolias. 

Sentimento de impotência: há a sensação de que 
nada pode fazer para alterar a atual situação, 
sentindo-se vítima de uma conjuntura superior às 
suas capacidades. 

Distúrbios do sistema respiratório: dificuldade para 
respirar, suspiros profundos, bronquite, asma. 

Labilidade emocional: presença de mudanças 
bruscas do humor. Em um momento pode estar 
bem, rindo, passando a um estado de tristeza ou 
agressividade em poucos minutos, por vezes sem 
um motivo manifesto ou diante de um 
acontecimento aparentemente insignificante. 

Disfunções sexuais: diminuição do desejo sexual, 
dores nas relações e anorgasmia (no caso das 
mulheres), e ejaculação precoce ou impotência (nos 
homens) 

Dificuldade de auto aceitação, baixa autoestima: a 
imagem idealizada e a observada em si mesmo 
encontram-se distantes. Sente que a percepção de 
si e seus ideais estão longe do que vem 
apresentando, trazendo uma sensação de 
insuficiência, de fracasso, levando a uma 
deteriorização de sua autoimagem 

Alterações menstruais nas mulheres: atraso ou até 
mesmo suspensão da menstruação. 

Astenia, desânimo, disforia, depressão: realizar 
uma atividade mesmo que de pouca monta, é 
sempre custosa. Suas reações tardam mais que o 
habitual. Há um decréscimo do estado de ânimo, 
perda do entusiasmo, levando à disforia que sem a 
devida intervenção, pode evoluir para uma 
depressão. 

 Desconfiança, paranoia: sentimento de não poder 
contar com os demais, que as pessoas se 
aproveitam de si e de seu trabalho, recebendo 
muito pouco ou nada em troca. Por vezes, a 
desconfiança se acentua levando à paranoia, 
crendo que os demais armam situações 
premeditadas apenas para prejudicá-lo 
intencionalmente. 

Fonte: Lyra (2014, p.3-5). 

 

QUADRO 02 – Sintomas Comportamentais e Defensivos da Síndrome de 

Burnout  
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SINTOMAS 

Sintomas Comportamentais Sintomas Defensivos 

Negligência ou escrúpulo excessivo: como reflete 
dificuldade de atenção, pode vir a descuidar-se em 
suas atividades ocupacionais, podendo causar ou 
ser vítimas de acidentes. Outros, por sentir essa 
dificuldade, passam a ter uma atuação mais 
detalhista, justamente para tentar não incorrer em 
equívocos, acarretando lentidão nas atividades. 
Pode haver também a tendência a voltar a rever 
várias vezes o que já foi realizado. 

Tendência ao isolamento: um tanto pela sensação 
de fracasso, pela não-aceitação da situação como 
esta vem se apresentando e por outro, pelo 
sentimento de que os outros (clientes, colegas) é 
que são os responsáveis pela atual circunstância, a 
pessoa tende a distanciar-se dos demais, como 
forma de minimizar a influência destes e a 
percepção de insuficiência. 

Irritabilidade: Revela pouca tolerância para com os 
demais, perdendo muito rapidamente a paciência. 
Tal atitude é até natural, considerando que esta 
conduta tende a aumentar em pessoas que dormem 
mal. 

Sentimento de onipotência: ainda para tentar 
compensar a sensação de frustração e 
incapacidade, alguns reagem passando a imagem 
de autossuficiência. Pode ser também como 
salienta Freudenberger(1974, 1975), uma reação 
ao sentimento de paranoia. 

Incremento da agressividade: denota dificuldade 
em se conter, passando facilmente a 
comportamentos hostis, destrutivos, mesmo que o 
acontecimento desencadeante não seja de grande 
monta. 

Perda do interesse pelo trabalho (ou até pelo laser): 
toda a demanda de energia passa a ser custosa, 
principalmente quando se atribui a esta a 
dificuldade que cem sentindo quando se imputa a 
determinado contexto (trabalho) a manifestação da 
sintomatologia apresentada 

Incapacidade para relaxar: apresenta constante 
tônus muscular, rigidez. Inclusive em situações 
prazerosas, está sempre em alerta, como se a 
qualquer momento algo pudesse acontecer. Não 
consegue desfrutar de momentos de lazer, de 
férias. Mesmo que se proponha a descansar, sente 
como se não pudesse parar o curso do 
pensamento, como se seu cérebro estivessem 
constante atividade. 

Absenteísmo: as faltas justificadas ou não, passam 
a ser uma trégua, uma possibilidade de alívio ou 
uma tentativa de minimização dos transtornos 
sentidos. 

Dificuldade na aceitação de mudança: denota 
dificuldade em aceitar e se adaptar a novas 
situações, pois isso demandaria um investimento de 
energia de que não mais dispõe. O comportamento 
desta forma, torna-se mais rígido, estereotipado. 

Ímpetos de abandonar o trabalho: a intenção de 
abandonar o trabalho ou mudar de atividade passa 
a ser uma alternativa cada vez mais cogitada, o que 
vem a se concretizar em alguns casos. 

Perda de iniciativa: também decorrente do citado 
acima, a pessoa dá preferência às situações 
rotineiras, conhecidas, evitando tomar iniciativas 
que lhe exigiriam o dispêndio de doses extras de 
energia, seja esta mental ou físicas. 

Ironia, cinismo: é frequente o aparecimento de 
atitudes de ironia e cinismo tanto para os colegas 
como em relação às pessoas a que o profissional 
presta serviços. Funciona como uma “válvula de 
escape” de seus sentimentos de insatisfação e 
hostilidade para com os demais na medida em que 
atribui aos outros a sensação de mal-estar que vem 
experimentando em seu trabalho. 

Aumento do consumo de substâncias: há uma 
tendência ao incremento no consumo de bebidas 
alcoólicas ou mesmo “cafezinho”, por vezes, fumo, 
tranquilizantes, substâncias lícitas ou até mesmo 
ilícitas. A farmacodependência não deve ser 
desprezada em casos de estresse e Burnout. 
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Comportamento de alto risco: pode vir a buscar 
atividades de alto risco, procurando sobressair-se 
ou demonstrar coragem, como forma de minimizar 
os sentimentos de insuficiência. Alguns autores 
salientam tratar-se de manifestação inconsciente 
no intuito de dar fim à vida, que vem sendo sentida 
como tão adversa.   

Suicídio: existe maior incidência de casos de 
suicídios entre profissionais da área da saúde do 
que na população em geral.   

Fonte: Lyra (2014, p.5-7). 

 

Deste modo, os quadros 01 e 02 esclarecem os sintomas e quais são as 

ações deste no organismo do indivíduo. 

Quanto aos principais sintomas da Síndrome de Burnout, de acordo com 

o Portal AbcMed (2014, p.1) diz que: 

 

Os principais sintomas físicos são: dores de cabeça, cansaço, 
sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, crises de 
asma, tonturas, tremores e problemas digestivos. Na esfera 
psicológica, pode-se ter sensação de falta de ar, oscilações de 
humor, alterações do sono, dificuldade de concentração, 
irritabilidade, lapsos de memória, ansiedade, depressão, 
pessimismo, baixa autoestima, etc. Do ponto de vista 
comportamental, tem-se ausências no trabalho, agressividade, 
isolamento, perda do interesse pelo próprio trabalho e pelo 
relacionamento interpessoal. 

 

Assim, esses são os sintomas mais identificados pelos indivíduos, desta 

forma são considerados como os principais. Contudo, é relevante entender que 

apenas sintomas isolados ou alguns sintomas, sem um levantamento específico, 

não devem ser diagnósticos como a síndrome, pois entende-se que o indivíduo 

como um ser único possuem percepções distintas, e isso faz com que os 

sintomas sejam diferentes entre os mesmos. Ainda, deve-se levar consideração 

os fatores que os indivíduos estão expostos, a possível predisposição, entre 

outros fatores importantes para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout.  

 

A pessoa com a síndrome de Burnout não necessariamente 
deva vir a denotar todos esses sintomas. O grau, tipo e o número 
de manifestações apresentados dependerá da configuração de 
fatores individuais (como predisposição genética, experiências 
socioeducacionais), fatores ambientais (locais de trabalho ou 
cidades com maior incidência de poluição, por exemplo) e a 
etapa em que a pessoa se encontra no processo de 
desenvolvimento da síndrome. (BENEVIDES-PEREIRA, 2002 
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p.44). 
 

 

Sendo assim, é necessária uma análise minuciosa por parte dos 

profissionais para que os sintomas sejam entendidos e relacionados de fato com 

a Síndrome de Burnout. 

 Quanto aos fatores de riscos, pode-se levar em consideração a carga 

horaria de trabalho, pressão do chefe, relacionamento com os colegas de 

trabalho ou até mesmo com clientes, problemas de relacionamento entre a 

família e o trabalho, falta de autonomia para resolver os problemas dentro da 

empresa, pressão para se manter no emprego, entre outros fatores que 

desencadeiam situações entendidas e percebidas como prejudiciais para a vida 

do indivíduo (LYRA, 2014). 

 Assim, por se tratar de uma síndrome relacionada diretamente ao 

trabalho, os fatores de riscos também estão ligados diretamente ao cotidiano 

laboral do indivíduo. França; et al (2014, p. 4) diz que os fatores de riscos mais 

identificados são:  

Excessiva pressão, conflitos, poucas recompensas emocionais 
e reconhecimento. Um dos principais aspectos da sua 
ocorrência é a escassez de um senso de comunidade nas 
organizações, tais como a falta de qualidade nas interações 
interpessoais, presença constante de conflitos, falta de suporte, 
grupos fechados e dificuldades no trabalho em equipe. 

 

Neste contexto, os fatores de riscos da Síndrome de Burnout são 

desenvolvidos e desencadeados no local do trabalho ou por situações que ligam 

a vida pessoal do indivíduo com o trabalho. 

Portanto, diversos são os sintomas da síndrome, contudo, é necessário 

um levantamento específico destes sintomas, para que de fato seja identificada 

a Síndrome de Burnout no indivíduo. 

 

3.2 Caracterizar a Síndrome de Burnout 

 

O termo Burnout surgiu nos meados da década de 70, mais precisamente 

no ano de 1974, sendo o psicólogo Freudenberger quem descobriu está 

síndrome. Guimarães e Cardoso (2003, p.2) dizem que: 
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O termo "Síndrome de Burnout" foi desenvolvido na década de 
setenta nos Estados Unidos por FREUNDERBERGER (1974). 
Ele observou que muitos voluntários com os quais trabalhava, 
apresentavam um processo gradual de desgaste no humor e ou 
desmotivação. Geralmente, esse processo durava 
aproximadamente um ano, e era acompanhado de sintomas 
físicos e psíquicos que denotavam um particular estado de estar 
"exausto". 

 

Entretanto, mesmo sendo Freudenberger o responsável por descobrir a 

síndrome, a mesma só se tornou de fato notória quando Maslach estudou e 

disseminou as informações sobre a Síndrome de Burnout. Lyra (2014, p.2) diz 

que: 

 

Porém, mesmo sendo Freudenberger a utilizar o termo Burnout 
pela primeira vez, foi à pesquisadora Christina Maslach, que 
ficou famosa por estudar a síndrome mais profundamente, 
sendo conhecida como um dos pesquisadores pioneiros sobre 
Burnout e autora do Maslach Burnout Inventory (MBI), que 
consiste em um instrumento utilizado para medir o Burnout. 

 

Assim, mesmo sendo uma síndrome já diagnóstica nos anos 70, a mesma 

passou a ser estudada e de fato constatada pela pesquisadora Maslach, 

ocorrendo isso na década de 80, contudo, os estudos chegaram a conclusões 

idênticas. 

Segundo Guimarães e Cardoso (2003, p.1) “Christina Maslach (1981, 

1984, 1986) estudou a forma como as pessoas enfrentavam a estimulação 

emocional em seu trabalho, chegando a conclusões similares às de 

Freudenberger”. 

Quanto a seu conceito, a palavra Burnout “deriva seu nome da expressão 

em inglês to burn out, que significa queimar por completo” (ABCMED, 2014, p.1). 

O que significa de forma mais ampla consumir-se. A Síndrome de Burnout 

também é conhecida como esgotamento profissional.  

De acordo com França; et al (2014, p.3540) “Freudenberger descreveu o 

Burnout como um sentimento de fracasso e exaustão causado por um excessivo 

desgaste de energia e recursos internos”.  Assim, a síndrome é um processo de 

enfraquecimento que leva o indivíduo a expressar os sentimentos de forma 

negativa, refletindo tanto no emocional quanto no físico.  
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Já Maslach & Leiter (1997 apud CARLOTTO, 2011, p.8) diz que Síndrome 

de Burnout “é um processo gradual pelo qual a pessoa começa a perder o 

significado e a fascinação pelo trabalho, dando lugar a sentimentos de 

aborrecimento e falta de realização”. Desta forma, o indivíduo acometido pela 

síndrome perde o interesse pelo trabalho, deixando o mesmo de ser satisfatório, 

trazendo assim, sentimentos negativos que dificultam a continuação laboral do 

indivíduo. 

Outro conceito ainda é dado por Edelwich & Brodsky (1980 apud Carlotto, 

2011, p.8) explicam que “Burnout consiste em um processo de perda do 

idealismo, energia e objetivos, vivenciado pelo indivíduo que trabalha em 

profissões de ajuda, originário das más condições de seu trabalho”. Neste caso 

os profissionais mais propensos a desenvolver a síndrome, sendo eles 

professores, profissionais da saúde, policiais, bombeiros, Recursos Humanos, 

entre outras atividades que estão ligadas diretamente a vida das pessoas, os as 

suas ações podem influenciar diretamente outros indivíduos.  

A Síndrome de Burnout é considerada uma doença relacionada ao 

trabalho segundo Pontes (2015, p.1) “A Síndrome de Burnout é consequência 

do estresse laboral crônico, e está relacionada a desordens emocionais, físicas 

e mentais. É doença de caráter psicossocial que mais cresce no mundo e tem 

como fator de risco a organização do trabalho”. 

Desta forma, a Síndrome de Burnout, é de fato uma doença relacionada 

ao trabalho, o qual é entendido como um estresse crônico, onde o indivíduo que 

sofre desta síndrome adquirir transtornos mentais e físicos, os quais o 

impossibilitam de dar continuidade as suas atividades laborais. 

Quanto ao seu desenvolvimento e características, “perpassa por três 

dimensões propostas por Maslach e Leiter (1999), sendo elas: a exaustão 

emocional, a despersonalização e a falta de realização pessoal” (MASLACH e 

LEITER, 1999 apud FRANÇA; et al, 2014, p.3540). O quadro 03 demonstra as 

três dimensões e suas características.  

 

QUADRO 03 – Características da Síndrome de Burnout 
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Exaustão Emocional 

Ocorre quando o indivíduo percebe não possuir mais 
condições de despender energia que o seu trabalho 
requer. Algumas das causas apontadas para a exaustão é 
a sobrecarga de atividades e o conflito pessoal nas 
relações, entre outras. 

Despersonalização 

Considerada uma dimensão típica da síndrome de 
Burnout, é um elemento que distingue esta síndrome do 
estresse, apresenta-se como uma maneira do profissional 
se defender da carga emocional derivada do contato direto 
com o outro. Devido a isso, desencadeiam-se atitudes 
insensíveis em relação às pessoas nas funções que vida. 
O profissional em Burnout acaba agindo 
com cinismo, rigidez ou até mesmo ignorando 
o sentimento da outra pessoa. Desempenha, ou seja, o 
indivíduo cria uma barreira para não permitir a influência 
dos problemas e sofrimentos alheios em sua vida. 

Redução da Realização 
Profissional 

Ocorre na sensação de insatisfação que a pessoa passa a 
ter com ela própria e com a execução de seus trabalhos, 
derivando daí, sentimentos de incompetência e baixa 
autoestima. 

Fonte: Maslach e Leiter, 1999 apud França; et al (2014, p.3540-3541). 

 

Assim, no que se refere à exaustão emocional, o indivíduo chegou ao nível 

de esgotamento das suas emoções, isso se deve ao alto grau de interação do 

indivíduo com o seu ambiente de trabalho. Já a despersonalização é como uma 

defesa do indivíduo as situações que o cercam, onde o mesmo não permite que 

problemas externos influenciem sua vida, se distancia das pessoas, passa 

bastante tempo em silencio, situações que demonstram o cinismo por parte do 

indivíduo, o que prejudica a vivencia em equipe, por exemplo. 

A Redução da Realização Profissional acarreta em perda de confiança 

profissional, sentimento negativo referente a si próprio, desamino, em resumo é 

a insatisfação de pessoal. 

Neste contexto, levando em consideração diversas características, é 

importante que o profissional responsável em atender ao indivíduo esteja atento 

aos sintomas e as situações que envolvem o possível paciente, pois a síndrome 

de Burnout pode ser confundida com a depressão ou o estresse ocupacional, 

doenças que estão presente na síndrome de Burnout. De acordo com 

Nascimento e Brasil (2011) “a Síndrome de Burnout pode ser facilmente 

confundida com o estresse relacionado ao trabalho e também com depressão”. 

Ainda sobre o diagnóstico, segundo Nascimento e Brasil (2011): 
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A instalação dos sintomas ocorre lentamente e dificilmente é 
percebida em seus estágios iniciais pelo indivíduo. Apesar de os 
sintomas serem perceptíveis por diversos indivíduos depois de 
sua instalação completa, o diagnóstico correto será estabelecido 
por um psiquiatra, capaz de distinguir as causas destas 
manifestações entre os diversos transtornos mentais (como 
transtornos depressivos e de ansiedade) e doenças físicas 
(como o hipotireoidismo) que poderiam causar sintomas 
semelhantes.  

 

Neste sentido, é de extrema relevância uma avaliação adequada para que 

aja o diagnóstico da Síndrome de Burnout, é relevante ressalta que a análise de 

apenas um sintoma ou situação não é suficiente para diagnosticar a síndrome. 

“O diagnóstico leva em conta o levantamento da história do paciente e seu 

envolvimento e realização pessoal no trabalho. Respostas psicométricas a 

questionário baseado na Escala Likert também ajudam a estabelecer o 

diagnóstico” (VARELLA, 2016, p.1). 

Sendo assim, a síndrome de Burnout se caracteriza de várias formas, 

podendo ter sintomas diversos e situações no contexto laboral, sendo que os 

indivíduos acometidos pela síndrome possuem um grau de relação mais direta 

e emocional com as pessoas que o cerca. Eles trazem para si experiências 

negativas, emoções e atitudes negativas, baixo autoestima, em suma a 

Síndrome de Burnout é uma resposta do organismo, seja emocional, físicas ou 

ambas as formas, o mesmo é o resultado do estresse laboral crônico. 

 

3.3 Descrever os Métodos de Prevenção e Tratamento da Síndrome de Burnout 

 

A Síndrome de Burnout tem o seu desenvolvimento no trabalho, desta 

forma, é necessário que dentro das organizações ou até mesmo de forma 

individual haja maneiras para prevenir ou minimizar os efeitos e causas da 

síndrome. “A adoção de estratégias individuais e organizacionais são 

fundamentais para combater a síndrome e/ou minimizar seus efeitos sobre os 

trabalhadores” (França et al 2014, p.3543). Assim, é relevante que haja 

estratégias direcionadas a prevenção da síndrome. O Portal Educação (2013, 

p.1) diz que: 
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É preciso que a prevenção e o tratamento do Burnout sejam 
abordados como problemas coletivos e organizacionais e não 
como um problema individual. A organização pode também 
adotar algumas medidas para a prevenção do Burnout, tais 
como: evitar o excesso de horas extras, proporcionar condições 
de trabalho atrativas e gratificantes, modificar os métodos de 
prestação de cuidados, reconhecer a necessidade de educação 
permanente e investir no aperfeiçoamento profissional (por 
exemplo, formação em assertividade), dar suporte social às 
equipes e fomentar a sua participação nas decisões, etc. 

 

Desta forma, diminuindo a carga excessiva de exigências e 

consequentemente de estresse sobre os seus colaboradores, as organizações 

auxiliaram no processo de prevenção da síndrome.  

É relevante que colaboradores submetidos a grande carga de tensão 

laboral sejam acompanhados de modo a prevenir ou minimizar a síndrome  

Os colaboradores que são submetidos a uma sobrecarga de tensão 

laboral constantemente devem ter acompanhamento, de acordo com França et 

al (2014, p. 3543) “a construção de grupos voltados para a prevenção da 

síndrome é um ponto importante para a sua prevenção”. Ainda, o mesmo autor 

França; et al (2014, p.3543) traça algumas estratégias de prevenção da 

síndrome, as quais estão disponíveis no quadro 04. 

 

QUADRO 04 – Estratégias de Prevenção da Síndrome de Burnout 

Estratégias 

Individual Organizacional 

As estratégias envolvem programas de 
prevenção do Burnout que ajudam os 
indivíduos não só lidar com o estresse, mas 
para desenvolver qualidades mais 
positivas, tais como um senso de 
significado, gratidão e satisfação no 
trabalho. 

O trabalho deve se organizar de maneira 
a promover o bem-estar, recursos 
humanos e materiais suficientes, 
autonomia de participação e decisão, 
planejamento estratégico, lotação do 
funcionário em local que melhor se 
adapte ao seu perfil, resolução de 
conflitos de forma justa e incentivos ao 
trabalhador. 

Fonte: França; et al (2014, p.3543-3544). 

 

No que diz respeito às estratégias individuas, é necessário que aja um 

entendimento por parte do colaborador se a atividade desempenhada, a 

profissão escolhida de fato dá ao mesmo a satisfação necessária para seguir no 

trabalho, outro ponto na estratégia é buscar sempre encontrar situações 



 

 
 

 

    
125 

 

positivas mesmo que mediante ao estresse, ou seja, saber o que quer é 

importante. De acordo com Helpguide.org (2014 apud ALONSO, 2014, p. 19) é 

importante:   

 

Avaliar quanto às condições de trabalho estão interferindo na 
qualidade de vida e prejudicando a saúde física e mental, avaliar 
também a possibilidade de propor nova dinâmica para as 
atividades diárias e objetivos profissionais, aprender a gerir o 
stress pode ajudar a recuperar o equilíbrio. Tomar posições 
proativas ao invés de uma abordagem passiva para problemas 
no local de trabalho. 

 

Assim, essas são algumas medidas preventivas individuais que auxiliam 

no combate ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout.  

Quanto as estratégias organizacionais citadas, um ambiente de trabalho 

ideal para o desenvolvimento das atividades é de extrema relevância, isso inclui 

condições para trabalhar adequadamente, ou seja, qualidade de vida no 

trabalho, que de acordo com Limongi-França (2007, p. 43): 

 

A qualidade de vida no trabalho é uma questão humana. Os 
investimentos em qualidade de vida no trabalho são inevitáveis. 
Contudo, é preciso que as empresas se preocupem mais com a 
participação dos trabalhadores no processo, adequando os 
métodos produtivos a eles.  

 

Deste modo, as ações preventivas a serem realizadas pelas organizações 

se enquadram nos processos de qualidade de vida no trabalho (QVT), pois 

segundo, Chiavenato (1999, p. 391) a QVT, inclui a “satisfação com o trabalho 

executado, ambiente físico do trabalho, o salário percebido, o reconhecimento 

pelo resultado alcançado e as possibilidades de participação e futuro dentro da 

organização”. Neste contexto, um ambiente de trabalho adequado promove a 

satisfação do colaborador, mesmo que estes trabalhos envolvam fatores 

estressores, haja vista que a organização comprometida com a QVT, já se 

antecipa a situações que desenvolvam alto grau de estresse, visando à 

satisfação do seu colaborador. 

Ainda sobre as estratégias de prevenção da síndrome, de acordo com Gil-

Monte (2003 apud PORTAL EDUCAÇÃO, 2013, p.1), as estratégias de 
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prevenção e tratamento do Burnout podem ser agrupadas em três categorias: 

individuais, grupais e organizacionais:  

 

A) Estratégias individuais: referem-se à formação em resolução 
de problemas, assertividade, e gestão do tempo de maneira 
eficaz; 
B) Estratégias grupais: consistem em buscar o apoio dos 
colegas e supervisores. Deste modo, os indivíduos melhoram as 
suas capacidades, obtêm novas informações e apoio emocional, 
ou outro tipo de ajuda; 
C) Estratégias organizacionais: muito importantes porque o 
problema está no contexto laboral, consistem no 
desenvolvimento de medidas de prevenção para melhorar o 
clima organizacional, tais como programas de socialização para 
prevenir o choque com a realidade e implantação de sistemas 
de avaliação que concedam aos profissionais um papel ativo e 
de participação nas decisões laborais. 

 

Percebe-se, portanto, que a prevenção da Síndrome de Burnout não 

corresponde apenas a situações que envolvem a empresa, mais também 

situações particulares do indivíduo, entretanto, por ser uma doença laboral, a 

empresa possui um papel determinante no processo de prevenção.  

Contudo, quando não são possíveis a prevenção e a Síndrome de Burnout 

é diagnosticada, a mesma possui tratamentos.  Sendo assim, para que o 

tratamento tenha o efeito esperado é necessário “um diagnóstico realizado de 

maneira competente, para que não se cometam erros, como a confusão entre 

Burnout e depressão, bastante comum nos estágios iniciais, pela similaridade de 

sintomas” (FERRARI, 2014 apud ALONSO, 2014, p. 17). 

Neste contexto, é de extrema relevância que o profissional responsável 

em diagnosticar a síndrome tenha conhecimentos específicos para diferenciar a 

síndrome de outras doenças que possuem sintomas semelhantes. 

Assim sendo diagnosticado a Síndrome de Burnout o tratamento deve ser 

realizado. De acordo com Varella (2016, p.01) “O tratamento inclui o uso de 

antidepressivos e psicoterapia. Atividade física regular e exercícios de 

relaxamento também ajudam a controlar os sintomas”. Deste modo, o tratamento 

deve utilizar diversos meios para se chegar ao resultado esperado. 

O Portal Educação (2013) informar que podem ser utilizados três tipos de 

recursos para tratar a síndrome, sendo eles: físicos, psíquicos e sociais. O 

quadro 05 clarifica esses recursos. 
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QUADRO 05 – Recursos para tratar a Síndrome de Burnout 

Físicos Psíquicos Social 
Técnicas de relaxamento; 
Alimentação adequada; 
Exercícios físicos regulares; 
Repouso, lazer e diversão; 
Sono apropriado às 
necessidades individuais; 
Medicação, se necessária, e 
sob supervisão médica.  
 

Métodos psicoterapêuticos;  
Processos que favorecem o 
autoconhecimento;  
Estruturação do tempo livre com 
atividades prazerosas e atrativas; 
Avaliação periódica da qualidade 
de vida individual;  
Reavaliação do limite individual de 
tolerância e exigência;  
Busca de convivência menos 
conflituosa com pares e grupos.  
 

Revisão e redimensionamento 
das formas de organizações 
de trabalho;  
Aprimoramento, por parte da 
população em geral, do 
conhecimento de seus 
problemas médicos e sociais; 
Concomitância dos 
planejamentos: econômico, 
social e de saúde.  
 

Fonte: Portal Educação, 2013, p.01. 

 

Neste contexto, o tratamento deve ser realizado buscando a interação 

entre os recursos físicos, psíquicos e sociais. Sobre os recursos físicos, o sono 

adequado, por exemplo, possui grandes benefícios, como “melhorar o 

aprendizado, aumentar a concentração, aumentar a capacidade de resolução de 

problemas, ajuda a equilibrar os hormônios que regulam o apetite, aumenta a 

produtividade no trabalho, etc.”. (BRUCE, SHATTÉ E PERLMAN, 2015, p.57). 

Assim, o sono adequado é um importante aliado para o tratamento da síndrome, 

outro ponto relevante que envolve diversos benefícios são os exercícios físicos 

que Segundo o Portal Boa Saúde (2005, p.1): 

Com relação à saúde física, observamos perda de peso e da 
porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial 
em repouso, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total 
e aumento do HDL-colesterol (o "colesterol bom"). Todos esses 
benefícios auxiliam na prevenção e no controle de doenças, 
sendo importantes para a redução da mortalidade associada a 
elas. 
Já no campo da saúde mental, a prática de exercícios ajuda na 
regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, 
melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajuda na capacidade 
de lidar com problemas e com o estresse. Além disso, auxilia 
também na manutenção da abstinência de drogas e na 
recuperação da autoestima. Há redução da ansiedade e do 
estresse, ajudando no tratamento da depressão. 

 

Sendo assim, a prática de exercícios físicos traz benefícios tanto para o 

corpo quanto para a menta, ajudando assim no tratamento de modo eficaz da 

Síndrome de Burnout. 
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Sobre a interação medicamentosa, “o tratamento normalmente associa-

se a antidepressivos e ansiolíticos” (FERRARI, 2014 apud ALONSO, 2014, 

p.18). Os mais utilizados são os antidepressivos, que tendem a diminuir a 

sensação de inferioridade e de incapacidade, que são os principais sintomas 

manifestados pelos portadores da Síndrome de Burnout (FRAZÃO, 2014 apud 

ALONSO, 2014, p.18). 

No âmbito psíquico utilizar os métodos psicoterapêuticos juntamente com 

outras atividades proporciona melhor qualidade de vida para o indivíduo 

acometido pela síndrome. 

A psicoterapia é determinante, pois o terapeuta ajuda o paciente 
a ultrapassar as crises, através da orientação do indivíduo e de 
sua família, potencializa os efeitos do uso de medicamentos 
através da ressignificação e da retomada dos sentidos da 
história de vida do sujeito. As terapias podem ser em grupos, 
incluindo aulas de dança e teatro que proporcionam ao indivíduo 
a troca de experiências, o autoconhecimento, maior segurança 
e o convívio social. Além desses, o acompanhamento médico e 
a alteração de hábitos são dimensões importantes, como 
atividade física regular e exercícios de relaxamento, os quais 
também ajudam a controlar os sintomas (FRAZÃO, 2014; 

FERRARI, 2014; VARELLA, 2014 apud ALONSO, 2014, 
p.19). 

 
 

Deste modo, a ajuda psicóloga auxilia o indivíduo na busca da 

ressignificação dos projetos, sonhos, profissão, trabalho, em resumo, auxilia na 

retomada dos sentidos da vida do indivíduo. 

No que diz respeito ao social, envolve o indivíduo, as organizações e a 

sociedade, ocorrendo assim fatores internos e externos, onde o indivíduo não 

possui controle efetivo sobre as situações, assim, é relevante que aja um 

enfretamento adequado para as situações. 

 
Entende-se por enfrentamento o conjunto de ações encobertas 
ou manifestas que o sujeito põe em funcionamento para manejar 
as demandas externas específicas e /ou internas que são 
avaliadas como desbordantes dos recursos do indivíduo. 
Através do uso eficaz das estratégias de enfrentamento, o 
sujeito procura tolerar, diminuir, confrontar-se, aceitar ou ignorar 
a ameaça. Não parece adequado considerar inicialmente uma 
estratégia de enfrentamento como boa ou ruim, poderia ser 
funcional ou disfuncional, dependendo da eficácia no sentido da 
consecução dos objetivos de recuperação do equilíbrio. Desde 
esta perspectiva as estratégias de enfrentamento são 
específicas de cada situação (ALONSO, 2014, p.11). 
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Deste modo, o enfrentamento das situações de modo adequado, 

entendendo as necessidades, os fatos, manejando de forma correta os 

sentimentos, tudo isso, pode ser utilizado no tratamento da síndrome de Burnout. 

Verificou-se que a prevenção é um ponto importante, ela pode ser 

praticada tanto de modo individual quanto dentro das Organizações, sendo que 

as Organizações devem trabalhar de modo efetivo para evitar que os seus 

colaboradores sejam acometidos pela Síndrome de Burnout, se utilizando de 

vários recursos, como, por exemplo, a prática da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Quanto ao tratamento da síndrome, diversas ações podem ser 

desenvolvidas e envolvem tanto o físico, quanto o psíquico e o social, o que 

demonstra que as ações devem ser no âmbito pessoal e Organizacional, tendo 

tanto o indivíduo quanto a Organização participação efetiva no tratamento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa teve como objetivo conceituar a partir do método 

bibliográfico a Síndrome de Burnout, bem como demonstrar as suas 

características, formas de prevenção e tratamento, assim, através dos estudos 

realizados em livros e artigos publicados foi possível descrever a Síndrome de 

Burnout, conseguindo identifica-la como uma doença relacionada ao ambiente 

de trabalho. 

Quanto aos objetivos propostos na pesquisa, verificou-se que a síndrome 

está relacionada a diversos sintomas tais como dor de cabeça, fadigas, 

distúrbios gastrointestinais, desanimo, dores musculares, distúrbios do sono, 

depressão, entre outros sintomas, sendo que muitas vezes a síndrome poderá 

ser confundida com a depressão, neste sentido, é importante que o profissional 

responsável em atender o indivíduo doente seja capacitado para diagnosticar a 

Síndrome de Burnout. 

Quanto as suas características, ela se demonstra através da exaustão 

emocional, despersonalização e redução da realização profissional, os quais vão 

aparecendo de acordo com o nível de estresse do indivíduo.  Sobre os métodos 

de prevenção e tratamento da Síndrome de Burnout, identificou-se três tipos, 
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sendo eles 1) o físico que diz respeito a atividades físicas, boa alimentação, sono 

correto, entre outros; 2) o psíquico está relacionado a utilização de 

medicamentos que auxiliem no melhoramento da qualidade de vida do 

profissional, processos que possibilitem o autoconhecimento, entender o seu 

limite, entre outros; 3) e o social faz relação com o meio ao qual o indivíduo está 

inserido, buscando neste contexto melhorar as situações que estão ao redor do 

mesmo. 

Deste modo, verificou-se através dos dados levantados nesta pesquisa, 

que a Síndrome de Burnout é um tipo estresse ocupacional, neste caso um 

estresse que se tornou crônico, chegando ao nível mais elevado de estresse 

relacionado ao ambiente de trabalho, sendo a mesma considerada uma doença 

de natureza psicológica. 

Entretanto, observou-se que a síndrome não é resultado de situações 

especificas e sim de várias situações do cotidiano do indivíduo, os quais se 

acumulam de forma negativa por um longo período de tempo, resultado assim, 

na Síndrome de Burnout.  

Contudo, é possível a sua prevenção através de ações como a qualidade 

de vida no trabalho, onde, é possível buscar um equilíbrio entre as necessidades 

da empresa e do seu colaborador, visando assim, maior produtividade para a 

empresa, bem como melhorar a qualidade de vida do seu colaborador. Porém, 

quando não é possível a sua prevenção, existem tratamentos como os 

antidepressivos, psicoterapia, atividades físicas, entre outras ações que provam 

melhorias diante ao diagnóstico da Síndrome de Burnout. 

Assim, analisando a literatura aplicada, considera-se que a Síndrome de 

Burnout é resultado da exposição excessiva do indivíduo ao estresse 

relacionado exclusivamente ao seu ambiente de trabalho, sendo a mesma 

considerada uma doença psicológica e de esfera laboral. 

Neste contexto, as organizações estão ligadas diretamente ao 

aparecimento da síndrome, haja vista, que a mesma só ocorre devido o estresse 

relacionado ao ambiente de trabalho, assim, é importante que as organizações 

trabalhem ações que diminuam a carga de estresse a qual o seu colaborador 

esteja inserido, possibilitando assim melhor qualidade de vida no trabalho para 
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o seu colaborador, ao passo que o mesmo conseguirá trazer melhores 

resultados para as organizações.  
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