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RESUMO 

 

A grande preocupação das organizações hoje é melhorar a produtividade de seus 

colaboradores e o uso das tecnologias da informação tem um notório papel para que 

esse objetivo seja alcançado. O uso excessivo das tecnologias de informação 

podem fazer com que o colaborador se sinta estressado e, assim, compromenta 

seus resultados e consequentemente os objetivos da organização. O estresse 

resultante do uso excessivo da tecnologia é conhecido como tecnoestresse. 

Tecnosobrecarga e tecnoinvasão são criadores de estresse e pode afetar de 

maneira considerável vários fatores da organização, entre eles a produtividade 

percebida das tecnologias pelos colaboradores. Alguns aspectos podem ser 

considerados como inibidores do tecnoestresse, como, por exemplo, a resiliência, 

motivação extrínseca e dependência da tecnologia para a realização das tarefas. 

Este estudo analisou como essas características influenciam o estresse da 

sobrecarga de informações e a invasão de privacidade sobre a produtividade 

percebida da tecnologia da informação. Através de uma abordagem quantitativa, os 

dados foram coletados por meio de um instrumento de pesquisa com obtenção das 

respostas de 354 questionários. Conclui-se que a resiliência individual influencia 

negativamente a tecnoinvasão que, por sua vez, influencia negativamente a 

produtividade da TI e que a dependência de TI para a realização das tarefas 

influencia positivamente a tecnosobrecarga como a tecnoinvasão. 

 

Palavras-chave: Tecnoestresse, Informação, Produtividade da TI, Motivação, 

Resiliência Individual e dependência da TI. 
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ABSTRACT 

 

The major concern of organizations today is to improve the productivity of their 

employees and the use of information technology has a notorious role for this goal to 

be achieved. Excessive use of information technologies can make the employee feel 

stressed and thus compromise their results and consequently the objectives of the 

organization. Stress resulting from the excessive use of technology is known as 

technosurgery, which can significantly affect several factors of the organization, 

among them the perceived productivity of the technologies by the collaborators. 

Some aspects can be considered as inhibitors of the tecnoestresse, as, for example, 

the resilience, extrinsic motivation and dependence of the technology for the 

accomplishment of the tasks. This study examined how these characteristics 

influence the stress of information overload and the invasion of privacy over the 

perceived productivity of information technology. Through a quantitative approach, 

the data were collected through a research instrument with the answers of 354 

questionnaires. It is concluded that individual resilience negatively influences 

technoinvasion, which, in turn, negatively influences IT productivity and that IT 

dependence to perform tasks positively influences techno-load such as 

technoinvasion. 

 

Keywords: Technostress, information, IT productivity, motivation, resilience 
Individual and dependence on IT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adoção de novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no 

local de trabalho tornou-se uma tendência inevitável para muitas partes das 

organizações (QUICK; NELSON, 1997).  

O uso das TICs no ambiente de trabalho pode envolver a assimilação de uma 

cultura empresarial onde haja a integração entre as propostas de modernização 

tecnológica e racionalização das tarefas que serão executadas pelo colaborador 

(HEREDIA, 2004). 

Os gestores das organizações buscam aumentar a produtividade individual 

dos colaboradores pelo uso das TICs, e isso pode ser possível com adequação das 

TICs aos processos de produção e negócios (FARRELL, 2003). 

A utilização das TICs pode colaborar para a otimização dos processos da 

organização, isso porque fornece uma estrutura de informações que podem ser 

importantes para o sucesso das operações e negócios empresariais (TEOFILO; 

FREITAS, 2013). 

Organizações que utilizam as TICs poderão propiciar um melhor desempenho 

produtivo individual, pois o colaborador tende a ter acesso a informações e 

ferramentas que ajudam a tangibilizar os objetivos organizacionais (LOPES, 2009). 

Entretanto, realizadas as implementações das TICs, é possível que 

aumentem as pressões pelo aumento da produtividade pela TI do colaborador, o que 

pode gerar sentimentos negativos como, por exemplo, o estresse (GUIMARAES, 

2003). 

O estresse é um problema que causa efeitos adversos sobre o indivíduo, 

influenciando suas interações com outras pessoas, entre outros efeitos adversos 

(JOHNSTONE, 1989). 

O estresse causado pelo uso excessivo das TICs é conhecido como 

tecnoestresse (WEIL; ROSEN, 1997). O tecnoestresse é uma doença moderna, que 

ocorre quando o profissional se sente inseguro e incapaz de usar as tecnologias do 

computador ou leva muito tempo tentando se adaptar às novas tecnologias (BROD, 

1984), inclusive as TICs (BRILLHANT, 2004).  



17 

O indivíduo submetido ao tecnoestresse pode também sofrer impactos 

negativos em aspectos individuais e nesse caso comprometer o desempenho da 

produtividade profissional (JAMES; LUTHANS; JENSEN, 2009). 

Uma preocupação dos gestores das organizações é a manutenção da 

produtividade pela TI dos colaboradores (FIORELLI, 2008); portanto, compreender e 

evidenciar os mecanismos que envolvem efeitos e consequências no tecnoestresse 

aos profissionais é um dos objetivos de estudo ligados à gestão das tecnologias da 

informação (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2005). 

Vislumbrada essa oportunidade de pesquisa, este estudo busca analisar 

potenciais variáveis inibidoras do tecnoestresse e seu impacto em aspectos 

motivacionais e produtivos. 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar os efeitos dos fatores inibidores de tecnoestresse e seus impactos na 

motivação intrínseca e produtividade pela TI. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar se a resiliência individual pode influenciar as percepções de fatores 

tecnosobrecarga e tecnoinvasão. 

 Identificar se a motivação extrínseca pode influenciar as percepções de 

fatores tecnosobrecarga e tecnoinvasão. 

 Analisar se a dependência tecnológica pode influenciar as percepções de 

fatores da tecnosobrecarga e tecnoinvasão. 

 Evidenciar se a produtividade pela TI pode sofrer influência da 

tecnosobrecarga e tecnoinvasão. 

 Avaliar se a motivação intrínseca pode sofrer influência da tecnosobrecarga e 

tecnoinvasão. 
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1.2 JUSTIFICATIVAS DO ESTUDO 

  

Estudos realizados nos Estados Unidos apontam que as organizações 

perdem anualmente aproximadamente 150 bilhões de dólares por causa do estresse 

(SAUTER, 2005). Esses gastos são provenientes de despesas médicas e do custo 

de quanto o colaborador deixa de produzir em seu tempo de afastamento (SAUTER, 

2005). 

No Brasil, a situação não é diferente: estima-se que o país perca 

aproximadamente 12,5 bilhões de reais com doenças causadas pelo estresse 

(PASTORE, 1999, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2001). 

As estimativas dos custos monetários são preocupantes, assim como as 

estimativas do custo humano pelo impacto na saúde física e psicológica do 

colaborador, interferindo assim na autoestima e na sua produtividade pela TI 

(ARAUJO, 2010). 

Algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa revelam que 

o estresse reduz o desempenho pessoal e profissional dos colaboradores. Assim, 

uma organização que possui colaboradores estressados pode sofrer baixa 

produtividade (LIPP, 2002).  

Uma pesquisa divulgada pelo CGI (Comitê Gestor da Internet) em 2014 

revelou que 74% das empresas brasileiras oferecem acesso dos colaboradores a 

alguma TIC, principalmente por meio de e-mails, com 56%, e com 49% por meio de 

sistemas internos da empresa utilizando a internet (CGI, 2014).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O USO DA TIC E SEU PAPEL NA PRODUTIVIDADE DO COLABORADOR 

 

A produtividade pode ser considerada como uma medida abrangente de quão 

eficiente e eficaz são as organizações ao satisfazerem as metas incorporadas nos 

seus objetivos (LAWLOR, 1986). 

 A produtividade também pode ser definida como o aproveitamento máximo 

dos recursos para produzir bens e serviços (LIMONGI-FRANÇA, 2003). O termo 

produtividade engloba toda uma família de conceitos, cada qual abrange um produto 

ou serviço específico. A produtividade pode ser utilizada nas organizações a fim de 

medir quanto cada colaborador traz de valores monetários à empresa (CASADO, 

2002). 

A otimização da produtividade no trabalho pode ser um processo que procura 

obter a execução de suas atividades a partir do levantamento do potencial do 

colaborador, com o mínimo de tempo e esforço desses profissionais, e o máximo de 

sua capacidade dentro da organização (CARVALHO; SERAFIM, 1995). 

A produtividade organizacional também pode ser definida de diferentes 

formas de acordo com a função ou atividade de quem a exerce. Para um 

administrador, por exemplo, a produtividade é a administração de recursos materiais 

da organização, que busca o aumento da quantidade produzida, e seu papel é 

organizar os processos para que esses recursos sejam usados da melhor forma. 

Nesse caso, a produtividade reflete a eficiência do sistema de produção da empresa 

(PRITCHARD, 1990).  

Para alguns economistas, a produtividade se refere aos fatores econômicos 

que tenham um determinado valor monetário. Já para alguns contadores, a 

produtividade são as informações financeiras geradas que podem influenciar se a 

empresa terá lucro ou prejuízo (PRITCHARD, 1990). 

A produtividade constitui uma importante característica do progresso e do 

aperfeiçoamento dentro da organização. É o resultado do esforço contínuo da 

empresa para aplicar novas técnicas e novos métodos. A produtividade 

organizacional, dessa forma, não pode ser restrita apenas à produção de bens e 
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serviços, pois a forma de produção deverá ser econômica e eficiente (FERREIRA, 

2004).  

O aumento da produtividade pode ser consequência da otimização dos 

processos da empresa e significa tornar uma tarefa mais eficiente com menos 

recursos e aptidões (CARVALHO; SERAFIM, 1995). 

O desempenho individual pode estar ligado ao cotidiano dos demais membros 

da equipe. Uma equipe treinada e motivada pode gerar mais produtividade na 

organização. As organizações trabalham por meio de processos, que são 

alimentados por informações; nesses casos, é imprescindível que haja um bom 

relacionamento entre a organização e seus colaboradores (FIORELLI, 2008). 

Compreender as diferenças entre os colaboradores da empresa pode levar a 

melhorias relevantes na produtividade individual e organizacional. Essas diferenças 

dizem respeito à maneira de como as pessoas reagem a uma determinada situação 

com base em suas características pessoais (DUBRIN, 2003).  

Para aumentar a produtividade do colaborador, existem fatores que podem 

contribuir, entre eles: qualidade da mão de obra empregada, organização e 

motivação do trabalho e os recursos materiais que são disponibilizados pela 

empresa (CARVALHO; SERAFIM, 1995).  

Sendo assim, podemos considerar que esses recursos podem ser itens 

tecnológicos. O aumento da produtividade individual está diretamente relacionado 

com a modernização da maquinaria utilizada e do desenvolvimento dos processos 

tecnológicos (FERREIRA, 2004). 

Entre as tecnologias adotadas para o aumento da produtividade nos últimos 

anos, a tecnologia da informação (TI) é vista como essencial, pois ajuda a criar 

novas estratégias de negócios, estruturas organizacionais e novas formas de 

relacionamento com empresas e clientes, buscando assim manter seu crescimento e 

consequente objetivo organizacional (LAURINDO, 2002). 

O termo Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) corresponde à 

combinação de computadores, telecomunicações e tecnologias de comunicação, por 

exemplo: comunicadores instantâneos (BRANDLEY, 2000).  

A TIC pode ser entendida como um conjunto formado por hardware e 

software que é utilizado para coletar, processar, armazenar e disseminar as 

informações para auxiliar as tomadas de decisões dos gestores da empresa 

(LAUDON; LAUDON, 2004). 
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As tecnologias de informação e comunicação podem compreender todas as 

atividades que ocorrem na sociedade, as quais utilizam recursos tecnológicos e a 

disseminação da informação a partir de sistemas de informação inteligentes 

(SANTOS; CRUZ; PAZZETTO, 2002).  

Com a potencialidade da disseminação da informação na sociedade 

contemporânea é possível desenvolver uma organização mais eficiente, eficaz e 

produtiva, oferecendo com isso qualidade em seus produtos e serviços para seus 

consumidores, bem como nos processos decisórios de gestão na organização 

(FERNANDES, 2003). Para novos modelos de gestão existe uma tendência à 

redução da fragmentação e aumento da flexibilidade e acesso às informações de 

todos os envolvidos, com a introdução das TICs na sociedade e na organização, por 

exemplo: como a adoção de recursos tecnológicos, em especial a internet, pelas 

organizações (FERNANDES, 2003). 

A TI possibilita a melhoria do acesso às informações perante as diversas 

áreas da organização em termos de custo e tempo, de forma que as funções 

passaram a alinhar-se no sentido de obter um resultado final para a organização. 

Nas últimas décadas, os saltos de produtividade obtidos nas organizações através 

da TI como uma ferramenta gerencial foram relevantes, pois a obtenção das 

informações são mais precisas, ágeis e refinadas, deixando assim os colaboradores 

mais seguros de adotar a TI (CARVALHO; FEIJÓ, 1994). 

Entretanto, dependendo do ramo de atividade da empresa, os resultados 

organizacionais podem ser diferentes. Ao analisar as informações de 3.646 

empresas no período de 1994 a 1997 nos Estados Unidos, os resultados sugeriram 

que os efeitos da TI afetam principalmente a eficiência do colaborador no trabalho, 

mas nem todas as categorias de colaboradores foram afetadas da mesma forma 

(CRÉPON; HECKEL; RIEDINGER, 2003).  

O uso das TICs também podem gerar reações negativas individuais e exigem 

que os empregados se ajustem de várias maneiras na organização (TARAFDAR et 

al., 2007). Por exemplo, os funcionários precisam qualificar suas habilidades 

técnicas e se adaptarem a sistemas mais complexos, a fim de manter-se atualizados 

com o rápido avanço das TICs (TARAFDAR et al., 2007).  

Uma das principais consequências do uso excessivo da internet pelos 

indivíduos no ambiente organizacional é a diminuição de sua produtividade, pois há 

uma tendência de isolamento na organização, onde ele não consegue interagir com 
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seus pares e processos organizacionais e isso pode afetar seus resultados na 

empresa (YOUNG, 1998). 

A utilização excessiva das TICs podem causar inúmeros problemas para os 

usuários, entre eles o estresse (CASTELLS, 1999). 

2.2 O ESTRESSE CAUSADO PELO USO DAS TICS 

2.2.1 Estresse Individual 

 

Questões relacionadas ao estresse contribuem significativamente para a 

saúde e a qualidade de vida dos indivíduos (TENNANT, 2001). O estresse é definido 

como um resultado de uma relação entre indivíduo e o ambiente na qual ele está 

inserido (LAZARUS, 1990).  

O estresse é definido como forças positivas ou negativas que podem levar o 

indivíduo a diversas instabilidades no seu ambiente circundante (AAMODT, 1999).  

 

Quadro 1 – Definições de estresse do individuo na organização 

Definições Referências 

O estresse é qualquer força que coloca um fator 
psicológico ou físico para além de sua 
estabilidade emocional, e isso interfere o seu 
meio, como o corporativo. 

Earnshaw; 
Cooper (1996) 

O estresse é um estado de tensão mental e físico 
que produz um desiquilíbrio no funcionamento 
global do organismo e enfraquece seu sistema 
imunológico, deixando-o vulnerável a infecções e 
doenças. 

Lipp (2002) 

O estresse é uma condição dinâmica. Nela o 
indivíduo é confrontado com uma oportunidade, 
uma restrição ou uma exigência relacionada a 
algo que deseja e cujo resultado é percebido ao 
mesmo tempo incerto e importante. 

Decenzo; 
Robbins (2001) 

Definimos o estresse como um padrão complexo 
de estados emocionais, fisiológicos reações e 
pensamentos relacionados em resposta às 
demandas externas. 

Greenberg; 
Baron (2000) 

O estresse é definido com a submissão do 
indivíduo a qualquer exigência que o obrigue a 
lidar com um comportamento no limite. 

Bohlander; 
Snell; Sherman 

(2003) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O estresse também pode ser definido como uma reação psicológica para o 

desequilíbrio entre o indivíduo e o ambiente (COOPER et al., 2001). Quando existe o 

estresse individual, a capacidade do indivíduo não pode atender às demandas do 

ambiente. Do ponto de vista organizacional, o estresse tende a levar às 

consequências, como por exemplo, a menor satisfação no trabalho, menor 

envolvimento e pobre desempenho no trabalho (JACKSON; SCHULLER, 1985). 

Segundo Cooper et al. (2001), citando Kavanagh (1986), o estresse pode ser 

compreendido a partir de um modelo de transação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Modelo Transação do Estresse 

Fonte: adaptado de Cooper et al. (2001); Kavanagh (1986). 

 

O modelo de transação inclui quatro fatores principais: estressores, tensões, 

variáveis situacionais e resultados organizacionais (COOPER et al., 2001).  

Estressores são os fatores ou condições que geram o estresse. Podem ser 

divididos em dois tipos: estressores relacionados às tarefas relacionadas com a 

função e estressores relacionados com foco no conflito sobre ambiguidade, por 

exemplo: quando não existe clareza na organização de quem manda e de quem 

deve obedecer a determinadas tarefas (TARAFDAR et al., 2007). 

As variáveis situacionais são fatores que podem realmente reduzir o impacto 

do estresse relacionado com o trabalho, como por exemplo: o ambiente 

organizacional, onde os colaboradores têm uma clara consciência de seu trabalho e 

evitam comentários indelicados sobre a vida de outras pessoas e organizações 

(JIMMIESON; TERRY, 1998).  

Estressores Tensões 

Variáveis 

Situacionais

  

Resultados 

organizacionais 



24 

No contexto dos resultados organizacionais, o estresse reflete a maneira na 

qual os funcionários possuem a oportunidade de adotar esforços comportamentais 

para controlar os procedimentos relacionados ao trabalho, por exemplo: a liberdade 

de opinar sobre como melhorar seu trabalho na organização com seu gestor 

(GREENBERGER; STRASSER, 1986).  

As tensões são os resultados individuais para os estressores psicológicos 

(COOPER et al. 2001). Os estresses mais comuns no local de trabalho incluem a 

falta de desempenho no emprego, insatisfação no trabalho, capacidade e 

comportamento negativo (RAGU-NATHAN et al., 2008).  

É importante salientar que o estresse pode ser um fator positivo ou negativo 

para o indivíduo, cabe a ele analisar de que forma o estresse será utilizado (SELYE, 

1974). 

 Existem duas categorias de estresse: o eustress e o distress. O eustress é 

considerado um estresse bom, pois é visto como uma tensão de equilíbrio entre o 

esforço, o tempo e a realização dos resultados. O eustress é agradável para o 

indivíduo e é caracterizado por desafios propostos ao indivíduo que podem produzir 

efeitos positivos, tal como a maximização da produção e criatividade (SELYE, 1974). 

O distress é o estresse indesejável, que é uma tensão com o rompimento do 

equilíbrio por falta ou excesso de esforço, incompatível com o tempo, realizações e 

resultados causando assim perturbação para o indivíduo (SELYE, 1974). É 

caracterizado pela falta de estímulos positivos que leva o indivíduo a angustias, 

aflições e problemas físicos como dores de cabeça, mal-estar, dores de estômago 

entre outras (JOHANSSON, CAVALINI; PETTERSON, 1996). 

Geralmente, os fatores de estresse podem levar ao aumento das tensões que 

por consequências podem afetar os resultados organizacionais. As variáveis 

situacionais podem ser atenuantes dessas tensões como, por exemplo: treinamento 

para o uso de uma nova TIC e investimentos em equipamentos modernos (RAGU-

NATHAN et al., 2008). No contexto organizacional, esses estressores são motivados 

pelo uso das TIC.  

O uso contínuo dessas tecnologias podem causar transtornos psicológicos e 

físicos aos funcionários das organizações. O uso intensivo das TICs podem gerar 

experiências negativas para os indivíduos (YOUNG, 1998). 
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No entanto, um número crescente de estudos têm indicado aspectos 

negativos no avanço da tecnologia (FISCHER; WESOLKOWSKI, 1999; HEINSSEN 

JR. et al., 1987).  

Esse uso intensivo da internet ou tecnologias pode levar os indivíduos a 

fatores estressores pela sua utilização, o que pode influenciar sua vida profissional e 

pessoal; esses fatores são conhecidos como tecnoestresse (BROD, 1984). 

2.2.2 Tecnoestresse 

 

O termo tecnoestresse foi criado em 1984 pelo psicólogo clínico Craig Brod, e 

se refere ao impacto negativo sobre atitudes, pensamentos, comportamentos ou 

fisiologia do corpo que é causado por tecnologia (AYYAGARI et al., 2011, WEIL; 

ROSEN, 1997).  

O tecnoestresse é um fenômeno relativamente novo da vida moderna e está 

relacionado com as TICs, sendo muito diferente do estresse tradicional conhecido 

atualmente. O tecnoestresse pode ser originado pela adaptação causada pela falta 

de habilidade de lidar com a tecnologia em mudança, motivo pelo qual alguns 

executivos apresentam algum transtorno de excesso de informações no seu trabalho 

(MORITA, 1999).  

A ansiedade individual pode estar relacionada com a possibilidade futura do 

uso de sistemas de informação (WEIL; ROSEN, 1997; AGHWOTU, 2010). Por 

exemplo, um estudo demonstrou que bibliotecários demonstravam estresse pela 

adaptação a um novo software e hardware (AL-QALLAF, 2006); isso causou dores 

de cabeça, tonturas, frustração, raiva e isolamento social (AGHWOTU, 2010).  

O uso de computadores, smartphones e outras TICs pode causar problemas 

físicos. Com o aumento do uso das TICs e dos computadores demonstra-se que as 

pessoas, especialmente jovens adultos, estão consumindo uma quantidade 

crescente de tempo em computadores, tanto no trabalho quanto em casa, e isso 

está causando problemas físicos, como dores nos ombros, pescoço, punhos, mãos, 

pernas, braços, costas, cabeça e olhos (PEPER, 1999). 

O tecnoestresse pode levar a doenças relacionadas à saúde, tais como: 

doenças cardíacas, hipertensão, dores de cabeça, enxaqueca. Isso também pode 

causar insatisfação no trabalho, mau desempenho, comportamento perturbador e 

intenção de deixar o trabalho (QIANG et al., 2005). São doenças experimentadas 
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por indivíduos incapazes de lidar com o uso das TICs de uma forma saudável 

(TARAFDAR et al., 2010). 

Além disso, as TICs mudaram significativamente o estilo de trabalho 

convencional e fez o tempo e a distância um pouco irrelevantes para o trabalho 

(RAGU-NATHAN et al., 2008). No trabalho tem aumentado as possibilidades de 

supervisão remota, multitarefa e isolamento social (RAGU-NATHAN et al., 2008).  

No comportamento individual essas reações negativas foram descritas como: 

ansiedade e tensão (HEINSSEN JR. et al., 1987), insatisfação no trabalho (SMITH et 

al., 1981) e pressão percebida elevada do trabalho (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

Os funcionários das organizações podem estar conectados por e-mail, 

telefone e internet. Os indivíduos podem sentir que estão sempre disponíveis para a 

organização e perdem o controle de seu próprio tempo, e assim é criado um senso 

de urgência para a realização da tarefa (BRILLHANT, 2004). 

Com isso, os funcionários podem se sobrecarregar pela informação de 

diferentes fontes, como parte do seu trabalho, por exemplo: a ordem de um gestor 

para que um colaborador use um novo sistema e, devido ao excesso de informações 

sobre a utilização do novo sistema, o colaborador reduz sua confiança no uso do 

sistema novo por insegurança, entre outros (RAGU-NATHAN  et al., 2007).  

Rápidos avanços em TICs trouxeram grandes quantidades de informações 

para os indivíduos. No local de trabalho, a informação é a chave para o sucesso das 

organizações, e os funcionários têm de lidar com uma esmagadora quantidade de 

informações de diferentes fontes, como parte de seu trabalho na organização 

(FISCHER; WESOLKOWSKI, 1999).  

Um dos principais condutores do tecnoestresse é a sobrecarga de 

informação. Ela pode ser definida como uma situação em que a informação 

disponível é muito grande para a capacidade de processamento do indivíduo 

(EPPLER, 2004).  

 A sobrecarga de informações é relacionada a um conceito chamado de 

atenção parcial contínua. Atenção parcial contínua é o lugar onde uma pessoa tem o 

desejo de estar sempre conectado com todos e com tudo ao mesmo tempo, 

deixando assim de viver o momento presente, que pode ser com sua família ou 

amigos (STONE, 2012). 

 No contexto organizacional, a sobrecarga de informações acarreta uma série 

de estresses nos profissionais. O indivíduo que possui, por exemplo, um 
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smartphone, pode ficar esgotado devido a sua constante atenção em assuntos do 

trabalho. Essa mente cansada pode gerar um estresse severo, pois até mesmo em 

casa ele não consegue parar de pensar no que precisa ser feito na organização 

(SMITH; SEGAL; SEGAL, 2013). 

 Uma pesquisa na empresa americana Xerox demonstrou que 26% dos 

funcionários passam mais de 30% do seu tempo no seu período de trabalho 

atualizando e-mails e redes sociais e entendem que isso interfere no seu rendimento 

no trabalho. Com isso, os funcionários não se dedicam ao repouso como deveriam 

(GANTZ; BOYD; DOWLING, 2009). 

A sobrecarga de informações também pode ser denominada como 

tecnosobrecarga e seus reflexos podem ser: funcionários podem ser forçados a 

trabalhar por mais tempo e mais rápido ou mudar seus hábitos de trabalho, devido 

ao uso avançado de TICs (TARAFDAR et al., 2007).   

Embora os indivíduos beneficiem-se por um acesso mais fácil à informação, a 

taxa de crescimento da informação é muito mais rápida do que eles podem 

efetivamente manusear o seu uso. Os funcionários são submetidos a muitas 

informações, mesmo quando eles não estão buscando-as ativamente (EDMUNDS; 

MORRIS, 2000).  

Estas condições de exaustão por tecnosobrecarga também são conhecidas 

como fadiga de informações (WEIL; ROSEN, 1997) e "fumaça de dados" 

(BRILLHANT, 2004). Estas condições adversas podem conduzir os funcionários a se 

sentirem frustrados e reduzir suas produtividades profissionais (EDMUNDS; 

MORRIS, 2000).  

Portanto, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1 (H1) – A tecnosobrecarga influencia negativamente a produtividade 

percebida pelo uso da TI. 

 

Outro fator importante causador do tecnoestresse é a invasão de privacidade 

no uso profissional da TIC. O conceito de invasão de privacidade pelas TICs é 

originado pela percepção dos funcionários de que, ao utilizarem as TICs em suas 

residências, eles são constantemente monitorados pela empresa por meio de 

sistemas de informação específicos (TARAFDAR et al., 2007). 
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Algumas organizações não tendem a diferenciar horários do trabalho e 

descanso de seus funcionários, afetando assim o ambiente familiar, pois o trabalho 

se torna urgente (GEORGE, 1996).  

O grau em que os indivíduos valorizam a sua privacidade e as percepções de 

que ela pode estar sendo invadidas pelas TICs, tanto em casa como no ambiente de 

trabalho, pode levar a um desajuste com os valores pessoais dos indivíduos (SMITH 

et al., 1992; FREY, 2002; HUMPHRIES; PARENTI, 2001). 

As investigações da área da gestão da tecnologia levantam até mesmo 

algumas questões, tal como se o monitoramento no ambiente organizacional é ético 

e os impactos do monitoramento dos funcionários nas suas atividades, por exemplo: 

algumas empresas usam a tecnologia para identificar o que o funcionário acessa na 

internet (SMITH et al., 1981; JENERO; MAPES-RIORDAN 1992; DETIENNE; FREY, 

1993; HUMPHRIES; PARENTI, 2001). 

Em um estudo feito com 1.085 empresas nos Estados Unidos relata que mais 

de 40% das empresas tem algum tipo de monitoramento do empregado de maneira 

intrusiva como a verificação de e-mail, conversas telefônicas, gravações de vídeos, 

gravação de atividades no computador entre outros (DOYLE, 1999). 

É evidente que a capacidade de monitorar e rastrear a utilização dos 

funcionários pelas TICs podem levar as preocupações no indivíduo sobre a perda de 

privacidade, porém a organização precisa controlar seus funcionários a fim de 

garantir os objetivos organizacionais como, por exemplo, aumento da produtividade 

da TI e que o lucro seja alcançado, uma vez que grande parte das organizações 

almejam esses objetivos (GANDOSSY, 2006).   

A invasão de privacidade cria uma indefinição de fronteiras relacionada entre 

o contexto do trabalho e vida pessoal, porque os funcionários sentem que estão 

constantemente ligados. Ao usar e-mail e dispositivos sem fio, funcionários podem 

ser alcançados em qualquer lugar e a qualquer hora. Esses dispositivos podem 

obrigar os trabalhadores a aumentarem a carga de trabalho na organização e 

trabalhar em horários não comerciais. Os funcionários sentem que suas vidas 

pessoais foram invadidas e enfrentam dificuldades para reduzir o uso dessas 

tecnologias. Decorrente disso, os funcionários podem se sentirer insatisfeitos com 

seus trabalhos, afetando a sua produtividade pela TI (TARAFDAR et al., 2007).  
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Nesse sentido, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 2 (H2) – A tecnoinvasão influencia negativamente a produtividade 

percebido pelo uso da TI. 

 

Os funcionários podem aumentar suas interações diárias por conta das TICs, 

o que pode agravar o potencial negativo dos efeitos de sua utilização pelos 

indivíduos. Assim é recomendável que os funcionários estejam satisfeitos com os 

sistemas de informação que utilizam na organização de forma eficaz e sejam 

capazes de utilizá-los para cumprir seu trabalho e assim aumentar a sua 

produtividade na execução de suas tarefas, conforme solicitado por seus gestores 

(HUANG; YANG; JIN; CHIU, 2004).  

Para diminuir os efeitos do estresse dos indivíduos, as organizações precisam 

buscar meios para melhorar o ambiente organizacional. Essas ações são 

conhecidas como inibidores do estresse (MOSER; GALAIS, 2007). 

 

2.3 INIBIDORES DO ESTRESSE 

 

 A resposta do trabalhador ao estresse no trabalho pode ser tanto psicológica 

quanto física. Uma forma eficaz de o funcionário responder de forma positiva a 

eventos estressores na empresa é adoção de processos e ferramentas mais 

eficientes em busca do aumento da produtividade. 

  O uso das TICs pode ter um papel importante para a diminuição desses 

eventos estressores (COOPER; CARTWRIGHT, 1996; KRISTENSEN, 1996; 

BALDURSSON; COX, 2000). 

 Para diminuir esses fatores causadores do estresse na organização pelo uso 

das TICs é necessário desenvolver na organização aspectos conhecidos como 

inibidores do tecnoestresse. Tais aspectos são conhecidos como facilitação à 

literatura, prestação de suporte técnico e participação e facilitação à inovação 

(TARAFDAR et al., 2010).  

 A facilitação à literatura se refere ao compartilhamento de conhecimentos 

relacionados ao treino do sistema, bem como à documentação de como utilizá-lo. 



30 

Para o suporte técnico, descreve a assistência fornecida por profissionais de TI no 

uso das TICs (TARAFDAR et al., 2010). 

 O envolvimento de facilitação significa manter o indivíduo envolvido desde a 

iniciação, desenvolvimento e implementação dos sistemas na organização.  

 Para que essas ações inibidoras do tecnoestresse tenham um impacto 

positivo nas organizações é necessário que as TICs tenham sido implementadas de 

forma organizada e planejada (BARKI; JON, 1994). 

Além dos fatores inibidores associados ao suporte organizacional às TICs, 

temos outros aspectos que podem influenciar a percepção do estresse no indivíduo, 

por exemplo: a resiliência e a motivação, entre outros (JAMES; LUTHANS; JENSEN, 

2009). 

2.3.1 Resiliência 

 

Notadamente, a resiliência não tem uma única definição na literatura, ela 

pode receber diferentes significados (BRAND; JAX, 2007).  

O conceito de resiliência pode estar ligado a várias disciplinas que incluem 

ecologia (WALKER et al., 2002), engenharia (MISRA, 2006) e psicologia 

(ANTONOVSKY, 1996). Apesar do uso variado do termo resiliência, seu conceito 

pode ser entendido em diversas áreas de estudo como a capacidade e habilidade de 

um sistema para retornar a um estado estável depois de experimentar uma 

oscilação (BHAMRA; DANI; BURNARD, 2011). 

A resiliência também é discutida como a capacidade de um país absorver 

perturbações sociais e manter seu objetivo. Isso pode ser simples, mas quando 

aplicada a sistemas de seres humanos que vivem em sociedade, tem 

consequências de longo alcance (WALKER; SALT, 2006). 

Na virada do milênio, uma rede de cientistas formaram a Resilience Alliance, 

uma organização de pesquisa composta por cientistas e profissionais de diferentes 

disciplinas que colaboram para explorar a dinâmica dos sistemas econômicos 

(RESILIENCE ALLIANCE, 2004). 

Na Psicologia, a resiliência é a capacidade individual de resistir ao alto nível 

de estresse e lidar com crises pessoais. A resiliência é uma habilidade individual e 

está ligada a restaurar, manter e melhorar a capacidade de suportar o estresse 

(YUNES; SZYMANSKY, 2001; BARREIRA; NAKAMURA, 2006). 
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No contexto individual temos a resiliência psicológica que se concentra como 

uma capacidade pessoal de ajudar as pessoas a lidarem com eventos traumáticos, 

como desastres naturais, terrorismo ou perdas pessoais, mais facilmente (REICH, 

2006).  

A resiliência pode se referir à capacidade de um indivíduo, organização ou 

comunidade de resistir, absorver, adaptar-se e se recuperar para um estado melhor 

após um evento perturbador (KAHAN et al., 2009; MCMANUS et al., 2007).  

Um dos primeiros estudos a pesquisar sobre a resiliência individual foi 

realizado por Werner e Smith (2001). Eles acompanharam, em uma ilha no 

arquipélago Americano do Havaí, cerca de 700 recém-nascidos até completarem 40 

anos de idade. Esses indivíduos foram testados com 1, 2, 10, 18, 26, 32 e 40 anos e 

foram analisados quais fatores que poderiam auxiliar na superação de situações 

complexas. Esse estudo demonstrou que ter pessoas próximas como fontes de 

apoio psicológico, por exemplo, familiares, amigos e professores, auxiliava na 

superação de traumas como alcoolismo na família, desastres naturais, 

comportamento antissocial e gravidez na adolescência (WERNER; SMITH, 2001). 

 A resiliência individual não pode ser definida como um traço de 

personalidade, pois cada pessoa age diferentemente em determinada situação, e 

pode não apresentar atitudes resilientes em todos os momentos (RUTTER, 2007). A 

resiliência individual também não pode ser considerada como uma forma de 

proteção do indivíduo das adversidades, mas é considerada uma possibilidade de 

flexibilidade que auxilia a pessoa a agir de forma adaptativa diante das situações 

negativas do meio que o cerca (PINHEIRO, 2004; KOLLER; LISBOA,  2007). 

 No momento que um indivíduo está diante de uma situação adversa, ele pode 

comportar-se de duas maneiras: render-se à adversidade ou buscar recursos para 

superá-la. Esses recursos são chamados de fatores de proteção. Esses fatores de 

proteção podem alterar ou melhorar as respostas de cada indivíduo diante de uma 

situação de risco. Em outras palavras, diante do risco, se o indivíduo apresentar 

fatores que o auxiliem, poderá passar pela situação de crise de uma forma mais 

tranquila, com poucos traumas emocionais e maior adaptação (BUSNELLO; 

SCHAEFFER; KRISTENSEN, 2009).  

 Uma maneira de lidar de forma adequada com situações de estresse e de 

risco está relacionada as estratégias de coping (RUTTER, 2007). O coping pode ser 

definido como um conjunto de variáveis individuais e situacionais que são utilizados 
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para lidar com situações estressoras, por exemplo: o fluxo do trânsito interrompido 

perto de casa ou a nota baixa do filho na escola (BUSNELLO; SCHAEFFER; 

KRISTENSEN, 2009).  

Os comportamentos de resiliência individual podem acontecer em ambientes 

sociais como, por exemplo, escolas, igrejas, grupos de apoio, ambiente de trabalho, 

entre outros (RUTTER, 2007). 

 Esses ambientes promovem oportunidades para que a pessoa seja exposta a 

situações envolvendo desafios e também disponibilizam redes de apoio como forma 

de suporte às situações. Nesses ambientes, os indivíduos podem aprender a lidar 

com situações de risco e podem desenvolver fatores de proteção que podem ajudá-

las no cumprimento de determinadas atividades (RUTTER, 2007). 

 Em uma organização empresarial, por exemplo, o gestor pode impor 

determinadas tarefas e dependendo de como o indivíduo vai receber essa tarefa 

pode ser atribuído como um evento estressor e gerar uma condição de estresse no 

indivíduo. Por esse motivo, um evento pode ser enfrentado como um perigo por uma 

pessoa e para outro ser apenas um desafio (YUNES; SZYMANSKI, 2001). 

 O estresse que ataca os funcionários pode ser considerado um dos maiores 

problemas nas organizações modernas (ZAKABI, 2004). São diversas as situações 

e os fatores que podem cotidianamente contribuir para tirar o equilíbrio dos 

funcionários e os deixar em uma situação de impotência, prostração ou desejo de 

reagir e adaptar (LEVI, 2008). 

 O que pode levar o estresse aos colaboradores é a submissão às longas 

jornadas de trabalho, falta de equipamentos e condições de trabalho, além do 

estresse tecnológico. Ressalta-se o estresse produzido pelo excesso de informações 

das novas tecnologias, bem como a necessidade constante de atualização com os 

programas e aparelhos de última geração (LIPP, 2002). 

 Outro estressor que pode influenciar o colaborador é o fato das organizações 

estabelecerem objetivos individuais, mesmo que isso acarrete em trabalhar em 

horários não comerciais, ocasionando assim uma distorção do trabalho com a vida 

pessoal (LIPP, 2002). 

A tecnologia pode colaborar com isso, pois algumas organizações acabam 

submetendo os colaboradores ao uso de TICs para que estejam sempre conectados 

e resolvam os problemas da organização (TARAFDAR et al., 2011). Esses eventos 
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estressores podem ser causados pela tecnosobrecarga e pela tecnoinvasão 

(TARAFDAR et al., 2011). 

Uma forma de reduzir ou aliviar os eventos estressores pelo uso da tecnologia 

nas organizações pode ser a presença de características individuais do colaborador 

como agentes que podem inibir o estresse, tais como, a resiliência individual 

(CODO; SORATTO; VASQUES-MENEZES, 2004). 

 Portanto, propõe-se as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 3 (H3) – A resiliência individual no ambiente de trabalho influencia 

negativamente a tecnosobrecarga no uso da TI. 

 

Hipótese 4 (H4) – A resiliência individual no ambiente de trabalho influencia 

negativamente a tecnoinvasão no uso da TI. 

 

Ainda no contexto individual, temos outros fatores que podem ser 

influenciados pelo estresse nos colaboradores pelo uso excessivo das TICs. Um 

desses fatores é a motivação, isso por que a mente da maioria dos colaboradores, 

quando sentem que precisam canalizar energia para diversas ações em um curto 

espaço de tempo, pode entrar em desequilíbrio e colapso, pois não conseguem 

encontrar formas de encorajamento pessoal para entender como funciona o novo 

sistema de informação (BARRETO, 2007). 

2.3.2 Motivação 

 

A palavra motivação deriva do latim movere, que compete à ação ou motivo 

para que um indivíduo faça algo. É o procedimento por meio do qual o 

comportamento das pessoas pode ser ativado (BERGAMINI, 1997). Nesse sentido, 

a motivação é relacionada com um esforço individual para a realização de alguma 

atividade. Para que o indivíduo se sinta motivado, é necessário que ele tenha a 

vontade de empregar altos níveis de esforços em direção às metas organizacionais, 

que deve estar condicionado pela capacidade do esforço de satisfazer alguma 

necessidade individual (ROBBINS, 1999). 

A motivação pode ser definida como o processo que mobiliza o indivíduo para 

uma ação (BOCK et al., 1999) através de uma relação estabelecida entre as 
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variáveis de ambiente, necessidade, desejo, vontade, interesse, impulso e o objeto 

da satisfação. O comportamento é provocado por estímulos internos e externos do 

indivíduo e são apresentados e orientados por um objeto para algum resultado 

(MAXIMILIANO, 2000).  

Ao observar os indivíduos no ambiente de trabalho, percebe-se diferentes 

comportamentos que dependem não só de suas habilidades e condições pessoais, 

mas principalmente do grau de motivação no seu cotidiano organizacional. A partir 

dos estímulos recebidos e das expectativas associadas à convicção que 

determinadas ações poderão conduzi-las na direção de situações ou estados 

desejados (BERGAMINI, 1997).  

Alguns estudos de psicologia organizacional definem a motivação como uma 

força interior, própria de cada indivíduo e que pode estar ligada ao desejo. Então, a 

motivação é um processo interior de escolha de qual comportamento seguir, e pode 

estar relacionada com o ambiente organizacional (BERGAMINI, 1997; ROBBINS; 

BOCK, 1999). 

 Para influenciar o comportamento dos indivíduos nas organizações é 

necessário primeiro conhecer seus desejos e as suas necessidades e quais são as 

mais importantes naquele momento. O objetivo organizacional deverá ser apropriado 

à estrutura das necessidades das pessoas que se pretende incentivar. Com a 

criação de um ambiente organizacional com objetivos que são compatíveis com os 

desejos e necessidades, o profissional pode estar motivado (HERSEY, 1976). 

A motivação pode ser definida como fatores que podem influenciar e 

incentivar o comportamento e as ações das pessoas e podem ser separadas 

conceitualmente, como extrínseca e intrínseca (GUIMARAES, 2004). 

 

2.3.2.1 Motivação intrínseca 

 

Motivação intrínseca pode estar relacionada com a busca de novidades e 

desafios, bem como desenvolver e exercitar a capacidade das pessoas para buscar 

os objetivos pessoais e organizacionais. A motivação intrínseca é o acontecimento 

que representa o potencial positivo de natureza humana, sendo essencial para o 

desenvolvimento humano (DECI; RYAN, 2000). 
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A motivação intrínseca fica evidente quando o indivíduo realiza determinada 

atividade pelo prazer de realizá-la, de forma desinteressada. Indivíduos 

intrinsicamente motivados fazem uma atividade apenas quando estão motivados em 

gozar da própria atividade (ECCLES; WIGFIELD, 2002). Nesse sentido, a motivação 

intrínseca refere-se à escolha e atuação de alguma atividade por sua própria causa 

por ser interessante, atraente, ou de alguma forma geradora de satisfação 

(GUIMARAES, 2004). 

Essa importância da atividade para quem a realiza, aliada com a satisfação 

obtida com a realização dela, é um dos aspectos mais importantes dos indivíduos 

motivados intrinsicamente, além de buscar por novidade, entretenimento, satisfação 

da curiosidade, entre outros. Assim, a motivação intrínseca pode ser explicada como 

uma disposição natural e espontânea, que impulsiona a pessoa a buscar desafios e 

novidades (DECI; RYAN, 2000). 

Nem toda pessoa é intrinsicamente motivada para qualquer tarefa específica; 

isso significa que os indivíduos estabelecem uma relação com a tarefa ou atividades 

entre si (DECI; RYAN, 2000). Representa que o envolvimento intrínseco não é 

puramente uma manifestação de um traço de personalidade e, sim, um 

comportamento acometido a condições socioambientais (DECI; RYAN, 2000). 

A motivação intrínseca está relacionada com o conceito de fluxos proposto 

por Csikszentmihalyi em 1992. Com base em estudos relacionados com diferentes 

especialistas – por exemplo: artistas, músicos, atletas, cirurgiões, médicos, dentistas 

– buscou-se identificar como esses profissionais se sentiam quando se envolviam 

profundamente em alguma atividade (CSIKSZENTMIHALYI, 1992).  

As atividades que incluem essas experiências são extremamente 

satisfatórias, a ponto de que as pessoas quererem vivenciá-las por si mesmas, sem 

a preocupação com o que as atividades lhe darão em troca (CSIKSZENTMIHALYI, 

1992). 

Já o interesse na motivação intrínseca funciona como um orientador natural 

que as pessoas utilizam para encontrar atividades que assegurem o alcance da 

satisfação almejada. O interesse do indivíduo é fundamental tanto para a motivação 

intrínseca quanto para algumas formas autônomas de motivação extrínsecas 

(RYAN; CONNELL, 1989, DECI; RYAN, 1992). 
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O indivíduo no estado de estresse tende a se concentrar mais, de maneira 

intensa e satisfatória, e a realização da atividade causa uma enorme sensação de 

prazer (CSIKSZENTMIHALYI, 1992). 

Algumas organizações não demonstram interesse quando seus 

colaboradores apresentam baixos ou moderados níveis de estresse pois acreditam 

que esses níveis podem aumentar o desempenho individual (LIMONGI-FRANÇA, 

2003).  

Entretanto, o que a empresa pode observar como um estímulo positivo pode 

ser encarado como pressão excessiva por parte do colaborador. Nesse sentido, é 

possível perceber que pessoas necessitam de certo grau de estresse como fonte de 

motivação intrínseca; no entanto, se a pressão sobre elas é muito intensa, pode 

acontecer o contrário, o resultado pode ser um baixo desempenho (LIMONGI-

FRANÇA; RODRIGUES, 2005). 

O comportamento típico de colaboradores estressados pelo uso da TIC é 

causado por vários fatores encontrados nos dias de hoje, como a sobrecarga de 

informações, quando o colaborador precisa estar sempre atualizado e em busca de 

novidades (CARVALHO; SERAFIM, 1995). 

Outro fator que pode estar relacionado com o estresse no uso da TIC é a 

invasão de sua privacidade por parte da organização. Algumas empresas monitoram 

seus colaboradores através de TICs e isso pode afetar seu desempenho e 

motivação intrínseca. O estresse é um fenômeno individual e isso interfere na forma 

de lidar com todas as pessoas ao seu redor, inclusive com sua família. 

Portanto, propõe-se a seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 5 (H5) – A tecnosobrecarga no uso da TI influencia negativamente a 

motivação intrínseca do indivíduo. 

Hipótese 6 (H6) – A tecnoinvasão no uso da TI influencia negativamente a 

motivação intrínseca do indivíduo. 

 

2.3.2.2 Motivação extrínseca  

 

A motivação extrínseca refere-se à realização de uma atividade para alcançar 

algum resultado externo (DECI; RYAN, 2000). Este tipo de motivação pode ser 
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considerado como a motivação para trabalhar em resposta a algo externo à tarefa 

ou atividade, para obter recompensas e reconhecimentos, tendo em vista as ordens 

ou as pressões de outros indivíduos ou para demonstrar competências ou 

habilidades (GUIMARAES, 2004).  

A motivação extrínseca é definida como uma ação individual que depende do 

ambiente onde o indivíduo está inserido, nesse caso o organizacional (BANDURA, 

2001). 

A motivação extrínseca diz respeito à realização de uma atividade para atingir 

algo ou porque conduz a um resultado esperado, ao contrário da motivação 

intrínseca (DECI; RYAN, 2000). 

A motivação extrínseca é uma construção que refere sempre que uma 

atividade é feita para alcançar um resultado esperado. Embora os voluntários não 

possam ser motivados por incentivos monetários, não se pode excluir que a sua 

decisão de fazer parte da organização voluntária sem fins lucrativos é contrastado 

por outras motivações extrínsecas (DECI; RYAN, 2000).  

 A motivação extrínseca tem um papel importante na redução do estresse na 

organização, pois pode agir diretamente na vontade do colaborador em realizar suas 

tarefas na organização, por exemplo, a organização oferece recompensas 

financeiras se o objetivo organizacional for alcançado, ainda que as condições ideais 

de trabalho não sejam satisfeitas (BARRERA, 2010). 

 Portanto, propõem-se as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 7 (H7) – A motivação extrínseca do indivíduo influencia 

negativamente a tecnosobrecarga no uso da TI. 

Hipótese 8 (H8) – A motivação extrínseca do indivíduo influencia 

negativamente a tecnoinvasão no uso da TI. 

 

2.4 Dependência da Tecnologia da Informação para realização das tarefas 

 

Nos últimos anos, a TI tem deixado de ser uma área apenas de suporte para 

a organização, passando a fazer parte dos processos decisórios. As estratégias de 

negócios têm sido apoiadas e suportadas pelos recursos tecnológicos, onde grande 

parte do crescimento da organização é caracterizado pelo investimento e na 

implementação de uma TI eficiente (HOWARD, 1993). 
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A Tecnologia da Informação e a internet se tornaram indispensáveis para 

realização de parte da rotina das empresas. Algumas empresas têm utilizado 

produtos tecnológicos, sejam eles hardwares ou softwares para melhorar o 

desempenho dos negócios (HOFFMAN; NOVAK; VENKATESH, 2004). 

A TI hoje é capaz de gerar resultados e vantagens competitivas para a 

organização, porém esse período de vantagens pode se extinguir em pouco tempo, 

pois os recursos tecnológicos atuais podem levar a concorrência a reagir 

rapidamente e isso pode acontecer em todo o âmbito de atuação da TI (DEHNING; 

STRATOPOULOS, 2002). O grande desafio da empresa é alinhar o uso da TI com 

base na estratégia da organização, porém, o uso da TI pode acarretar uma 

dependência para a empresa; entretanto, essa dependência pode ser positiva, pois 

pode ocorrer uma evolução e desenvolvimento da empresa, em resposta às 

exigências de mercado (MIETRIZ, 2007). 

Com isso, a Tecnologia da Informação provocou uma transformação na 

natureza do trabalho que passou de manual para o eletrônico, alterando de forma 

significativa o conteúdo das tarefas, sendo o impacto mais percebido pela 

organização (GONÇALVES, 2003). Com o menor tempo para realizar uma 

determinada tarefa, cada funcionário passou a ser mais cobrado sobre a qualidade 

dos seus serviços e a quantidade de procedimentos e relatórios possíveis graças a 

TI, aumentando assim o ritmo de trabalho e consequentemente as exigências da 

organização e isso pode causar estresse ao colaborador (GONÇALVES, 2003). 

Portanto, propõe se as seguintes hipóteses. 

Hipótese 9 (H9) – A dependência da TI nas tarefas influencia positivamente a 

tecnoinvasão no uso da TI. 

Hipótese 10 (H10) – A dependência da TI nas tarefas influencia positivamente a 

tecnosobrecarga no uso da TI. 

 

 Após a elaboração das hipóteses de pesquisa a serem testadas 

empiricamente, esquematiza-se o modelo conceitual da pesquisa com as suas 

associações, conforme apresenta a Figura 2. 
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Figura 2 – Modelo conceitual da pesquisa 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesse capítulo serão apresentados os métodos que foram utilizados para 

alcançar os objetivos desse estudo. O estudo é de caráter quantitativo, este tipo de 

pesquisa permite mensurar opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo por 

meio de uma amostra que o represente estatiscamente (NEVES, 1996). 

 De acordo com alguns estudos (DENZIN; LINCOLN, 2005; NEVES, 1996; 

HAYATI; HARAMI; SLEE, 2006), a pesquisa quantitativa apresenta as principais 

características: 

 Emprega, geralmente, para análise dos dados, instrumento estatístico. 

 Confirma as hipóteses da pesquisa ou descobertas por dedução, ou seja, 

realiza predições específicas de princípios, observações ou experiências. 

 Utilizam dados que representam uma população específica (amostra) a partir 

da qual os resultados podem ser generalizados. 

Esse estudo é de corte transversal único, uma vez que os dados foram 

coletados em um só ponto no tempo e sintetizados estatisticamente (HAIR JR, et 

al., 2005). 

Apresenta-se também de caráter confirmatório, pois exige do pesquisador 

uma “pré-definição do tipo de relações existentes entre as variáveis do modelo 

em teste, que são operacionalizados em termos de restrições nas matrizes” 

(PILATI; LAIROS, 2007, p. 207). 

3.1 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

Segundo recomendações de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003), procedeu-

se validação de conteúdo dos indicadores, na qual os itens foram traduzidos por um 

especialista no idioma das escalas e, em seguida, o instrumento de medida foi 

analisado por professores pesquisadores, que sugeriram ajustes na 

contextualização de algumas questões. 
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3.2 PRÉ-TESTE E REFINAMENTO DAS ESCALAS  

 

Antes da aplicação do questionário à amostra final e com o objetivo de 

observar se as pessoas que participariam da coleta de dados teriam o entendimento 

pleno das questões, o instrumento de medida foi aplicado, presencialmente, como 

pré-teste a um grupo de 102 respondentes. Durante a primeira aplicação do 

instrumento, não foram manifestadas dúvidas e ambiguidades no preenchimento do 

questionário.  

Na etapa seguinte, conduziu-se análise fatorial exploratória com as escalas que 

possuíam dez indicadores ou mais, com o objetivo de reduzir a quantidade de 

indicadores do instrumento e para identificar se os indicadores possuem correlação 

entre as variáveis latentes (fatores). O método escolhido para determinar os fatores 

foi a Análise de Componentes Principais com o método de rotação Varimax. 

Indicadores com carga fatorial abaixo de 0,70 ou comunalidade inferior a 0,50 foram 

excluídos do instrumento para coleta de dados na amostra final. O teste de 

esfericidade de Bartlett também foi conduzido com valor da significância nulo em 

conjunto com o cálculo da medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin, 

cujo índice foi superior a 0,80, valor considerado satisfatório para o prosseguimento 

das análises (HAIR JR. et al., 2009). 

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 Para medir a produtividade pela TI, utlizou-se o instrumento de Torkzadeh e 

Doll (1999). Nesse caso, o construto produtividade pela TI é composto por quatro 

questões. 

 

Quadro 2 – Produtividade pela TI 

Item original Item adaptado 

PR1 – This technology helps to improve the 
quality of my work. 

Os sistemas de comunicação da empresa que trabalho 
ajudam a melhorar a qualidade das minhas tarefas. 

PR2 – This technology helps to improve my 
productivity. 

Os sistemas de comunicação da empresa aumentam 
minha produtividade. 

PR3 – This technology helps me to 
accomplish more work would otherwise be 
possible. 

Sem os sistemas de comunicação da minha empresa, eu 
não conseguiria realizar tantas tarefas. 

PR4 – This technology helps me to perform 
my job better. 

Os sistemas de comunicação da empresa me ajudam a 
realizar meu trabalho melhor. 

Fonte: adaptado de Torkzadeh e Doll (1999). 
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 Para medir a sobrecarga de informações no uso da TI utilizou-se o 

instrumento da escala de tecnoestresse. Essa escala foi desenvolvida por Tarafdar, 

Tu, Ragu-Nathan e Ragu-Nathan (2007) e é composta por quatro questões. 

 

Quadro 3 – Tecnosobrecarga 

Item original Item adaptado 

TS1 – I am forced by this tecnology to work 
much faster. 

Os sistemas de comunicação da empresa que trabalho me 
forçam a trabalhar mais rápido. 

TS2 – I am forced by this technology to do 
more work than I can handle. 

Os sistemas de comunicação da empresa que trabalho me 
forçam a realizar mais tarefas do que eu posso suportar 

TS3 – I am forced by this technology to 
work with very tight time schedule. 

Os sistemas de comunicação empresa me forçam a 
trabalhar com prazos apertados. 

TS4 – I am forced to change my work habits 
to adapt to new technologies. 

Sou obrigado a mudar meus hábitos de trabalho para me 
adaptar aos sistemas de comunicação da empresa que 
trabalho. 

TS5 – I have a higher workload because of 
increased technology complexity. 

Eu tenho uma carga maior de trabalho por causa dos 
sistemas de comunicação da empresa. 

Fonte: adaptado de Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan e Ragu-Nathan (2007). 

 

 Para medir a invasão de privacidade no uso da TI utilizou-se o intrumento da 

escala de tecnoestresse. Essa escala foi desenvolvida por Tarafdar, Tu, Ragu-

Nathan e Ragu-Nathan (2007) e é composta por sete questões.  

 

Quadro 4 – Tecnoinvasão 

Item original Item adaptado 

TI1 – I spend less time with my family due 
to this technology. 

Eu tenho menos tempo com minha família por causa dos 
sistemas de comunicação da empresa. 

TI2 – I fell my personal life is being invaded 
by this technology. 

Eu sinto que minha vida pessoal é invadida pelos 
sistemas de comunicação do meu trabalho. 

TI3 – I have to sacrifice my vacation time to 
keep current on new technologies. 

Eu tenho que sacrificar minhas férias por causa dos 
sistemas de comunicação do meu trabalho. 

TI4 – I have to sacrifice my weekend time to 
keep current on new technologies. 

Eu tenho que sacrificar meu final de semana por causa 
dos sistemas de comunicação do meu trabalho. 

TI5 – I have to be in touch with my work 
even during my vacation due to this 
technology. 

Eu tenho de ficar em contato com meu trabalho, até nas 
minhas férias, por causa dos sistemas de comunicação da 
minha empresa. 

TI6 – I have to be in touch with my work 
even during my vacation due to this 
technology. 

Eu tenho de ficar em contato com meu trabalho, até no 
meu final de semana, por causa dos sistemas de 
comunicação da minha empresa. 

TI7 – I have to be in touch with my work 
even during my vacation due to this 
technology. 

Eu tenho de ficar em contato com meu trabalho, até no 
meu horário de lazer, por causa dos sistemas de 
comunicação da minha empresa. 

Fonte: adaptado de Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan e Ragu-Nathan (2007). 
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 Para medir a resiliência utilizou-se a escala de resiliência (ER). Trata-se de 

uma escala internacional de Wagnild e Young (1993), que no Brasil foi adaptada, 

traduzida e validada por Pesce et al. (2005) e busca medir níveis de adaptação da 

vida organizacional em face de eventos importantes de sua vida pessoal; no total 

são 25 questões. 

 A escala de resiliência (ER) foi utilizada em diversos estudos como, por 

exemplo, os de Pesce et al. (2005); Bacchi e Pinheiro (2011) e  Angst (2013). 

 

Quadro 5 – Resiliência Individual 

Item original Item adaptado 

RE1 – When I make plans I follow through 
with them.  Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim. 

RE2 – I usually manage one way or another. 
 Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de 
outra. 

RE3 – I am able to depend on myself more 
than anyone else.  

Eu sou capaz de depender de mim mais do que de qualquer 
pessoa. 

RE4 – Keeping interested in things is 
important to me.  Manter interesse nas coisas é importante para mim. 

RE5 – I can be on my own if I have to.  Eu posso estar por minha conta se eu precisar. 

RE6 – I feel proud that I have accomplished 
things in my life.  Eu sinto orgulho de ter realizado coisas na minha vida. 

RE7 – I usually take things in stride.  Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação. 

RE8 – I am friends with myself.  Eu sou amigo de mim mesmo. 

RE9 – I feel that I can handle many things at a 
time.  Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo. 

RE10 – I am determined.  Eu sou determinado. 

RE11 – I Seldom Wonder what the point of all 
is. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas. 

RE12 – I take things one day at a time. Eu faço as coisas uma de cada vez. 

RE13 – I Can get trough difficult times 
because I´ve experienced difficulty before. 

Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei 
dificuldades antes. 

RE14 – I have self-discipline. Eu sou disciplinado. 

RE15 – I Keep interested in things. Eu mantenho interesse nas coisas. 

RE16 – I can usually find something to laugh 
about. Eu normalmente posso achar motivo para rir. 

RE 17 – My belief in myself gets me through 
hard times. 

Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos 
difíceis. 

RE18 – In na emergency, I’m someone 
people generally can rely on. 

Em uma emergência, eu sou uma pessoa com quem as 
pessoas podem contar. 

RE19 – I can usually look at a situation in a 
number of ways. 

Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas 
maneiras. 

RE20 – Sometimes I make myself do things 
whether I want to or not. Às vezes eu me obrigo a fazer as coisas querendo ou não. 

RE21 – My life has meaning. Minha vida tem sentido. 

RE22 – I do not dwell on things that I can´t do 
anything about. 

Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada 
sobre elas. 



44 

RE23 – When I’m in a difficult situation, I can 
usually find my way out of it.  

Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho 
uma saída. 

RE24 – I have enough energy to do what I 
have to do.  

Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que 
fazer. 

RE25 – It´s okay if there are people who don’t 
like me. 

Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim. 
 

Fonte: adaptado de Wagnild e Young (1993) e Pesce et. al. (2005). 

 

 Para medir a motivação extrínseca individual utilizou-se a escala de motivação 

muldimensional para o trabalho (MWMS). É uma escala desenvolvida por Gagne e Deci, 

(2005) e é composta por seis questões.  

Todos os indicadores do construto motivação extrínseca possuem a seguinte 

introdução: “Eu me esforço no meu trabalho...”. 

 

Quadro 6 – Motivação Extrínseca 

Item original Item adaptado 

ME1 – Because others will reward me financially 
only if I put enough effort in my job. 

Porque os outros vão me recompensar 
financeiramente só se eu colocar bastante esforço no 
meu trabalho. 

ME2 – Because others offer me greater job 
security if I put enough effort in my job. 

Porque os outros me oferecem maior segurança no 
emprego se eu colocar bastante esforço no meu 
trabalho. 

ME3 – Because I risk losing my job if I don’t put 
enough effort in it. 

Porque eu corro o risco de perder o meu trabalho se 
eu não colocar bastante esforço nele. 

M4 – To get others’ approval.  Para obter a aprovação dos outros. 

M5 – Because others will respect me more. Porque os outros vão me respeitar mais. 

M6 – To avoid being criticized by others. Para evitar ser criticado pelos outros. 

Fonte: adaptado de Gagne e Deci (2005). 

 
Para medir a motivação intrínseca individual utilizamos a escala de motivação para o 

trabalho (MWMS). É uma escala desenvolvida por Gagne e Deci (2005), composta por três 

questões. 

Todos os indicadores do construto motivação intrínseca possuem a seguinte 

introdução: “Eu me esforço no meu trabalho...”. 

 

Quadro 7 – Motivação Intrínseca 

Item original Item adaptado 

MI1 – Because I have fun doing my job. Porque eu me divirto fazendo meu trabalho. 

MI2 – Because what I do in my work is 
exciting. Porque o que eu faço no meu trabalho é emocionante. 

M3 – Because the work I do is interesting. Porque o trabalho que eu faço é interessante. 

Fonte: adaptado de Gagne e Deci (2005). 
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 Para medir a dependência de TI para as tarefas foi utilizada a escala de 

dependência tecnológica adaptada para as tarefas desenvolvida por (SHU, QIN; TU, 

QIANG; e WANG, KANILANG, 2011) e é composta por cinco questões. 

 

Quadro 8 – Dependência da TI: Tarefas 

Item original Item adaptado 

DTT1 – All of knowledge sharing and 
information transferring are carried out by 
internet or intranet in my organization. 

Toda informação necessária para meu trabalho 
pode ser acessada por redes (Internet ou Intranet). 

DTT2 – The computer technology has become 
part of the daily routine in the office. 

A maioria das comunicações internas do meu 
trabalho utilizam sistemas de comunicação. 

DTT3 – My work is done more than 80% on a 
computer. 

Em mais de 50% dos casos, a comunicação externa 
no meu trabalho (por exemplo, com clientes) é feita 
com sistemas de informação. 

DTT4 – The computer has replaced the paper, 
calculator, fax and telephone as the major 
communication device in the office. 

Eu tenho meus documentos e informações 
necessárias para o meu trabalho em um 
computador ou em alguma outra tecnologia (nuvem, 
hd etc.). 

DTT5 – I would be difficult to image my work 
without a computer. 

Eu não consigo finalizar minhas tarefas do trabalho 
sem um computador. 

Fonte: adaptado de Shu, Qin; Tu, Qiang; and Wang, Kanliang (2011). 

 

 

3.4 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS 

 

Para realizar o teste das hipóteses deste estudo, serão utilizados testes 

estatísticos com a técnica de Modelos de Equações Estruturais – MEE, entre outros. 

A MEE pode ser distinguida por duas características: a estimação de múltiplas 

e inter-relacionadas relações de dependência e a habilidade de representar 

conceitos não observados nessas relações (HAIR et al., 2013). 

Para análise dos dados, define-se a escolha pela técnica PLS-PM (Partial 

Least Squares – Path Modeling), pois, entre outras opções, há a vantagem de 

estimar o modelo de mensuração (relação entre os indicadores e as variáveis 

latentes) e o modelo estrutural (relações entre as variáveis latentes) 

simultaneamente (HAIR et al., 2013). 
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3.5 INFORMAÇÕES DA AMOSTRA 

 

Os questionários foram aplicados para 502 respondentes por conveniência, 

dos quais foram excluídos 148 por não atenderem os critérios da pesquisa, por que 

não estavam trabalhando ou não utilizam TICs para o trabalho, ficando 354 

respondentes válidos. A amostra foi delineada a partir de informações sobre idade, 

gênero, tempo de empresa, setor da empresa, estado civil, quantidade de filhos e 

tempo médio de deslocamentos do trabalho. 

Para avaliar o tamanho da amostra e o poder estatístico das análises foi 

realizada uma análise com o software G*Power 3.1.5 (FAUL; ERDFELDER; LANG; 

BUCHNER, 2007; FAUL; ERDFELDER; BUCHNER; LANG, 2009) e por 

recomendações de Chin e Newsted (1999), Cohen (1988) e Hair, Hult, Ringle e 

Sarstedt (2014). A maior quantidade de setas que chegam a uma variável latente é 3 

(maior quantidade de preditores). Considerando-se três preditores, nível de 

significância de 5%, poder estatístico de 0,8 e tamanho do efeito médio (f² = 0,15, 

que equivale a r² = 13%), tem-se que o tamanho mínimo da amostra é de 77. Como 

a amostra utilizada foi de 354 respondentes, é adequada para a estimação por 

Partial Least Squares – Path Modeling (PLS-PM). 

As análises a posteriori (post hoc) para a amostra obtida indicam que: (a) 

qualquer r² superior a 3,01% seria detectado como significante, mantendo o poder 

de 0,8 e nível de significância a 5%; e (b) para o tamanho de efeito médio, o poder é 

de 0,999, que é bem superior ao valor de 0,8, recomendado por Chin e Newsted 

(1999) e Hair et al. (2014). 

O software SmartPLS 3.0M3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015) foi utilizado 

para os cálculos e validações dos testes estatísticos, desenvolvidos por meio da 

técnica de análise multivariada de modelagem por equações estruturais. 

 

3.5.1 Dados demográficos 

 

 Ao se analisar os dados obtidos em relação ao gênero, a amostra de 354 

participantes é caracterizada por maioria do gênero feminino com 242 respondentes 
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e 112 do gênero masculino. O percentual dos gêneros dos respondentes é 

apresentado na Figura 3, a seguir.  

 

Figura 1 – Gênero dos respondentes 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Referente a idade dos respondentes, a média encontrada é de 27 anos com 

desvio padrão de 6,79 anos. A idade do menor respondente é de 18 anos enquanto 

a de maior idade é de 55 anos. Podemos perceber que essa variação aponta que a 

amostra é composta de jovens e adultos de meia idade, porém, há um encontro de 

diferentes gerações (SILVA, 2013), como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados descritivos da idade dos respondentes 

  Idade Mínima 
Idade 

Máxima Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 18 55 27,13 6,79 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 De acordo com a Figura 4, em relação ao tempo que os respondentes atuam 

na empresa, a maioria (68,36%) tem entre 1 a 3 anos de empresa, o que pode ser 

explicador pela  tendência de que alguns colaboradores buscam ficar menos tempo 

nas empresas, para buscar novas experiências, ambientes organizacionais e 
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segmentos para agregar cada vez mais com suas competências e habilidades 

(MORETTI, 2013). 

  

Figura 2 – Tempo de atuação na empresa dos respondentes 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

   

Referente ao setor de trabalho dos respondentes, podemos perceber que a 

maioria trabalha no setor privado (93,5%), e apenas 6,5% trabalha no setor público, 

conforme observamos na Figura 5. 

 

Figura 3 – Setor de atuação dos respondentes 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 
 Em relação ao estado civil dos respondentes, observa-se que a maioria é 

solteiro, com 75%, e os casados correspondem a 25%, de acordo com a Figura 6. 
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Figura 4 – Estado civil dos respondentes 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

 

 Referente à quantidade de filhos, podemos perceber que a maioria dos 

respondentes não tem filhos (77%), já com um filho temos 14%, dois filhos 7% e 

com ou mais de três filhos, 2%. Isso talvez se traduza nas opções que os casais 

hoje optam por terem menos filhos, devido ao trabalho, questões financeiras e 

outros motivos (ZANETTI, 2012), conforme a Figura 7. 

 

 
 

Figura 5 – Quantidade de filhos dos respondentes 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De acordo com a Figura 8, sobre o tempo que o respondente gasta na ida ao 

trabalho: observamos que 68% dos respondentes gastam mais de 30 minutos para 

chegar à empresa, enquanto 32% gastam mais de 60. Congestionamento e fatores 

climáticos são apontados como os principais fatores que causam estresse no 

trânsito (RESENDE, 2012), de acordo com a Figura 8. 

 

Figura 6 – Tempo de ida ao trabalho dos respondentes 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Referente ao tempo de volta do trabalho para casa, os índices são parecidos 

com os dados de ida ao trabalho. Observamos que 61% dos respondentes gasta até 

60 minutos para voltar da empresa para casa, enquanto 39% gasta mais de 60, 

conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 7 – Tempo de volta do trabalho dos respondentes 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.6 Análise descritiva das variáveis da escala 

 

 Os sete construtos do estudo formaram 34 itens do instrumento de coleta de 

dados. Foi feita uma análise de cada construto com as médias dos itens e seus 

respectivos desvios padrões da média mais alta e da mais baixa de cada um. O 

objetivo desta análise é caracterizar as respostas e suas variações em relação a 

cada item, demonstrando a homogeneidade das respostas do questionário. 

 O construto Tecnosobrecarga foi avaliado a partir de cinco itens com média 

geral de respostas de 4,12 e desvio padrão de 2,66. O item desse construto que 

teve maior média de resposta foi o TS_1 “Os sistemas de comunicação da empresa 

que trabalho me forçam a trabalhar mais rápido”, com média de 4,69 e desvio 

padrão de 3,02. O item que teve menor média foi o TS_5 “Eu tenho uma carga maior 

de trabalho por causa dos sistemas de comunicação da empresa”, com média de 

3,41 e desvio padrão de 2,54. 

 O construto tecnoinvasão foi avaliado a partir de sete itens com média geral 

de resposta de 3,27 e desvio padrão de 2,41. O item desse construto que teve a 

maior média foi o TI_3 “Eu tenho que sacrificar minhas férias por causa dos sistemas 

de comunicação do meu trabalho”, com média de 4,61 e desvio padrão de 2,67. O 

item que teve a menor média foi o TI_6 “Eu tenho de ficar em contato com meu 
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trabalho, até no meu final de semana, por causa dos sistemas de comunicação da 

minha empresa”, com média de 2,44 e desvio padrão de 2,27. 

 O construto Produtividade pela TI foi avaliado a partir de quatro itens com 

média geral de 5,32 e desvio padrão de 2,54. O item desse construto que teve a 

maior média foi o PT_6 “Os sistemas de comunicação da empresa me ajudam a 

realizar meu trabalho melhor”, com média de 5,61 e desvio padrão de 2,43. O item 

que teve a menor média foi o PT_1 “Os sistemas de comunicação da empresa que 

trabalho ajudam a melhorar a qualidade das minhas tarefas”, com média de 5,16 e 

desvio padrão de 2,48. 

 O construto de Resiliência foi avaliado a partir de sete itens com média geral 

de 6,89 e desvio padrão de 2,10. O item desse construto que teve a maior média foi 

o RES_18 “Em uma emergência, eu sou uma pessoa com quem as pessoas podem 

contar”, com média de 7,72 e desvio padrão de 1,69. O item que teve a menor média 

foi o RES_22 “Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre 

elas”, com média de 5,40 e desvio padrão de 2,59. 

 O Construto Motivação Extrínseca foi avaliado a partir de três itens com 

média geral de 4,92 e desvio padrão de 2,71. O item desse construto que teve maior 

média foi o MTE_2 “Porque os outros me oferecem maior segurança no emprego se 

eu colocar bastante esforço no meu trabalho (por exemplo, empregador, 

supervisor)”, com média de 5,11 e desvio padrão de 2,54. O item que teve a menor 

média do construto foi o MTE_1 “Porque os outros vão me recompensar 

financeiramente só se eu colocar bastante esforço no meu trabalho (por exemplo, 

empregador, supervisor)”, com média de 4,64 e desvio padrão de 2,81. 

 O Construto Motivação Intrínseca foi avaliado a partir também de três itens 

com média global de 5,66 e desvio padrão 2,44. O item desse construto que teve a 

maior média foi a MTI_3 “Porque o trabalho que eu faço é interessante”, com média 

de 6,35 e desvio padrão de 2,38. O item que teve a menor média foi o MIT_2 

“Porque o que eu faço no meu trabalho é emocionante”, com média de 4,83 e desvio 

padrão 2,55. 

E, para finalizar, o construto de Dependência de Tecnologia para Tarefas foi 

avaliado a partir de cinco itens com média global de 5,84 e desvio padrão de 2,82. O 
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item que teve a maior média foi o DTT_5 “Eu não consigo finalizar minhas tarefas do 

trabalho sem um computador”, com média de 7,03 e desvio padrão de 2,75. O item 

que teve a menor média foi o DTT_1 “Toda informação necessária para meu 

trabalho pode ser acessada por redes (Internet ou Intranet)”, com média de 5,21 e 

desvio padrão de 2,96. 

 A Tabela 2 apresenta de forma detalhada as análises descritas neste tópico 

do estudo. 

Tabela 2 – Frequência de respostas dos itens de escala 

  Itens Frequência de resposta dos itens da escala 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TECNOSOBRECARGA 

TS_1  
Os sistemas de comunicação da 
empresa que trabalho me 
forçam a trabalhar mais rápido 

17,5% 7,6% 11,3% 8,2% 20,6% 8,8% 9,9% 7,6% 8,2% 

TS_2 

Os sistemas de comunicação da 
empresa que trabalho me 
forçam a realizar mais tarefas do 
que eu posso suportar 

28,2% 9,3% 14,1% 7,1% 15,8% 5,1% 7,1% 6,5% 6,8% 

TS_3 
Os sistemas de comunicação 
empresa me forçam a trabalhar 
com prazos apertados 

19,5% 10,2% 8,8% 6,2% 19,2% 7,6% 9,0% 10,2% 9,3% 

TS_4 

Sou obrigado a mudar meus 
hábitos de trabalho para me 
adaptar aos sistemas de 
comunicação da empresa que 
trabalho 

24,9% 9,3% 12,4% 9,0% 19,2% 8,2% 5,6% 5,9% 5,4% 

TS_5 
Eu tenho uma carga maior de 
trabalho por causa dos sistemas 
de comunicação da empresa 

37,9% 11,0% 8,7% 7,3% 14,4% 5,1% 5,9% 4,8% 4,8% 

TECNOINVASÃO 

TI_1 

Eu tenho menos tempo com 
minha família por causa dos 
sistemas de comunicação da 
empresa 

37,4% 13,0% 13,0% 9,1% 11,6% 5,1% 4,2% 2,8% 3,7% 

TI_2 
Eu sinto que minha vida pessoal 
é invadida pelos sistemas de 
comunicação do meu trabalho 

47,5% 12,7% 11,0% 4,5% 12,4% 3,7% 2,5% 3,1% 2,5% 

TI_3 
Eu tenho que sacrificar minhas 
férias por causa dos sistemas de 
comunicação do meu trabalho 

19,5% 10,2% 8,8% 6,2% 19,2% 7,6% 9,0% 10,2% 9,3% 

TI_4 

Eu tenho que sacrificar meu final 
de semana por causa dos 
sistemas de comunicação do 
meu trabalho 

24,9% 9,3% 12,4% 9,0% 19,2% 8,2% 5,6% 5,9% 5,4% 

TI_5 
Eu tenho de ficar em contato 
com meu trabalho, até nas 
minhas férias, por causa dos 

37,9% 11,0% 8,8% 7,3% 14,4% 5,1% 5,9% 4,8% 4,8% 
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sistemas de comunicação da 
minha empresa 

TI_6 

Eu tenho de ficar em contato 
com meu trabalho, até no meu 
final de semana, por causa dos 
sistemas de comunicação da 
minha empresa 

61,3% 8,2% 5,1% 4,0% 10,7% 2,3% 3,4% 0,8% 4,2% 

TI_7 

Eu tenho de ficar em contato 
com meu trabalho, até no meu 
horário de lazer, por causa dos 
sistemas de comunicação da 
minha empresa 

60,1% 7,6% 5,1% 3,1% 11,6% 2,5% 2,8% 2,0% 5,1% 

PRODUTIVIDADE PELA TI 

PTI_1 

Os sistemas de comunicação da 
empresa que trabalho ajudam a 
melhorar a qualidade das minhas 
tarefas 

12,7% 5,4% 9,6% 6,2% 22,0% 11,6% 11,3% 10,2% 11,0% 

PTI_2 
Os sistemas de comunicação da 
empresa aumentam minha 
produtividade 

12,1% 5,6% 7,3% 5,9% 22,0% 13,3% 13,0% 11,0% 9,6% 

PTI_3 

Sem os sistemas de comunicação 
da minha empresa, eu não 
conseguiria realizar tantas 
tarefas 

15,6% 7,1% 7,6% 6,2% 17,6% 6,8% 11,0% 9,9% 18,1% 

PT_4 
Os sistemas de comunicação da 
empresa me ajudam a realizar 
meu trabalho melhor 

8,8% 5,4% 7,1% 7,4% 17,8% 13,0% 13,9% 12,7% 13,9% 

RESILIÊNCIA 

RES_15 
Eu mantenho interesse nas 
coisas 

0,8% 0,6% 2,5% 1,7% 12,1% 7,3% 16,1% 22,9% 35,9% 

RES_16 
Eu normalmente posso achar 
motivo para rir 

2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 10,7% 10,2% 13,0% 19,2% 37,0% 

RES_17 
Minha crença em mim mesmo 
me leva a atravessar tempos 
difíceis 

5,9% 2,8% 3,7% 2,8% 13,3% 7,6% 9,9% 20,6% 33,3% 

RES_18 
Em uma emergência, eu sou 
uma pessoa com quem as 
pessoas podem contar 

0,8% 1,1% 1,1% 1,4% 7,9% 7,1% 13,9% 18,7% 47,9% 

RES_19 Eu posso geralmente olhar uma 
situação de diversas maneiras 

2,0% 1,1% 1,7% 2,0% 11,9% 11,6% 17,8% 19,8% 32,2% 

RES_22 
Eu não insisto em coisas as quais 
eu não posso fazer nada sobre 
elas 

11,9% 5,7% 7,6% 7,1% 21,0% 10,8% 8,5% 10,5% 17,0% 

RES_25 
Tudo bem se há pessoas que não 
gostam de mim 

5,1% 3,4% 4,5% 4,0% 17,5% 11,3% 7,9% 15,5% 30,8% 

MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

MTE_1 

Porque os outros vão me 
recompensar financeiramente só 
se eu colocar bastante esforço 
no meu trabalho (por exemplo, 
empregador, supervisor...). 

22,0% 8,8% 9,0% 6,2% 16,4% 7,3% 8,5% 8,5% 13,3% 

MTE_2 

Porque os outros me oferecem 
maior segurança no emprego se 
eu colocar bastante esforço no 
meu trabalho (por exemplo, 

14,7% 5,4% 7,1% 9,3% 18,1% 12,5% 11,9% 10,2% 10,8% 
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empregador, supervisor...) 

MTE_3 
Porque eu o risco de perder o 
meu trabalho se eu não colocar 
bastante esforço nele 

17,8% 7,9% 6,2% 7,9% 18,9% 7,9% 7,9% 9,0% 16,4% 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

MTI_1 
Porque eu me divirto fazendo 
meu trabalho 

8,2% 3,4% 6,8% 7,1% 19,8% 11,3% 15,9% 9,9% 17,6% 

MTI_2 
Porque o que eu faço no meu 
trabalho é emocionante 

15,8% 6,8% 9,3% 10,7% 18,6% 10,2% 9,3% 9,3% 9,9% 

MTI_3 
Porque o trabalho que eu faço é 
interessante 

6,5% 2,8% 4,5% 5,1% 15,6% 9,6% 15,6% 17,3% 22,9% 

DEPENDÊNCIA TECNOLOGICA PARA TAREFAS 

DTT_1 
Toda informação necessária para 
meu trabalho pode ser acessada 
por redes (Internet ou Intranet) 

19,0% 7,4% 6,3% 6,3% 15,9% 6,0% 6,0% 11,9% 21,3% 

DTT_2 

A maioria das comunicações 
internas do meu trabalho 
utilizam sistemas de 
comunicação 

10,2% 5,4% 5,4% 7,9% 18,1% 8,5% 8,8% 14,4% 21,2% 

DTT_3 

Em mais de 50% dos casos, a 
comunicação externa no meu 
trabalho (por exemplo, com 
clientes) é feita com sistemas de 
informação 

15,0% 4,0% 6,8% 6,8% 15,0% 7,6% 8,5% 16,4% 20,1% 

DTT_4 

Eu tenho meus documentos e 
informações necessárias para o 
meu trabalho em um 
computador ou em alguma outra 
tecnologia (nuvem, hd etc.). 

17,5% 5,6% 5,6% 5,4% 12,1% 6,8% 9,3% 13,3% 24,3% 

DTT_5 
Eu não consigo finalizar minhas 
tarefas do trabalho sem um 
computador 

10,5% 2,3% 1,7% 3,7% 9,0% 4,2% 4,5% 10,5% 53,7% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A Tabela 3 reúne os itens por construto com suas respectivas médias e 

desvios padrão. 
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Tabela 3 – Frequência média de respostas por construto 

Construto Média Desvio Padrão 

Tecnosobrecarga 4,12 2,66 

Tecnoinvasão 3,27 2,41 

Produtividade pela TI 5,32 2,54 

Resiliência 6,89 2,1 

Motivação Intrínseca 5,66 2,44 

Motivação Extrínseca 4,92 2,71 

Dependência de TI para 
Tarefa 

5,84 2,82 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS HIPÓTESES 

 

A apresentação dos resultados está dividida em quatro blocos: avaliação de 

modelos de mensuração reflexivos, avaliação do modelo estrutural, análise de 

moderação e análise multigrupo. 

4.1 Avaliação de modelos de mensuração reflexivos 

Os indicadores do modelo são reflexivos, e os critérios para avaliação de 

modelos de mensuração reflexivos; de acordo com Hair et al. (2014) são: 

Consistência interna; confiabilidade do indicador; validade convergente; e validade 

discriminante. 

 

4.1.1 Avaliação do Modelo Teórico 
 

 As validades discriminante e convergente foram avaliadas no nível dos 

indicadores e das variáveis latentes. 

Na análise das cargas fatoriais cruzadas (Tabela 4), a maioria dos indicadores 

apresentou cargas fatoriais altas em suas variáveis latentes, superiores a 0,70, e 
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baixa nas demais variáveis latentes. Porém, alguns indicadores apresentaram 

valores inferiores a 0,70 em suas variáveis latentes. De acordo com as sugestões de 

Hair et al. (2014), depois de analisar também indicadores de Confiabilidade 

Composta e Alpha de Cronbach dos construtos, alguns ajustes podem ser 

necessários. 

Tabela 4 – Cargas fatoriais cruzadas com todos os indicadores 

VARIÁVEIS DTT MTE MTI PTI RES TI TS

DTT1 0,663 0,200 0,245 0,487 0,192 0,020 0,262

DTT2 0,749 0,160 0,148 0,540 0,148 0,083 0,286

DTT3 0,722 0,091 0,101 0,304 0,095 0,151 0,300

DTT4 0,590 0,177 0,147 0,367 0,123 0,089 0,186

DTT5 0,079 -0,025 0,022 0,187 0,258 -0,222 -0,014

MTE1 0,184 0,828 0,282 0,305 0,100 0,146 0,177

MTE2 0,201 0,750 0,470 0,387 0,118 0,135 0,107

MTE3 0,137 0,713 0,201 0,141 0,112 0,076 0,210

MTI1 0,197 0,398 0,768 0,335 0,326 0,070 0,087

MTI2 0,171 0,327 0,939 0,218 0,222 0,201 0,140

MTI3 0,273 0,317 0,740 0,354 0,256 0,035 0,077

PTI1 0,455 0,289 0,274 0,827 0,148 0,020 0,238

PTI2 0,470 0,347 0,321 0,866 0,182 0,063 0,289

PTI3 0,353 0,122 0,094 0,589 0,035 0,103 0,199

PTI4 0,590 0,305 0,243 0,828 0,157 0,025 0,204

RES15 0,137 0,101 0,258 0,226 0,706 -0,109 0,028

RES16 0,196 0,078 0,193 0,192 0,726 -0,136 0,001

RES17 0,037 0,144 0,151 0,051 0,434 -0,061 -0,067

RES18 0,059 0,117 0,177 0,045 0,657 -0,111 -0,022

RES19 0,128 0,064 0,160 0,066 0,652 -0,058 0,038

RES22 0,018 0,021 0,001 0,003 0,220 -0,029 -0,002

RES25 -0,033 0,019 0,151 -0,062 0,433 -0,050 0,034

TI1 0,035 0,127 0,113 0,082 -0,047 0,520 0,477

TI2 0,151 0,116 0,106 0,082 -0,153 0,732 0,474

TI3 0,104 0,109 0,112 0,021 -0,005 0,657 0,393

TI4 0,070 0,083 0,079 -0,062 -0,200 0,766 0,397

TI5 0,169 0,145 0,143 0,043 -0,129 0,790 0,383

TI6 0,146 0,122 0,172 0,098 -0,113 0,854 0,299

TI7 0,127 0,111 0,126 0,049 -0,123 0,870 0,340

TS1 0,256 0,212 0,165 0,368 0,047 0,198 0,662

TS2 0,240 0,097 0,035 0,107 -0,002 0,411 0,700

TS3 0,318 0,109 0,097 0,152 0,043 0,341 0,752

TS4 0,277 0,162 0,056 0,192 -0,096 0,381 0,666

TS5 0,184 0,116 0,038 0,032 0,006 0,565 0,537

Tecnosobrecarga

CONSTRUTOS

Dependência 

Tecnologica para 

tarefas

Motivação Extrinseca

Motivação Intrinseca

Produtividade 

Individual 

Resiliência

Tecnoinvasão

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Outro indicador utilizado para a validação convergente do modelo é o valor da 

variância média extraída (AVE) que, como critério para validação, deve apresentar 

um valor superior a 0,5 (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). 

Para avaliar o modelo de mensuração, uma medida principal utilizada, além 

do exame das cargas para cada indicador, é a confiabilidade composta de cada 

construto (HAIR et al., 2005; HAIR et al., 2014). A confiabilidade composta descreve 

o grau em que os indicadores representam o construto latente em comum. Um valor 

de referência comumente usado para confiabilidade aceitável é 0,70. 

Para analisar a validade convergente, foi verificada a consistência interna. Um 

alto valor de consistência interna no construto indica que todas as variáveis 

representam o mesmo construto latente. A consistência interna é avaliada por meio 

do Alpha de Cronbach, que varia de 0 a 1, com altos valores, indicando alto nível de 

consistência. Para estudos exploratórios, valores entre 0,60 e 0,70 são considerados 

aceitáveis; já para estudos em estágios mais avançados, valores entre 0,70 e 0,90 

são considerados satisfatórios (NUNALLY; BERSTEIN, 1994; HAIR et al., 2014). 

A Tabela 5 apresenta os indicadores mencionados e demonstra que alguns 

valores estão fora do estabelecido pelos autores. 

 

Tabela 5 – Modelo Teórico: AVE, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach 

Construtos

Variância 

Média Extraída 

(AVE)

Alpha de 

Cronbach

Confiabilidade 

Composta

Dependencia 

Tecnologica para 

Tarefas

0,375 0,611 0,715

Motivação Extrinseca 0,585 0,647 0,808

Motivação Intrinseca 0,673 0,797 0,859

Produtividade 

Individual
0,616 0,787 0,863

Resiliência 0,329 0,652 0,757

Tecnoinvasão 0,562 0,866 0,898

Tecnosobrecarga 0,445 0,701 0,798
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



59 

 Outro indicador de validade discriminante entre os construtos é calcular a raiz 

quadrada da variância média extraída dos construtos. A Tabela 6 apresenta esses 

valores; a raiz quadrada da variância média extraída é apresentada em negrito na 

diagonal. Esse valor deve ser maior que a correlação entre as variáveis latentes 

(FORNELL; LARCKER, 1981). 

 

Tabela 6 – Validade Discriminante – Raiz Quadrada da AVE 

Construto DTT MTE MTI PTI RES TI TS

Dependência Tecnologica para Tarefas 0,613

Motivação Extrinseca 0,225 0,765

Motivação Intrinseca 0,225 0,397 0,820

Produtividade Individual 0,593 0,351 0,311 0,785

Resiliência 0,166 0,143 0,294 0,175 0,574

Tecnoinvasão 0,162 0,155 0,164 0,064 -0,156 0,750

Tecnosobrecarga 0,391 0,222 0,135 0,301 0,002 0,512 0,667  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 6, nenhum valor de correlação entre as variáveis 

latentes está maior do que os valores da raiz quadrada da variância média extraída 

(diagonal). 

 

4.1.2 Avaliação do Modelo Teórico Ajustado 

 

O ajuste do modelo se apresentou mais adequado com a exclusão de 

algumas variáveis (DTT4, DTT 5, PTI 3, RES 17, RES 22, RES 25, TI 1, TS 2, e TS 

5), por conta de falta de validade convergente, seguindo as sugestões de Hair et al. 

(2014). As cargas fatoriais foram analisadas novamente, e são apresentadas na 

Tabela 10. 

Todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais altas em suas variáveis 

latentes, superiores ou próximos a 0,70 (validade convergente), e cargas fatoriais 

mais baixas nas demais variáveis latentes (validade discriminante), indicando 

razoável validade convergente e discriminante (CHIN, 1998). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os valores de AVE, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach foram 

analisados novamente no modelo ajustado. A Tabela 7 apresenta os indicadores 

mencionados. Os valores estão dentro do estabelecido pelos autores, com exceção 

de valores de Alpha de Cronbach. Porém, de acordo com Hair et al. (2014), o Alpha 

de Cronbach é sensível ao número de itens da escala e, geralmente, tende a 

subestimar a consistência interna, sendo mais apropriado realizar a avaliação pela 

Confiabilidade Composta, na qual os indicadores apresentaram valores adequados. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Cargas fatoriais cruzadas do modelo ajustado 
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Tabela 8 – Modelo Ajustado: Variância Média Extraída, Confiabilidade Composta e 

Alpha de Cronbach 

Construtos

Variância 

Média Extraída 

(AVE)

Alpha de 

Cronbach

Confiabilidade 

Composta

DTT 0,550 0,591 0,784

MTE 0,587 0,647 0,809

MTI 0,696 0,797 0,872

PTI 0,739 0,825 0,895

RES 0,501 0,677 0,800

TI 0,620 0,876 0,906

TS 0,520 0,549 0,764
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 8 apresenta a correlação ente as variáveis latentes, e a raiz 

quadrada da variância média extraída é apresentada em negrito na diagonal. Esse 

valor deve ser maior que a correlação entre as variáveis latentes (FORNELL; 

LARCKER, 1981). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme verificado na Tabela 9, no modelo ajustado, todos os valores estão 

adequados. 

No geral, o modelo ajustado se mostrou mais adequado que o modelo sem ajustes. 

Tabela 9  – Validade Discriminante – Raiz Quadrada da AVE 
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4.1.3 Avaliação do modelo estrutural 

 
Antes de avaliar o modelo estrutural, é necessário avaliar a colinearidade do 

modelo estrutural. Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores de VIF 

para cada subparte do modelo estrutural. Os valores são apresentados na Tabela 10 

e estão dentro do estabelecido por Hair et al. (2014), sendo abaixo de 5. 

 
Tabela 10 – Avaliação de colinearidade 

CONSTRUTO MTI PTI TI TS

Dependência 

Tecnologica para 

Tarefas

1,074 1,074

Motivação Extrinseca 1,048 1,048

Resiliência 1,051 1,051

Tecnoinvasão 1,165 1,165

Tecnosobrecarga 1,165 1,165  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para analisar as significâncias dos indicadores, foi utilizada a técnica 

bootstrapping (EFRON; TIBSHIRANI, 1998). A utilização da técnica bootstrapping 

para analisar a significância das cargas obtidas para as variáveis observáveis não se 

baseia só em uma estimação de modelo, mas calcula estimativas de parâmetros e 

seus intervalos de confiança com base em múltiplas estimações (HAIR  et al., 2005; 

HAIR et al., 2014). 

De acordo com as recomendações de Hair et al. (2014), foi realizada uma 

reamostragem de 1.000 amostras, com reposição de 355 casos, que foi a 

quantidade de respondentes da pesquisa. 

A estatística t de Student analisa a hipótese de que os coeficientes de 

correlação são iguais a zero. Caso os resultados deste teste indiquem valores 

superiores a 1,96, a hipótese é rejeitada e a correlação é significante (EFRON; 

TIBSHIRANI, 1998; HAIR et al., 2014). A Tabela 11 apresenta os coeficientes 

estruturais do modelo de medidos e estatística t de Student. 
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Tabela 11 – Coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de Student 
 

Indicadores Média Erro Padrão Valor T P-valor

DTT1 <- DTT 0,633 0,067 9,489 0,000

DTT2 <- DTT 0,804 0,033 24,446 0,000

DTT3 <- DTT 0,769 0,045 17,022 0,000

MTE1 <- MTE 0,834 0,050 16,944 0,000

MTE2 <- MTE 0,743 0,084 8,992 0,000

MTE3 <- MTE 0,687 0,095 7,230 0,000

MTI1 <- MTI 0,785 0,147 5,465 0,000

MTI2 <- MTI 0,875 0,103 8,742 0,000

MTI3 <- MTI 0,769 0,162 4,870 0,000

PTI1 <- PTI 0,854 0,026 32,421 0,000

PTI2 <- PTI 0,904 0,016 56,077 0,000

PTI4 <- PTI 0,819 0,035 23,250 0,000

RES15 <- RES 0,716 0,139 5,422 0,000

RES16 <- RES 0,718 0,140 5,316 0,000

RES18 <- RES 0,635 0,174 3,917 0,000

RES19 <- RES 0,621 0,156 4,147 0,000

TI2 <- TI 0,709 0,047 15,120 0,000

TI3 <- TI 0,661 0,058 11,339 0,000

TI4 <- TI 0,758 0,047 16,045 0,000

TI5 <- TI 0,812 0,028 28,702 0,000

TI6 <- TI 0,867 0,027 32,015 0,000

TI7 <- TI 0,878 0,025 35,786 0,000

TS1 <- TS 0,754 0,072 10,316 0,000

TS3 <- TS 0,730 0,058 12,672 0,000

TS4 <- TS 0,670 0,060 11,192 0,000

Tecnoinvasão

Tecnosobrecarga

Construto

Dependência Tecnologica 

para Tarefas

Motivação Extrinseca

Motivação Intrinseca

Produtividade Individual

Resiliência

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 12 apresenta os valores dos coeficientes entre os construtos e as 

respectivas estatísticas t de Student. Os valores também foram estimados pela 

técnica de bootstrapping. 

Todos os valores dos relacionamentos que apresentaram valores de t de 

Student superiores a 1,96 (nível de significância = 5%) têm suporte para a hipótese 

correspondente. Porém, alguns valores apresentaram t de Student inferiores a 1,96, 

não dando suporte para essas hipóteses dos relacionamentos. 
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Tabela 12 – Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Indicadores Média Erro Padrão Valor T P-valor
DTT -> TI 0,141 0,049 2,792 0,005

DTT -> TS 0,391 0,061 6,216 0,000

MTE -> TI 0,154 0,055 2,713 0,007

MTE -> TS 0,179 0,051 3,298 0,001

RES -> TI -0,221 0,066 3,142 0,002

RES -> TS -0,083 0,061 1,416 0,157

TI -> MTI 0,100 0,083 1,218 0,223

TI -> PTI -0,113 0,056 1,905 0,057

TS -> MTI 0,126 0,075 1,553 0,121

TS -> PTI 0,401 0,067 5,675 0,000

Dependência Tecnologica para 

Tarefas

Motivação Extrinseca

Resiliência

Tecnoinvasão

Tecnosobrecarga

Contrutos

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com a sugestão de Hair  et al. (2014), alguns relacionamentos com 

t de Student inferiores a 1,96 foram excluídos do modelo e o teste foi refeito. A 

Tabela 13 apresenta os coeficientes do modelo estrutural ajustado. 

 

Tabela 13 – Coeficientes do modelo estrutural ajustado – entre construtos 

Indicadores Média Erro Padrão Valor T P-valor

DTT -> TI 0,138 0,051 2,691 0,007

DTT -> TS 0,374 0,060 6,137 0,000

MTE -> TI 0,156 0,056 2,627 0,009

MTE -> TS 0,169 0,051 3,127 0,002

RES -> TI -0,225 0,054 3,829 0,000

TI -> MTI 0,177 0,069 2,417 0,016

TI -> PTI -0,114 0,055 1,970 0,049

TS -> PTI 0,399 0,067 5,693 0,000

Contrutos

Dependência Tecnologica 

para Tarefas

Motivação Extrinseca

Resiliência

Tecnoinvasão

Tecnosobrecarga  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Para avaliar o coeficiente de determinação (r²), utilizou-se os estudos de Cohen 

(1988) e Faul et al. (2007), que determinam que os valores de f2 iguais a 0,02, 0,15 e 

0,35 são considerados, respectivamente, como efeitos pequenos, médios e grandes. 

Esses valores de f2 representam valores de r2 iguais a 2%, 13% e 25%, 

respectivamente. 

 De acordo com as análises, o construto Tecnosobrecarga apresentou um r² 

de 0,182, considerado médio, o construto Tecnoinvasão apresentou um r² de 0,720, 

considerado entre pequeno e médio, o construto Motivação Intrínseca apresentou 

um r² de 0,0280, considerado baixo, e o construto Produtividade pela TI apresentou 

um r² de 0,127, considerado médio. 
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 Além de avaliar a magnitude dos valores de r² como um critério de precisão 

preditiva, foi avaliado o valor Q², que é um indicador de relevância preditiva do 

modelo. A medida Q² aplica uma técnica de reutilização de exemplo que omite parte 

da matriz de dados e usa as estimativas do modelo para prever a parte omitida. 

Especificamente, quando um modelo PLS-SEM apresenta relevância preditiva, 

prediz com precisão os pontos de dados dos indicadores em modelos de 

mensuração reflexivos. A Tabela 14 apresenta os valores de r2, r2 ajustado e Q2. 

 
Tabela 14 – Resultados dos valores de r2 e Q2 

Construtos Variavel r
2

r
2
 Ajustado Q

2

Motivação Intrinseca MTI 0,028 0,025 0,006

Produtividade Individual PTI 0,127 0,122 0,089

Tecnoinvasão TI 0,072 0,064 0,040

Tecnosobrecarga TS 0,182 0,177 0,089
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Para os modelos de SEM, valores de Q² maiores que zero para uma variável 

latente endógena reflexiva específica indicam a relevância preditiva do modelo de 

caminho. No caso do presente estudo, os valores foram maiores que zero. 

4.1.4 Análise de moderação 

 

Para testar se existem influências da idade, filhos ou tempo de casa como 

variáveis moderadoras dos relacionamentos entre construtos, foram conduzidos 

testes de significância. 

A Tabela 15 apresenta os resultados dos testes de moderação de idade e 

filhos para o construto Tecnosobrecarga. 

 

Tabela 15 – Análise de moderação das variáveis idade e quantidade de filhos na 

relação motivação extrínseca com a tecnosobrecarga 

Construto Construto associado: TS Coeficiente p-Valor 

Motivação Extrínseca 
MTE * Idade  0,105 0,307 

MTE * Filhos 0,088 0,451 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



66 

Pelos resultados da Tabela 15, observa-se que não existe relacionamento 

significante de moderação de idade e quantidade de filhos na relação motivação 

extrínseca com tecnosobrecarga. 

A Tabela 16 apresenta os resultados dos testes de moderação de idade e 

filhos para o construto Tecnoinvasão. 

 
Tabela 16 – Análise de moderação das variáveis idade e quantidade de filhos na 

relação de motivação extrínseca com a tecnosobrecarga 

Construto Construto associado: TI Coeficiente p-Valor 

Resiliência RES * Idade 0,070 0,432 

Motivação Extrínseca MTE * Filhos 0,037 0,662 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos resultados da Tabela 16, observa-se que não existe relacionamento 

significante de moderação de idade e nem de quantidade de filhos com 

tecnoinvasão. 

A Tabela 17 apresenta os resultados dos testes de moderação de tempo de 

casa para o construto Motivação Intrínseca. 

 

Tabela 17 – Análise de moderação da variável tempo de casa na relação motivação 

intrínseca com a tecnosobrecarga e tecnoinvasão 

Construto Construto associado: MTI Coeficiente p-valor 

Tecnosobrecarga 
TS * Tcasa -0,006 0,955 

Tecnoinvasão 
TI * Tcasa 0,068 0,581 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos resultados da Tabela 17, observa-se que tempo de casa não modera o 

relacionamento de Tecnoinvasão com Motivação Intrínseca.  

Porém, o relacionamento de Tecnosobrecarga e Motivação Intrínseca é 

moderado por tempo de casa, ou seja, podemos considerar que, embora exista 

significância, seu efeito é pequeno e optamos por desconsiderar sua influência 

nesse caso.  
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A Tabela 18 apresenta os resultados dos testes de moderação de tempo de 

casa para o construto Produtividade pela TI. 

 

Tabela 18 – Análise de moderação da variável tempo de casa na relação 

tecnosobrecarga e tecnoinvasão com a produtividade pela TI 

Construto Construto associado: PTI Coeficiente p-Valor 

Tecnosobrecarga 
TS * Tcasa -0,233 0,003 

Tecnoinvasão 
TI * Tcasa 0,117 0,253 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos resultados da Tabela 18, observa-se que tempo de casa não modera o 

relacionamento de Tecnoinvasão com Produtividade pela TI. Porém, o 

relacionamento de Tecnosobrecarga e Produtividade pela TI é moderado por tempo 

de casa, ou seja, o tempo de casa influencia esse relacionamento. Como o resultado 

da moderação é negativo, o tempo de casa não favorece esse relacionamento. 

 

4.1.5 Análise multigrupos 

 

Para testar a Hipótese do estudo em relação a diferenças entre os 

relacionamentos entre os diferentes gêneros e estado civil, foram realizadas duas 

análises multigrupos. 

 A Tabela 19 apresenta os resultados da análise dos relacionamentos 

significantes dos construtos entre grupos de respondentes masculinos e femininos. 
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Tabela 19 – Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação 

de gênero 

Contrutos Variaveis

Diferença de 

Coeficientes - 

Gêneros

p-Valor

DTT -> TI 0,097 0,345

DTT -> TS
0,113 0,234

MTE -> TI 0,109 0,300

MTE -> TS 0,018 0,512

RES -> TI 0,089 0,240

RES -> TS 0,096 0,764

TI -> MTI 0,316 0,042

TI -> PTI 0,249 0,042

TS -> MTI 0,357 0,989

TS -> PTI 0,041 0,385

Tecnoinvasão

Tecnosobrecarga

Dependência Tecnologica 

para tarefas

Motivação Extrinseca

Resiliência

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Pelos resultados da Tabela 19 observa-se que existem algumas diferenças 

significativas dos relacionamentos entre os construtos em questão de gênero. 

 No caso do relacionamento entre Tecnoinvasão e Motivação Intrínseca, o 

efeito é positivo para mulher e negativo para o homem. Já no relacionamento entre 

Tecnoinvasão e Produtividade pela TI, o efeito é negativo para os dois, mas é mais 

intenso negativamente no homem (-0,293*) do que na mulher (-0,022*). 

 A Tabela 20 apresenta os resultados da análise dos relacionamentos 

significantes dos construtos entre grupos de respondentes de acordo com o estado 

civil. 
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Tabela 20 – Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação 

por estado civil 

 

Contrutos Variaveis

Diferença de 

Coeficientes - 

Estado Civil

p-Valor

DTT -> TI 0,081 0,665

DTT -> TS
0,157 0,820

MTE -> TI 0,106 0,196

MTE -> TS 0,188 0,054

RES -> TI 0,015 0,584

RES -> TS 0,052 0,645

TI -> MTI 0,036 0,556

TI -> PTI 0,125 0,263

TS -> MTI 0,025 0,511

TS -> PTI 0,151 0,815

Dependência Tecnologica 

para tarefas

Motivação Extrinseca

Resiliência

Tecnoinvasão

Tecnosobrecarga

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos resultados da Tabela 20 observa-se que não existem diferenças significativas 

dos relacionamentos entre os construtos em questão de estado civil. 



70 

Com as validações obtidas com o modelo estrutural, obteve-se a síntese dos 

testes de hipóteses do estudo (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Síntese dos testes de hipótese do estudo 

Hipóteses Descrição Resultado 

H1 
A Tecnosobrecarga influencia negativamente a produtividade 

percebida no uso da TI 
Não Confirmada 

H2 
A Tecnoinvasão influencia negativamente a produtividade 

percebida no uso da TI 
Confirmada 

H3 
A resiliência individual no ambiente de trabalho influencia 

negativamente a tecnosobrecarga no uso da TI 
Não Confirmada 

H4 
A resiliência individual no ambiente de trabalho influencia 

negativamente a tecnoinvasão no uso da TI 
Confirmada 

H5 
A Tecnosobrecarga no uso da TI influencia negativamente a 

motivação intrínseca do indivíduo 
Não Confirmada 

H6 
A Tecnoinvasão no uso da TI influencia negativamente a 

motivação intrínseca do indivíduo 
Não Confirmada 

H7 
A motivação extrínseca do indivíduo influencia 

negativamente a Tecnosobrecarga no uso da TI 
Não Confirmada 

H8 
A motivação extrínseca do indivíduo influencia 

negativamente a Tecnoinvasão no uso da TI 
Não Confirmada 

H9 
A dependência da TI nas tarefas influência positivamente a 

Tecnoinvasão no uso da TI 
Confirmada 

H10 
A dependência da TI nas tarefas influencia positivamente a 

Tecnosobrecarga no uso da TI 
Confirmada 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O modelo ajustado resultante da pesquisa é apresentado na Figura 10. 
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Notas: * = significante a 5%; ** = significante a 1%; *** = significante a 0,1% 
Figura 8 – Modelo ajustado resultante da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesse estudo nota-se que a hipótese de que a tecnosobrecarga influencia 

negativamente a produtividade percebida no uso da TI não é confirmada, refutando 

os estudos de Edmunds e Morris (2000). Essa influência positiva pode ser explicada 

no contexto organizacional, pois o colaborador acredita que quanto maior for sua 

sobrecarga de informações maior será sua produtividade pela TI (WEIL; ROSEN, 

1997). 

De acordo com os resultados, a tecnoinvasão influencia negativamente a 

produtividade percebida no uso da TI é confirmada, corroborando com os estudos de 

Gandossy (2006) e Tarafdar et al. (2007). A invasão de privacidade cria uma 

indefinição de fronteiras relacionada entre o contexto do trabalho e vida pessoal, 

porque os funcionários sentem que estão constantemente ligados. Ao usar e-mail e 

dispositivos sem fio, funcionários podem ser alcançados em qualquer lugar e a 

qualquer hora. Esses dispositivos podem obrigar os trabalhadores a aumentarem a 

carga de trabalho na organização e trabalhar em horários não comerciais. Os 

funcionários sentem que suas vidas pessoais foram invadidas e enfrentam 

dificuldades para reduzir o uso dessas tecnologias. Decorrente disso, os 

funcionários podem se sentir insatisfeitos com seus trabalhos, afetando a forma de  

enxergar que as tecnologias lhe trazem produtividade  (TARAFDAR, 2007). 

Para diminuir as consequências do estresse nos indivíduos causado pelo uso 

excessivo da tecnologia, o ser humano possui características individuais como 

inibidores do estresse. Nesse contexto, no estudo percebe-se que a hipótese de que 

a resiliência individual no ambiente de trabalho influencia negativamente a 

tecnosobrecarga no uso da TI não foi confirmada, não confirmando os estudos de 

Codo, Soratto e Vasques-Menezes (2004). Entende-se que esse fator pode ser 

explicado porque a resiliência é um traço de personalidade que pode ser medida, 

pois cada indivíduo responde de maneira diferente a eventos estressores. Uma das 

possíveis explicações é que o colaborador entende que a sobrecarga de 

informações é uma consequência de seu trabalho, independentemente de seus 

desejos ou características individuais (PINHEIRO, 2004; KOLLER; LISBOA, 2007). 
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Já para a hipótese de que resiliência individual no ambiente de trabalho 

influencia negativamente a tecnoinvasão no uso da TI é confirmada de acordo com 

os resultados dos estudos de Codo, Soratto e Vasques-Menezes (2004), pois afirma 

que a resiliência individual pode reduzir ou aliviar os eventos estressores. 

 No estudo, a hipótese de que a tecnosobrecarga no uso da TI influencia 

negativamente a motivação intrínseca do indivíduo não foi confirmada, refutando 

assim os estudos de Carvalho e Serafim (1995). Esse resultado pode ser explicado 

pelo fato da motivação intrínseca estar relacionada com o simples prazer que 

indivíduos têm de realizar as tarefas na organização, mesmo que as tarefas sejam 

acompanhadas de grande quantidade de informações (DECI; RYAN, 2000). 

 Para a hipótese de que tecnoinvasão no uso da TI influencia negativamente a 

motivação intrínseca do indivíduo não é confirmada, refutando os estudos de 

Limongi-França e Rodrigues (2005), nesse caso, os resultados demonstram uma 

influência positiva, que pode ser explicada pelo fato de que os colaboradores 

entendam que seus momentos de descanso e lazer são importantes para manterem 

um determinado nível de equilíbrio em suas vidas, independentemente das 

exigências das organizações relativas ao seu trabalho.  

 Sobre as hipóteses de tecnosobrecarga e tecnoinvasão são influenciadas 

negativamente pela motivação extrínseca não foram confirmadas, refutando os 

estudos de Barrera (2010), essas relações foram positivas. Os resultados podem ser 

explicados , pois a motivação extrínseca não tem um papel importante na redução 

do estresse do colaborador na organização, porque o colaborador que percebe que 

está sobrecarregado ou invadido com as informações da empresa tende a aceitar as 

pressões da organização em troca de recompensas financeiras ou materiais, nesse 

caso, se os objetivos organizacionais forem alcançados. 

 E, por fim, nas hipóteses que medem a dependência da TI na realização de 

tarefas influênciam positivamente a tecnoinvasão e tecnosobrecarga são 

confirmadas, e estão de acordo com os estudos de Gonçalves (2003), isso porque 

os colaboradores têm menor tempo para realizar uma determinada tarefa, e a 

quantidade de procedimentos e relatórios possíveis graças a TI, aumentando assim 

o ritmo de trabalho e consequentemente as exigências pela organização 

(GONÇALVES, 2003). 
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CONCLUSÕES 

  

 Para analisar os efeitos do uso excessivo da tecnologia dos indivíduos nas 

empresas e seus respectivos efeitos na organização, foram desenvolvidas algumas 

hipóteses que consideram que esse uso excessivo pode influenciar na percepção 

sobre a produtividade pela TI para a realização de tarefas (TARAFDAR, 2007).   

 Esse estudo baseou-se no estudo do tecnoestresse, que abrange algumas 

dimensões, entre elas a tecnosobrecarga e a tecnoinvasão e quais seriam as 

características individuais que podem ser usadas como influenciadores do estresse 

pelo uso da tecnologia, como a motivação extrínseca, dependência tecnológica e a 

resiliência individual.  

 O estudo buscou identificar como esses fatores do tecnoestresse 

influenciam na motivação intrínseca e na produtividade pela TI, a fim de aprimorar o 

conhecimento no processo de criação de politicas organizacionais para evitar o 

estresse pela sobrecarga de informações e invasão de privacidade dos 

colaboradores, gerando assim condições propícias para o aumento da percepção da 

TI na organização. 

 Por meio de aplicação presencial de 502 questionários individuais, foi 

possível validar alguns relacionamentos entre os construtos componentes do modelo 

de pesquisa desenvolvido para o estudo. 

 Esse estudo buscou identificar como a resiliência individual pode 

influenciar as percepções de fatores da tecnosobrecarga e a tecnoinvasão, nesse 

sentido observou-se que a resiliência individual não tem influência na 

tecnosobrecarga. Entende-se que pode ocorrer, pois o colaborador que é resiliente 

tende a aceitar a sobrecarga de informações como parte de seu trabalho, devido à 

posse e uso das ferramentas concedidas pela empresa para execução de suas 

atividades profissionais, como por exemplo, smartphones, notebook, tablets entre 

outros.  

 Quando analisamos a tecnoinvasão, observamos que a resiliência 

individual influencia negativamente a invasão de privacidade do colaborador, isso 

porque o colaborador que é mais resiliente sofre menos com a invasão de sua 
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privacidade pela organização por que entende que essa invasão poderá fazer parte 

de suas atribuições profissionais, mesmo em momentos de descanso ou lazer e que 

isso pode comprometer sua vida pessoal e social, uma vez que para a organização 

o colaborador estará constamente disponível por meio da tecnologia. 

 Nessa pesquisa evidenciou-se que a motivação extrínseca influencia tanto 

a tecnosobrecarga como a tecnoinvasão, esse resultado demonstra que fatores 

exógenos, como recompensa material e recursos financeiros, são aceitos e podem 

justificar excesso de informações e a invasão de privacidade, mesmo que possam 

gerar estresse no colaborador. 

 Quando relacionamos a dependência tecnológica para a realização de 

tarefas aos fatores de tecnosobrecarga e tecnoinvasão, a pesquisa demonstra que o 

colaborador que depende da tecnologia para realizar sua tarefa na organização 

aceita a sobrecarga de informações e a invasão de privacidade, pois isso acaba 

fazendo parte de suas atribuições organizacionais. 

 De acordo com os resultados, verificou-se que a tecnosobrecarga se 

apresentou como o fator que mais influencia a produtividade pela TI comparada à 

tecnoinvasão. Assim, os gestores da organização necessitam dosar a quantidade de 

informações que são enviadas aos colaboradores através de e-mails, mensagens 

instantâneas entre outras ferramentas, para que assim o colaborador possa reduzir 

as atividades profissionais para conciliar com sua vida pessoal.  

 Além disso, pelas análises conclui-se que os efeitos da tecnoinvasão sobre 

a motivação intrínseca é pequena. No entanto apesar do efeito ser pequeno, 

recomenda-se que o gestor estabeleça politicas de recursos humanos a fim de 

aperfeiçoar processos de administração de tempo, fazendo com que o colaborador 

busque realizar as suas tarefas durante o período de trabalho, evitando que ele leve 

trabalho para casa ou que seja acionado para resolver problemas da organização 

com a possibilidade de melhorar seu desempenho organizacional eventualmente, 

evitando assim eventos estressores. 

 Os resultados dessa pesquisa demonstram que o poder de explicação da 

tecnosobrecarga foi considerado alto com 18,20%. Para aumentar o poder de 

explicação, pesquisas futuras podem investigar outras características individuais 
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como, por exemplo, a proatividade individual para o uso da tecnologia que consiste 

em antecipar-se às novas tendências e futuras necessidades da empresa em busca 

da eficiência organizacional e consequentemente o reconhecimento profissional 

(DESS; LUMPKIN, 2005).  

 De acordo com os resultados da pesquisa, a dependência tecnológica para 

as tarefas tem uma influência sobre a tecnosobrecarga maior do que a motivação 

extrínseca, ou seja, quem depende mais de tecnologia para execução das tarefas 

está mais sujeito a tecnosobrecarga, além disso, a motivação extrínseca influencia 

as atitudes do colaborador, ou seja, quem trabalha por remuneração percebe mais a 

sobrecarga de informações. 

 O poder de explicação do construto tecnoinvasão foi considerado médio, 

com 7,2% de influência da motivação extrínseca e resiliência. De acordo com os 

resultados, quem tem mais resiliência tende a sofrer menos os efeitos da 

tecnoinvasão e, nesse caso, o resultado da pesquisa demonstra que a resiliência 

pode ser considerada como um inibidor da tecnoinvasão. 

 Os resultados da pesquisa também demonstram que o construto 

produtividade pela TI teve um poder de explicação de 12,7%, em relação à 

tecnoinvasão e a tecnosobrecarga. A tecnosobrecarga tem uma maior influência 

sobre a produtividade pela TI, isso significa que quanto mais a pessoa se sente 

sobrecarregada com informações ela considera melhor a sua produtividade pela TI, 

o indivíduo nesse caso tem a percepção de que pode fazer várias funções ao 

mesmo tempo. Por outro lado, quanto maior for a invasão de privacidade com base 

nas informações menor será a produtividade pela TI.  

 Para aumentar o poder de explicação do construto produtividade pela TI o 

gestor poderá inserir a valorização da tecnologia da informação nas organizações, 

ou seja, desenvolver reflexões aos colaboradores através de treinamentos ou 

reuniões sobre os benefícios da tecnologia da informação para a organização como 

ganhos de eficiência produtiva (OSPINA, PRATES; 2004). 

 No construto da motivação intrínseca, o poder de explicação foi 

considerado baixo, com 2,8%, relacionado com a tecnoinvasão, nesse caso optamos 

por afirmar que a correlação foi inconclusiva, por não ter um efeito significativo. 
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Para os gestores, o estudo amplia a compreensão das possíveis 

características individuais que podem ser determinantes para influenciarem os 

efeitos do tecnoestresse na organização, possibilitando assim prever e explicar o 

comportamento dos colaboradores diante dos efeitos estressores pelo uso excessivo 

da tecnologia da organização. 

O estudo ainda pode auxiliar as organizações a desenvolverem informativos, 

como por exemplo: cartilhas, cartazes, folders entre outros a fim de conscientizar os 

colaboradores dos efeitos negativos do estresse pelo uso da tecnologia e sugestões 

de ações de como minimizar esses efeitos. 

Além disso, o estudo mostra que políticas remuneratórias diferenciadas ou de 

premiação para os colaboradores que alcançarem os objetivos organizacionais são 

importantes, ou seja, quanto maior for a recompensa, mais sobrecarga de 

informações o colaborador tende a aceitar, haja vista que sua motivação é exógena. 

Esse estudo ainda pode favorecer o planejamento e futuras ações dos 

gestores das organizações que possam ser consideradas fundamentais para a 

manutenção e na elevação da produtividade pela TI dos colaboradores no uso da 

tecnologia da informação. 

Os resultados também podem contribuir de forma com que a organização e 

seus gestores possam estar munidos de informações acerca das características 

individuais que podem inibir o estresse pelo uso excessivo da tecnologia dos 

colaboradores, para que assim possam planejar direcionar e tomar medidas 

necessárias em torno dos fatores que causam o estresse como, por exemplo, definir 

politicas de recursos humanos a fim de desenvolver treinamentos específicos sobre 

a otimização do tempo durante o período de trabalho, fazendo assim com que o 

colaborador cumpra suas obrigações com a organização e não seja acionado em 

seus momentos de lazer ou descanso.  

Por outro lado, a organização pode desenvolver reflexões com seus gestores 

sobre a conscientização de determinar prazos mais elásticos para a realização das 

tarefas do colaborador, para que o colaborador possa planejar melhor suas tarefas 

com foco na administração do tempo na organização, ou seja, realizar suas farefas 

organizacionais dentro do período acordado com a empresa. 
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No âmbito acadêmico, este estudo contribui com pesquisas que se voltam a 

entender como características individuais podem ser inibidores do tecnoestresse na 

organização e qual seu impacto na produtividade pela TI, conforme sugestão de 

pesquisa de James, Luthans e Jensen (2009); Limongi-França e Rodrigues (2005). 

Além disso, comprova que as características individuais podem ser usadas como 

fatores que inibem o tecnoestresse na organização e assim garantir melhor a 

percepção de produtividade das tecnologias na empresa com o uso das ferramentas 

de sistemas de informação. 

Entende-se como limitação desta pesquisa o local de obtenção da amostra do 

estudo, pois a coleta de dados se restringiu apenas a região metropolitana de São 

Paulo; portanto, para estudos futuros, sugere-se abranger outras regiões para 

analisar e comparar seus resultados com o desta pesquisa. Outra sugestão de 

pesquisa futura é coletar dados em grupos profissionais específicos e comparar os 

resultados com o dessa pesquisa.  
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APÊNDICE 

 

Prezado(a) senhor(a)  

       Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário de um estudo para fins 

acadêmicos. 

 Instruções para Preenchimento 

       1– Não é necessário identificação, portanto, não precisa colocar seu nome no questionário.  

  2 – Use de toda sinceridade ao responder às perguntas. 
       3 – Leiam atentamente todas as questões. 

       4 – Façam um X ao lado da resposta que você escolher que melhor caracterizar sua condição 

na situação atual, a escala varia de discordo totalmente até concordo totalmente, não há 

resposta certa ou  errada, o que buscamos é apenas a sua opinião. 

 5 - As opções do meio da escala ''3'' tende a ser uma resposta mais neutra, nem concordando 

nem discordando. 

 Questões sócio-demográficas 

  
Gênero: (  ) Masculino           (  ) Feminino 

  
Idade (  )  18 a 25 anos   (  ) 26 a 33 anos  (   ) 34 a 42 anos   (   ) acima de 42 anos 

  Experiência Profissional _____ Anos 
 

  Escolaridade:     (  ) Ens. Médio completo      (   ) Superior completo     (  ) Superior incompleto     

(  ) Pós-graduação  Completo 

 

Estado Civil:  (  ) Casado  (  ) Solteiro  (  ) Divorciado  (  ) Separado  (  ) Viúvo 

   

Renda Familiar (  ) 1 a 7 salários (R$ 880,00 a R$ 6.160,00)  (  ) 8 a 14 salários (R$ 7.040,00 a 

R$ 12.320,00)  (  ) Acima  de 15 salários (R$ 13.200,00) 

Ramo de atividade onde trabalha? (  ) Indústria   (  ) Comércio   (  ) Serviços 

 

Você utiliza as TICs (Tecnologia Informação e Comunicação)? (  ) Sim   (   ) Não 

  O quanto o uso das TICs é determinante para a realização de suas atividades 

profissionais?  

 (  ) Minimamente  (  ) Parcialmente  (  )  Integralmente  (  ) Não se aplica 
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QUESTÕES 
Discordo 

Totalmente 
  

Concordo 

Totalmente 

  1 2 3 4 5 

Os sistemas de comunicação da empresa que trabalho ajudam a melhorar a qualidade das 
minhas tarefas. 

          

Os sistemas de comunicação da empresa aumentam minha produtividade.           

Sem os sistemas de comunicação da minha empresa, eu não conseguiria realizar tantas 
tarefas. 

          

Os sistemas de comunicação da empresa me ajudam a realizar meu trabalho melhor.           

Os sistemas de comunicação da empresa que trabalho me forçam a trabalhar mais rápido           

Os sistemas de comunicação da empresa que trabalho me forçam a realizar mais tarefas do 
que eu posso suportar 

          

Os sistemas de comunicação empresa  me forçam a trabalhar com prazos apertados           

Sou obrigado a mudar meus hábitos de trabalho para me adaptar aos sistemas de 
comunicação da empresa que trabalho 

          

Eu tenho uma carga maior de trabalho por causa dos sistemas de comunicação da empresa.           

Eu tenho menos tempo com minha família por causa dos sistemas de comunicação da 
empresa. 

          

Eu sinto que minha vida pessoal é invadida pelos sistemas de comunicação do meu 
trabalho. 

          

Eu tenho que sacrificar minhas férias por causa dos sistemas de comunicação do meu 
trabalho. 

          

Eu tenho que sacrificar meu final de semana por causa dos sistemas de comunicação do 
meu trabalho. 

          

Eu tenho de ficar em contato com meu trabalho, até nas minhas férias, por causa dos 
sistemas de comunicação da minha empresa. 

          

Eu tenho de ficar em contato com meu trabalho, até no meu final de semana, por causa dos 
sistemas de comunicação da minha empresa. 

          

Eu tenho de ficar em contato com meu trabalho, até no meu horário de lazer, por causa dos 
sistemas de comunicação da minha empresa. 

          

Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim.           

 Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra.           

Eu sou capaz de depender de mim mais do que de qualquer pessoa.           

Manter interesse nas coisas é importante para mim.           

Eu posso estar por minha conta se eu precisar.           

Eu sinto orgulho de ter realizado coisas na minha vida.           

Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação.           

Eu sou amigo de mim mesmo.           

Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo.           

Eu sou determinado.           

Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas.           

Eu faço as coisas uma de cada vez.           
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Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei dificuldades antes.           

Eu sou disciplinado.           

Eu mantenho interesse nas coisas.           

Eu normalmente posso achar motivo para rir.           

Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis.           

Em uma emergência, eu sou uma pessoa com quem as pessoas podem contar.           

Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas maneiras.           

Às vezes eu me obrigo a fazer as coisas querendo ou não.           

Minha vida tem sentido.           

Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre elas.           

Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho uma saída.           

Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer.           

Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim. 
 

          

Porque os outros vão me recompensar financeiramente só se eu colocar bastante esforço no 
meu trabalho. 

     

Porque os outros me oferecem maior segurança no emprego se eu colocar bastante esforço 
no meu trabalho. 

     

Porque eu corro o risco de perder o meu trabalho se eu não colocar bastante esforço nele.      

Para obter a aprovação dos outros.      

Porque os outros vão me respeitar mais.      

Para evitar ser criticado pelos outros.      

Porque eu me divirto fazendo meu trabalho.      

Porque o que eu faço no meu trabalho é emocionante.      

Porque o trabalho que eu faço é interessante.      
Toda informação necessária para meu trabalho pode ser acessada por redes (Internet ou 
Intranet) 

     

A maioria das comunicações internas do meu trabalho utilizam sistemas de comunicação      
Em mais de 50% dos casos, a comunicação externa no meu trabalho (por exemplo, com 
clientes) é feita com sistemas de informação. 

     

Eu tenho meus documentos e informações necessárias para o meu trabalho em um 
computador ou em alguma outra tecnologia (nuvem, hd etc.). 

          

Eu não consigo finalizar minhas tarefas do trabalho sem um computador.           

 


