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RESUMO 

 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação apresenta um papel 
cada vez mais preponderante na vida e no trabalho da sociedade 
contemporânea. Do ponto de vista do indivíduo, as Tecnologias da Informação 
e Comunicação apresentam importância e relação com a satisfação profissional, 
carreira e a vida pessoal, como também associam estressores ao ambiente 
profissional. Este estudo analisou os efeitos da liderança transformacional e das 
estratégias de enfrentamento no tecnoestresse. A pesquisa fundamenta-se em 
uma abordagem de investigação quantitativa com corte transversal único. Os 
dados foram analisados por meio de 193 questionários respondidos por 
profissionais de diversas áreas, inclusive da área contábil, o que permitiu uma 
análise entre grupos de profissionais. Para os testes de hipóteses do estudo, foi 
realizada a análise de equações estruturais. Os resultados indicam que a 
liderança transformacional e as estratégias de coping não apresentam efeito 
sobre os construtos de tecnoestresse. Apesar disso, foram encontradas 
diferenças significantes entre profissionais que que lidam com o Sistema Público 
de Escrituração Digital, com efeito positivo entre liderança transformacional e a 
estratégia de coping de reavaliação positiva. 

 

Palavras-chave: Liderança. Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Tecnoestresse. contabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of Information and Communication Technologies plays an increasingly 
preponderant role in the life and work of contemporary society. From the point of 
view of the individual, the Information and Communication Technologies present 
importance and relation with the professional satisfaction, career and personal 
life, as well as associate stressors to the professional environment. This study 
analyzed the effects of transformational leadership and coping strategies on 
techno-stress. The research is based on a single cross-sectional quantitative 
research approach. The data were analyzed through 193 questionnaires 
answered by professionals from several areas, including the accounting area, 
which allowed an analysis among groups of professionals. For the hypothesis 
tests of the study, the analysis of structural equations was performed. The results 
indicate that transformational leadership and coping strategies have no effect on 
the techno-stress constructs. Despite this, significant differences were found 
among professionals that deal with the Public Digital Bookkeeping System, with 
a positive effect between transformational leadership and the positive revaluation 
coping strategy. 
 

Keywords: Leadership. Information and Communication Technology. 
techno-stress. accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

apresenta um papel cada vez mais preponderante na vida e no trabalho da 

sociedade contemporânea. Do ponto de vista do indivíduo, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação apresentam importância e relação com a satisfação 

profissional, carreira e a vida pessoal (AYYAGARI; PURVIS; GROVER, 2011; 

CARLOTTO; WENDT, 2016). 

O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas 

organizações, aumentou exponencialmente a dependência dos usuários em 

tecnologias da informação e comunicação. A adoção e uso das tecnologias da 

informação e comunicação têm levado as organizações a redefinir e reorganizar 

sua estrutura e processos de negócios, além de alterar a relação entre indivíduos 

e organizações (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

Ainda no âmbito organizacional, a Tecnologia da Informação e 

Comunicação tornou-se um dos componentes mais importantes do ambiente 

empresarial, e as organizações brasileiras têm utilizado ampla e intensamente 

essa tecnologia, tanto em nível estratégico como operacional (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2008).  

Novos modelos de gestão mediados pela tecnologia da informação e 

comunicação, alteraram a forma de controle do trabalho e a participação dos 

trabalhadores nos resultados. Além disso, os trabalhadores estão expostos a 

novas demandas no trabalho, tanto cognitivas quanto psicoemocionais (REIS; 

FERNANDES; GOMES, 2010).  

Uma das atividades profissionais envolvida com o ambiente 

organizacional que é afetado pelas TIC é a profissão contábil. A contabilidade 

depende hoje, fundamentalmente, para exercer seu papel de apoio a tomada de 

decisão, da tecnologia da informação para compilar as informações contábeis e 

emanar informações que suportam o papel dos gestores na indicação das 

estratégias empresariais (MARTINS, 2015). 
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Ao capturar os eventos econômicos que impactam na riqueza expressa 

pelo patrimônio das entidades, a contabilidade se apropria de outras disciplinas, 

como direito, economia e ciência da informação, para levar a cabo seu papel de 

precificar o estado de riqueza de empresas públicas ou privadas (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; CARVALHO, 2005). 

O contador, ao analisar e emanar estas informações em formato de 

documentos conhecidos como Demonstrações Contábeis ou Financeiras, utiliza 

um Sistema de Informações Contábeis, que é um conjunto de atividades inter-

relacionadas, documentos e tecnologias com objetivo de processar as 

informações, evidenciando um conjunto de relatórios que serão utilizados para 

tomada de decisão (HURT, 2014). 

Devido a constantes mudanças e o curto prazo de atualização dos 

profissionais contábeis diante do cenário de atualizações de legislação e o 

consequente impacto na tecnologia da informação, o estresse pode exercer 

influência negativa sobre os contadores, considerando que os sistemas de 

informação sofrem atualização tecnológica e a contabilidade depende hoje da 

tecnologia da informação na elaboração das peças contábeis que demonstram 

o patrimônio das entidades (PETRI et al., 2013). 

A preparação dos profissionais da área contábil para atender a 

legislação vigente foi apontada como uma das dificuldades na implantação do 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), um dos pilares das mudanças 

de legislação e entrega de obrigações acessórias e sob a responsabilidade do 

profissional contábil (PETRI et al., 2013). 

Apesar dos aspectos positivos relacionados ao uso da Tecnologia da 

Informação, inúmeros estudos (TARAFDAR et al., 2007; RAGU-NATHAN et al., 

2008; NELSON; SIMMONS, 2013) têm apontado os aspectos negativos do uso 

das tecnologias da informação e comunicação, particularmente o tecnoestresse, 

que é o estresse causado pela tecnologia da informação. Em função da 

aplicação de novos dispositivos e alta conectividade e com o avanço da 

tecnologia, o tecnoestresse surge como problema colateral da utilização da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TAK; PARK, 2016). 
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O enfrentamento do tecnoestresse como efeito colateral da tecnologia 

da informação, pode ser utilizado pelos indivíduos para amenizar ou reduzir o 

impacto dos estressores sobre o bem-estar (FISCHER; RIEDL, 2017). O coping 

compreende um conjunto de estratégias que podem ser utilizadas para enfrentar 

ou lidar as situações de estresse, procurando mitigar seus efeitos.  

Além disso, as intervenções organizacionais podem ocorrer por meio da 

liderança. A liderança transformacional, por exemplo, interage com o indivíduo, 

empoderando seus liderados a alcançar níveis de responsabilidade e 

encorajando as pessoas nas organizações a utilizar a criatividade e aceitar a 

mudança (SALEEM; NAVEED, 2017).   

Diante deste contexto e de forma a direcionar este estudo, elabora-se a 

seguinte pergunta de pesquisa: 

Como a liderança transformacional e as estratégias de coping 

influenciam o tecnoestresse sofrido por profissionais da área contábil? 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos das estratégias de coping e da liderança 

transformacional sobre o tecnoestresse nos profissionais da área contábil. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1) Analisar a mediação da liderança transformacional entre estratégias de coping 

e o tecnoestresse; 

2) Analisar as estratégias de coping como um fator antecedente ao 

tecnoestresse; 

3) Analisar o nível de percepção dos contadores sobre o tecnoestresse 

percebido  
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1.2 Justificativa 

 

Existe uma percepção de que os avanços tecnológicos são responsáveis 

pelo estresse na vida cotidiana. Apesar dos benefícios trazidos pela utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), essa nova lógica de 

trabalho, pautada na tecnologia, pode ocasionar o estresse como fenômeno 

entre os trabalhadores que as utilizam, sendo confirmado por casos de 

desequilíbrios psicossomáticos e doenças ocupacionais (CARLOTTO, 2010; 

FERREIRA, 2006).  

O tecnoestresse leva a níveis de desempenho abaixo do esperado, 

insatisfação no trabalho, aumenta o absenteísmo e o turnover, piorando as 

condições de trabalho e a satisfação do trabalhador (KUMAR et al., 2013). 

O efeito nocivo do tecnoestresse está relacionado a diversos fatores 

inerentes a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por exemplo, 

problemas de erros nos sistemas de informação, curvas de aprendizagem muito 

acentuadas e rápidas mudanças tecnológicas, contribuindo para o aumento do 

estresse ocupacional (AHMAD; AMIN; ISMAIL, 2014). 

Resultados de pesquisa por afastamento publicada pela Previdência 

Social, a concessão de auxílio-doença a segurados empregados por 

adoecimento mental relacionado ao trabalho ao longo do período 2012 a 2016 

no Brasil, apresentou 31% dos afastamentos do total por estresse no trabalho 

(BRASIL, 2017). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 estresse e trabalho 

 

O estresse e as enfermidades psicológicas estão cada vez mais 

presentes na vida de trabalhadores mundo afora. Somente no Brasil, o número 

de afastamentos por este tipo de doença saltou de 612, em 2006, para 12,3 mil 

em 2011, segundo dados do Ministério da Previdência Social (BACELAR, 2014). 

O termo estresse, vem da Física e, nesse campo de conhecimento, tem 

o sentido do grau de deformidade que uma estrutura sofre quando é submetida 

a um esforço. Desta forma, ao pressionar com a ponta do lápis uma borracha, é 

possível observar que se formará uma pequena depressão. Isso acontece com 

a grande maioria dos materiais, sendo a deformidade de maior ou menor grau, 

conforme a dureza deles e o esforço a que são submetidos (FRANÇA; 

RODRIGUES, 2005). 

No ambiente de trabalho, o estresse ocupacional é um processo no qual 

o indivíduo percebe que as demandas do trabalho são gatilhos estressores, 

provocando reações negativas no trabalhador considerando que o indivíduo não 

tem a habilidade de enfrentar essas demandas estressoras (CANOVA; PORTO, 

2010; PASCHOAL, 2003). 

A hipótese é que trabalhadores estressados apresentam menor 

produtividade e aumentam os custos para as organizações. Esses custos são 

representados por absenteísmo, rotatividade e aumento dos acidentes de 

trabalho (PASCHOAL; TAMAYO, 2004). 

As mudanças econômicas, tecnológicas e institucionais pelas quais as 

empresas e a sociedade vem passando, têm provocado mudanças na maneira 

como as organizações são administradas, inclusive no que tange à gestão de 

pessoas. A repercussão dessa nova maneira de organização passa por 

preocupações na saúde e na integridade do trabalhador (REIS; FERNANDES; 

GOMES, 2010). 

Uma das possíveis consequências da multiplicidade de exigências 

laborais é o surgimento do burnout (esgotamento), materializado como uma 
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consequência do estresse ocupacional crônico, no qual o indivíduo sente que os 

recursos para lidar com as demandas estão esgotados (SILVA; GOMES, 2009). 

A aptidão de criar e manter um ambiente com presença reduzida de 

estressores organizacionais é uma exigência crescente e todo administrador 

deve estar capacitado para gerir e reduzir o próprio estresse para auxiliar na 

diminuição das tensões de seus subordinados. É necessário reconhecer que 

existem estressores inerentes à natureza da atividade, à cultura organizacional 

e às interações humanas. A identificação dos estressores é essencial para que 

se possa adequar o perfil dos cargos à convivência com estes estressores sendo 

ferramenta fundamental para gestores e empresas (BALASSIANO; TAVARES; 

PIMENTA, 2011). 

O enfoque de estudo do estresse pode ser analisado a partir de duas 

vertentes: o enfoque do estresse ocupacional e os de estresse geral. O enfoque 

do estresse ocupacional enfoca os estressores a partir do ambiente de trabalho, 

enquanto o segundo analisa as fontes gerais de estresse do indivíduo. As 

demandas organizacionais sobre como atuar sobre o estresse têm contribuído 

para identificar melhorias e causas potencialmente geradoras de estresse 

(PASCHOAL; TAMAYO, 2004). 

Por outro lado, Jex (1998) apresenta a sistematização das definições de 

estresse ocupacional a partir de três aspectos distintos.  
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Quadro 1 - Definições de estresse ocupacional 
EVENTOS NO PROCESSO DE 

ESTRESSE OCUPACIONAL 

DESCRIÇÃO 

Estímulos estressores 

Estresse ocupacional refere-se aos estímulos do ambiente 

de trabalho que exigem respostas adaptativas por parte do 

empregado e que excedem a sua habilidade de 

enfrentamento (coping); estes estímulos são comumente 

chamados de estressores organizacionais; 

Respostas aos eventos 

estressores 

Respostas aos eventos estressores: estresse ocupacional 

refere-se às respostas (psicológicas, fisiológicas e 

comportamentais) que os indivíduos emitem quando 

expostos a fatores do trabalho que excedem sua 

habilidade de enfrentamento 

Estímulos estressores-

respostas 

Estresse ocupacional refere-se ao processo geral em que 

demandas do trabalho têm impacto nos empregados. 

 

Fonte: Jex (1998) 

 

As mudanças tecnológicas se apresentam como uma das condições 

para o tecnoestresse, pois a velocidade das mudanças dos sistemas de 

informação e comunicação impactam na percepção de estresse do indivíduo, 

que sente que não pode dar conta de tais mudanças na velocidade requerida. 

Além disso, com as mudanças ocorrendo rapidamente, também são exigidos 

novos conhecimentos e tempo para a atualização nas mudanças tecnológicas 

(TAGURUM et al., 2017; PEREIRA, 2010). 

O estressor é uma condição percebida pelo indivíduo, maior que a 

habilidade do indivíduo lidar com a situação. Os efeitos do estresse sob o 

indivíduo podem ser descritos como redução na satisfação com o trabalho, 

produtividade, inovação e comprometimento com a organização (TARAFDAR et 

al., 2011). 
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Quadro 2 - Fatores do modelo de causa e efeito do estresse  

Fator Descrição 

Estressores 

São eventos, demandas ou estímulos enfrentados pelos 

indivíduos na organização que criam ou desencadeiam o 

estresse. 

Tensões 
Tensões são eventos ou reações observadas nos 

indivíduos no comportamento em reação aos estressores. 

Variáveis situacionais 

Mecanismos que protegem ou reduzem o impacto dos 

estressores. Divisão de informação e conhecimento, 

suporte social, redesenho de funções, reestruturação de 

papéis, aconselhamento e assistência. 

Resultados organizacionais 
Resultados ou consequências nos resultados da 

organização impactados pelo estresse.  

Fonte: Ragu-Nathan et al. (2008)  

O modelo utilizado por Ragu-Nathan et al. (2008), baseia-se em quatro 

fatores principais: estressores, tensões, variáveis situacionais e resultados da 

organização. Cada um destes fatores está descrito no quadro a seguir: 

 

Figura 1 - Modelo de estresse baseado em transações 

 

Fonte: Ragu-Nathan et al. (2008) 
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O trabalho com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) requer 

maior exigência cognitiva, que é a capacidade de ou faculdade de adquirir novos 

conhecimentos, causando sobrecarga em seus processos mentais. Estes 

processos mentais incluem raciocínio, utilização da memória e atenção. Essa 

sobrecarga é causada por necessidades e expectativas do indivíduo e 

exigências dos sistemas produtivos e pressão social (CARLOTTO, 2010). 

Profissionais que atuam nas organizações e que dependem da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para desenvolver suas tarefas 

e atingir os objetivos da organização na qual atuam, estão mais propensos ao 

estresse tecnológico (CARLOTTO, 2010; MICHAEL, 1998). 

Devido ao ambiente competitivo dos negócios, caracterizado pelo 

acirramento da concorrência e por constantes mudanças, o potencial da TIC está 

sendo utilizado para elevar a vantagem competitiva de empresas na maioria das 

organizações (CARLOTO, 2010). Estudos apontam os efeitos adversos do 

tecnoestresse, aumentando a insatisfação no trabalho, o absenteísmo e o 

turnover, piorando as condições de trabalho e a satisfação do trabalhador 

(KOUZMIN; KORAC-KAKABADASE, 2000; AYYAGARI; PURVIS; GROVER, 

2011; KUMAR et al., 2013). 

 

2.2 Tecnoestresse 

 

Neste contexto de importância fundamental da utilização das tecnologias 

da informação e comunicação, surge o tecnoestresse que pode ser definido 

como o estresse advindo da vivência na utilização das tecnologias da informação 

e comunicação em seus usuários. Pesquisas com tecnoestresse têm identificado 

as razões pelas quais os indivíduos têm desenvolvido este tipo de estresse 

caracterizado pelo uso da tecnologia da informação (TARAFDAR; PULLINS; 

RAGU-NATHAN, 2015). 

Brod (1984) autor de o Custo Humano da Revolução dos Computadores, 

definiu tecnoestresse como uma doença moderna associada à falta de 
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habilidade de lidar com a tecnologia e computadores de maneira satisfatória e 

saudável.  

Com a crescente importância da utilização dos computadores e da 

internet em nossa sociedade, as pessoas podem sofrer experiências e emoções 

negativas, de maneira antecipada ou não, nas interações com os computadores. 

Por exemplo, pode ser necessário aos profissionais envolvidos com tecnologia 

ou que dependam dela, investirem tempo e esforço para manter-se atualizado 

com a evolução das TICS. Essa atualização poderia ser utilizada em outras 

atividades que melhorem a qualidade de vida (WANG; SHU; TU, 2005). 

Sendo um tipo de estresse, o tecnoestresse potencializa o estresse 

ocupacional (TARAFDAR et al., 2007). O tecnoestresse se relaciona com vários 

aspectos do trabalho nas organizações. A produtividade, a satisfação dos 

trabalhadores, o comprometimento organizacional e a intenção de ampliação do 

uso de TI são afetados negativamente pelo tecnoestresse (TARAFDAR et al., 

2007; RAGU-NATHAN et al., 2008; TARAFDAR; TU; RAGU-NATHAN, 2011; 

AHMAD; AMIN; ISMAIL, 2014).  

Yang et al. (2017) discutem a relação entre o desenvolvimento da 

tecnologia e sua integração com os vários campos do conhecimento e 

aplicações. Apesar da conveniência, o avanço tecnológico vem acompanhado 

do tecnoestresse como efeito das mudanças tecnológicas.  

Três características podem contribuir de maneira sistemática para o 

ambiente no qual o tecnoestresse se desenvolve. Primeiro, o aumento da 

dependência da tecnologia da informação em suas mais variadas dimensões e 

ferramentas (computadores, pessoais, aplicações empresariais, ferramentas de 

conectividade e aplicações de conectividade), além das inúmeras atualizações 

de software necessárias para manter atualizados tanto hardware como software. 

Segundo, as necessidades de conhecimento e habilidades para manipular 

diversas tarefas utilizando sistemas de informação. Em terceiro lugar, as 

mudanças culturais e ambientais provocadas pelos sistemas de informação. A 

utilização de Email, video-conferência, e outras ferramentas de comunicação 

que contribuíram com a flexibilidade no ambiente de negócios, e facilitaram 
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também maior poder de controle e supervisão remota, além do isolamento social 

(RAGU-NATHAN et al., 2008; ZUBOFF, 1998). 

É preciso citar também o impacto do tecnoestresse sobre a 

produtividade dos trabalhadores, diagnosticado pela relação negativa que entre 

tecnoestresse e produtividade (WANG; SHU; TU, 2005). 

Tarafdar et al. (2011) encontraram cinco condições para 

desenvolvimento do tecnoestresse, que são apresentadas no quadro 3, para 

descrever as situações que proporcionam o surgimento do tecnoestresse. 

Quadro 3 - Condições para desenvolvimento do tecnoestresse 

Dimensão do 
Tecnoestresse 

Descrição 

Tecno-sobrecarga 

Situações nas quais os sistemas de informação forçam os 
profissionais a trabalharem mais e de forma mais rápida. 
Dispositivos móveis, redes sociais e aplicativos de 
colaboração possibilitam fluxos de informação em tempo real, 
resultando em sobrecarga de informação, interrupções e 
tarefas múltiplas. 

Tecno-invasão 

Situações nas quais indivíduos podem ser potencialmente 
localizados em qualquer local e horário, sentindo a 
necessidade de estar sempre conectado. As horas normas de 
trabalho se estendem até depois do expediente normal, 
inclusive nas férias. A percepção é de invasão no tempo e 
espaço do profissional. 

Tecno-complexidade 

Descreve situações onde a complexidade associada com os 
sistemas de informação impele o profissional a investir mais 
tempo e esforço entendendo a nova tecnologia e entendendo 
seu funcionamento. A complexidade aumenta na medida em 
que novas funcionalidades são disponibilizadas. 

Tecno-insegurança 

A tecno-insegurança surge em situações os usuários sentem 
a insegurança ou ameaça de perder o trabalho para outras 
pessoas, que tem mais conhecimento sobre os sistemas de 
informação que são utilizados. 

Tecno-incerteza 

A tecno-incerteza refere-se a contextos onde as mudanças 
ocorrem de maneira continua e as atualizações são tão 
constantes que não permitem aos profissionais envolvidos o 
tempo necessário para desenvolver conhecimento ou base de 
experiência sobre as atualizações aplicadas 

Fonte: Tarafdar et al. (2011) 

 

A satisfação no trabalho entre usuários de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) é um dos resultados mais desejados na implementação da 

tecnologia da informação, desta forma, qualquer alteração na satisfação no 



18 
 

trabalho como resultado do estresse decorrente do uso das TIC é claramente um 

importante resultado a ser medido (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

As crescentes demandas por tecnologia estão entre os principais 

atributos do estresse profissional. São apontadas três maneiras pelas quais o 

estresse é inerente à tecnologia: através da expectativa do cliente, esquemas 

agressivos de comercialização de fabricantes de software e o desejo de estar 

sempre na vanguarda da tecnologia (MASSEY; STEDMAN; 1995; JANE-

FRANCES O.; SIMEON, 2011). 

Estratégias de enfrentamento ao estresse têm como foco principal 

diminuir o estressor, por exemplo, oferecer aos profissionais expostos ao 

estresse profissional paradas de trabalho programadas para aliviar efeitos do 

estresse, além da facilitação da utilização da tecnologia, por meio do 

desenvolvimento de sistemas mais amigáveis aos usuários finais que possuem 

menor conhecimento técnico sobre sistemas de informação. Essas estratégias 

podem ser utilizadas como intervenção ao tecnoestresse (FISCHER; RIEDL, 

2017). 

O nível de estresse que uma pessoa experimenta, e talvez a extensão 

para onde ocorrem efeitos negativos, depende de como a pessoa lida com 

situações estressantes (LATACK, 1986). 

Problemas de saúde e diminuição da produtividade, taxas elevadas de 

absenteísmo, acidentes de trabalho e erros de desempenho são apontados 

como problemas causados pelo estresse ocupacional (McINTYRE; McINTYRE; 

SILVÉRIO, 1999).  

O estresse ocupacional afeta os trabalhadores, a qualidade final de 

produtos e serviços, de forma que o trabalho preventivo é fundamental, pois 

reflete a dimensão de respeito ao ser humano e a saúde do trabalhador (PRADO, 

2016). Neste contexto de stress ocupacional e das suas consequências, as 

estratégias de coping, ou enfrentamento do estresse apresenta-se como fator 

importante para o entendimento dos processos de resposta dos indivíduos em 

situações de estresse, considerando o impacto negativo na economia 

(PASCHOAL; TAMAYO, 2004).  
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2.3 Coping 

 

Coping é definido como um conjunto de esforços, cognitivos e 

comportamentais, utilizado pelos indivíduos com o objetivo de lidar com 

demandas específicas em situações de estresse, internas ou externas, que 

sobrecarregam ou excedem os recursos pessoais do indivíduo para lidar com o 

estressor (LAZARUS; FOLKMAN, 1984).  

A importância de entender as estratégias de coping adotadas pelas 

pessoas no enfrentamento de situações nas quais o estresse se apresenta, o 

que pode ocorrer inclusive nos ambientes profissionais, Silva e Gomes (2009) 

ao estudar médicos e enfermeiros portugueses, defendem que cada categoria 

profissional seja objeto de estudo sobre o estresse para melhor compreensão 

dos fenômenos e da relação entre coping e estresse. 

As situações de estresse nascem de fontes intrínsecas ao trabalho, ou 

seja, diretamente relacionadas com condições ruins ou exaustivas de trabalho 

ou de fontes extrínsecas ao trabalho, que podem ser questões familiares, como 

problemas no casamento ou doenças e questões de ordem financeira. Temos 

também o indivíduo como fonte de estresse, caracterizado pelo seu nível de 

ansiedade. (McINTYRE; McINTYRE; SILVÉRIO, 1999).  

O coping se configura nas ações de adaptação que o indivíduo utiliza 

como resposta aos eventos estressores que ocorrem no ambiente profissional, 

familiar ou pessoal (BEAUDRY; PINSONNEAULT, 2005). 

O coping compreende um inventário de estratégias para lidar com estas 

situações ou eventos estressantes ou demandas específicas ao longo do tempo 

(LAZARUS; FOLKMAN, 1984).  

O Coping é um processo de interação que ocorre entre o indivíduo e o 

ambiente profissional ou familiar, tendo a função de administração dos eventos 

ou situações estressoras que acometem o indivíduo, levando o estresse a níveis 

normais. O processo de coping parte do princípio de que o indivíduo fará uma 

avaliação sobre como o fenômeno é percebido e analisado pelo indivíduo 

(FOLKMAN; LAZARUS, 1980; SANTEIRO et al., 2016).  

O modelo de análise deste Inventário de Estratégias de Coping ou 

reações ao stress, divide o coping em duas categorias: o coping com foco no 
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problema e coping com foco na emoção. Estas estratégias de enfrentamento são 

utilizadas em situações de estresse, de tal maneira que o indivíduo pode 

administrar os efeitos negativos do estresse (FOLKMAN; LAZARUS, 1980). A 

figura dois apresenta o modelo de processamento de estresse e coping 

(FOLKMAN; LAZARUS, 1984).  

 

Figura 2 - Modelo de processamento de estresse e coping 

 

Fonte: (LAZARUS; FOLKMAN, 1984; ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, BANDEIRA, 1998) 

 

No modelo de processamento de estresse e coping, diante do evento 

estressor, o indivíduo passa por quatro estágios: avaliação primária, avaliação 

secundária, reavaliação e enfrentamento (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 
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A primeira etapa, que consiste na avaliação primária, ocorre antes de 

qualquer pensamento racional do indivíduo. Nesta etapa o indivíduo classifica o 

evento. Se o evento for estressante, sentimentos negativos vem à tona, como 

raiva, ódio ou medo. Se o evento for reconhecido como desafiador pelo indivíduo, 

sentimentos positivos serão emanados (SAVOIA, 1999; CERQUEIRA, 2001). 

A etapa da avaliação secundária, caracterizada pelo questionamento da 

situação, levando o indivíduo à análise da situação e posterior tomada de 

decisão, na qual o indivíduo busca recursos para auxiliar o enfrentamento da 

situação estressora com o objetivo de anular os efeitos do estresse (LAZARUS; 

FOLKMAN, 1984). 

Na segunda etapa encontramos as estratégias de coping atuando sobre 

o evento estressor, sendo que podemos dividir as estratégias de coping em dois 

grupos, as estratégias focadas na emoção e estratégias focadas no problema. 

(LAZARUS; FOLKMAN, 1984). O coping focado no problema pode estar 

relacionado aos sentimentos do indivíduo de controle percebido sobre a situação 

estressante. Já o coping focalizado na emoção, pode ser relacionado aos sinais 

internos de tensão emocional (DELLÁGLIO; HUTZ, 2002). O quadro quatro 

apresenta os conceitos de cada uma dessas estratégias (LAZARUS; FOLKMAN, 

1984). 
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Quadro 4 - Estratégias de coping delineadas por Lazarus e Folkman 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

Confronto 
Compreende estratégias nas quais o indivíduo apresenta uma 

atitude ativa ou proativa em relação ao estressor 

Afastamento 

Afastamento corresponde as estratégias defensivas, ode o 

indivíduo evita o confronto com o estressor, sem modificar a 

situação 

Autocontrole 
Esforços do indivíduo na busca pelo controle das emoções diante 

dos estímulos provocados pelos estressores 

Suporte social 
Estratégia de enfrentamento do estressor que está relacionada ao 

apoio encontrado as pessoas e no ambiente 

Aceitação de 

responsabilidade 

A aceitação de responsabilidade representa o engajamento no 

processo de lidar com a situação estressante  

Fuga e esquiva 

Fuga e esquiva consiste em fantasiar sobre possíveis soluções 

para o problema, sem tomar atitudes para modificar o fator de 

estresse. São os esforços para evitar o fator estressante sem 

confrontá-lo 

Resolução de problemas 

Esta estratégia consiste no planejamento adequado para trabalhar 

com os estressores. Esta estratégia pressupõe uma modificação 

de comportamento, procurando diminuir ou eliminar os fatores 

causadores do stress. 

Reavaliação positiva 

A reavaliação positiva envolve tentativas cognitivas de analisar e 

reavaliar o problema com uma atitude positiva, aceitando a 

realidade da situação imposta pelos fatores do ambiente. 

Fonte: Elaborado a partir de Lazarus e Folkman (1984), Servino et al. (2013) 

 

As estratégias de coping se materializam em ações e comportamentos 

do indivíduo para enfrentar o evento estressor (FOLKMAN; LAZARUS, 1980; 

ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998). Estas estratégias de coping 

podem ser divididas em dois grupos, dependendo da sua função no 

processamento do evento estressor, sendo o coping focalizado no problema e o 

coping focalizado na emoção (FOLKMAN; LAZARUS, 1980; ANTONIAZZI; 

DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998). Estratégias de coping com foco no problema 

e com foco na emoção são mais efetivas, pois o indivíduo tem a possibilidade de 
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reduzir as demandas estressoras lidando com o evento estressor (PRADO, 

2016). 

As estratégias de coping focado no problema e focados na emoção 

constituem esforços para atuar sobre os eventos estressores.  

O objetivo da estratégia de coping focada no problema é modificar a 

relação do indivíduo com o problema. O coping focalizado no problema, quando 

orientado a uma fonte externa de estresse, por exemplo, um evento no ambiente 

de trabalho, proporciona estratégias de como atuar sobre um conflito 

interpessoal ou como solicitar ajuda de outras pessoas (ANTONIAZZI; 

DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998). O conjunto de estratégias de coping agem no 

evento estressor tentando alterar seu estado. (DELL’AGLIO, 2000).  

Já a estratégia de coping focada na emoção é definida como um esforço 

para regular o estado emocional que é associado ao estresse ou é o resultado 

de eventos estressantes. Estes esforços de coping são dirigidos a um nível 

somático, por exemplo: fumar um cigarro, tomar um tranquilizante, assistir uma 

comédia ou praticar uma atividade física. A função do coping baseado na 

emoção é de diminuir a sensação do estado de estresse, alterando o estado 

emocional (DELL’AGLIO, 2000; ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, BANDEIRA, 1998). 

Existe uma relação de contribuição mútua entre as estratégias de coping 

focado no problema e focado na emoção. Enquanto o coping focado na emoção 

pode contribuir para o coping focado no problema por remover a tensão, da 

mesma maneira o coping focado no problema pode diminuir a ameaça, 

diminuindo a tensão (CARVER; SHEIER, 1994; ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, 

BANDEIRA, 1998). A variação da eficácia das estratégias de coping pode variar 

durante os períodos de estresse dependendo dos estressores envolvidos 

(COMPAS, 1987; ANTONIAZZI, DELL’AGLIO, BANDEIRA, 1998). O quadro 

cinco apresenta a diferença entre estilos de coping e estratégias de coping. 
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Quadro 5 - Estratégias de coping e estilos de coping 

ESTILOS DE COPING ESTRATÉGIAS DE COPING 

Desenvolvimento de formas habituais de lidar 

com o stress e estes hábitos ou estilos de 

coping podem influenciar suas reações a 

novas situações (CARVER; SCHEIER, 1994; 

ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 

1998) 

Estratégias de coping refletem ações, 

comportamentos ou pensamentos usados 

para lidar com o estressor (FOLKMAN, 

LAZARUS, DUNKEL-SHETTER, DELONGIS 

& GRUEN, 1986; ANTONIAZZI, 

DELL’AGLIO, BANDEIRA, 1998) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Estilos de coping estão mais relacionados com características da 

personalidade ou a resultados de coping. Já as estratégias de coping se referem 

a ações cognitivas ou de comportamento tomadas no curso de um episódio 

particular de stress (ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998). O quadro 

seis apresenta os estilos de coping. 

Quadro 6 - Estilos de coping e seus resultados 

ESTILO DE COPING EFEITOS FONTE 

Centrado no evitamento 

Problemas psicológicos, 

psisossomáticos e conflitos na 

relação trabalho e família. 

Coyne, J. C., & Racioppo, M. 

W. (2000) 

Centrado na resolução de 

problemas 

Ajuste mais saudável as 

exigências laborais. 
Lazarus e Folkman, 1980 

Fonte: Silva e Gomes (2009) 

 

As estratégias de coping ocorrem vinculadas a uma situação específica, 

desta forma, os estilos de coping ocorrem com a incorporação das estratégias 

de coping a aspectos da personalidade (CÂMARA; SARRIERA; CARLOTTO, 

2007). 

Estilos de coping mais proativos, centrados na resolução de problemas, 

representam formas mais saudáveis, como praticar esportes, de ajuste as 

exigências inerentes ao exercício de profissional, principalmente quando 
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percebe-se que é possível exercer controle sobre as causas de tensão 

(LAZARUS; FOLKMAN, 1980). 

As estratégias de coping refletem o comportamento, ações ou 

pensamentos que levam a condutas de enfrentamento utilizados pelos 

indivíduos para lidar com um estressor. Ou seja, o coping atua como mediador 

das respostas emocionais que ocorrem em um relacionamento dinâmico entre o 

ambiente e o indivíduo (MENDONÇA et al., 2014). 

Coping e resiliência parecem muito semelhantes, mas é importante 

realizar uma divisão conceitual entre estes conceitos (GADANHO, 2014). Coping 

e resiliência estão relacionados aos eventos de estresse. Enquanto a resiliência 

pode ser conceituada como a capacidade das pessoas se adaptarem às 

adversidades, que são trazidas pelos eventos de estresse, o coping é o conjunto 

das estratégias utilizadas pelas pessoas frente às adversidades ou eventos 

estressores  (TABOADA; LEGAL; MACHADO, 2006). No quadro sete temos a 

sistematização dos conceitos de coping, resiliência e eficácia adaptativa. 

Quadro 7 - Comparação dos conceitos de coping, resiliência e eficácia 

adaptativa 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Coping 

Coping são as estratégias assumidas frente a um determinado 

evento de estresse que pode ter como resultados a adaptação 

geral do indivíduo ou a manutenção de sua saúde mental ou, pelo 

contrário, adoecer o indivíduo. As estratégias de coping podem ser 

apreendidas ao longo da vida do indivíduo (SANTEIRO et al., 

2016). 

Resiliência 

Resiliência como a capacidade do indivíduo de recuperar-se de / 

fazer frente à / lidar positivamente com a adversidade (TABOADA, 

LEGAL, MACHADO, 2006). 

Eficácia Adaptativa 

Qualidade do enfrentamento de situações que se apresentam ao 

indivíduo nos diferentes setores de enfrentamento (SANTEIRO et 

al., 2016). 

Fonte: SANTEIRO et al., (2016); TABOADA; LEGAL; MACHADO, (2006). 
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A maneira como o organismo responde aos eventos, situações ou 

estímulos estressores, traduz a eficácia adaptativa do indivíduo, interagindo 

entre os vários sistemas internos (psíquicos) e externos (socioculturais) e a 

coerência de suas ações, compondo desta maneira o conceito de eficácia 

adaptativa (SANTEIRO et al., 2016). 

Ao realizar a diferenciação entre o conceito de coping com o conceito de 

eficácia adaptativa, Santeiro et al. (2016) realizaram estudo que comparou a 

escala de coping com a escala de eficácia adaptativa, como o objetivo de 

analisar em que medida essas escalas refletem os mesmos aspectos do 

comportamento humano e funcionamento geral das pessoas. Apesar da 

sobreposição teórica das escalas, o estudo indica que os construtos de coping e 

eficácia adaptativa focalizam diferentes aspectos do comportamento. 

O coping e a resiliência parecem bastante semelhantes, no entanto é 

preciso não os confundir. Apesar do conceito de coping estar diretamente ligado 

à resiliência, o primeiro, de uma forma sintética, representa as competências, 

enquanto a resiliência refere-se às respostas adaptativas ao stress (SHUMBA et 

al., 2012; GADANHO, 2014). A resiliência diz respeito a como as pessoas 

superam as adversidades, enquanto o coping se relaciona como o estudo das 

estratégias aplicadas pelos indivíduos frente às diversidades (TABOADA; 

LEGAL; MACHADO, 2006). 

Além disso, tanto coping quanto resiliência são processos que se 

relacionam, ou até mesmo condicionados a situações de estresse. Enquanto o 

coping foca a maneira, a estratégia utilizada para lidar com a situação, 

independentemente do resultado obtido, a resiliência concentra sua atenção no 

resultado das estratégias utilizadas, que seria uma adaptação bem-sucedida do 

sujeito frente às adversidades (TABOADA; LEGAL; MACHADO, 2006).  

Estratégias saudáveis de coping podem favorecer comportamentos de 

saúde, estados emocionais positivos, relações interpessoais gratificantes e 

melhor resposta imune, de tal forma que existe o estímulo da criação de 

programas com este foco (MURTA; TRÓCCOLI, 2007). 
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Alguns estudos (McINTYRE; McINTYRE; SILVÉRIO, 1999; SILVA; 

GOMES, 2009) se concentraram no coping aplicado a profissionais da área de 

saúde, que sem dúvida estão expostos a situações constantes de estresse. 

Porém outros estudos foram conduzidos com recortes aplicados a profissionais 

em outras situações de estresse ou risco (MURTA; TRÓCCOLI, 2007; TAMAYO; 

TROCCÓLI, 2002; AFONSO; GOMES, 2008).  

Os estudos sobre coping apresentam também diferenciação e inter-

relacionamento entre estratégias de coping de diferentes autores. Enquanto 

Lazarus e Folkman (1984) trabalham com estratégias de coping focadas no 

problema e estratégias de coping focalizadas na emoção, Moos (1993) 

apresenta estratégias de coping de aproximação e de evitação. Nas estratégias 

de aproximação, a função é a mudança do evento que causa o estresse. No caso 

das estratégias de evitação, o objetivo é a redução da sensação física 

desagradável causada pelo estresse (SANTANA, 2016). O quadro 8 apresenta 

a sistematização e o relacionamento entre os conceitos de Lazarus e Folkman 

(1984) e Moos(1993). 

Quadro 8  – Relação entre as estratégias de coping de Lazarus e Fokman 

e Moss 

Estratégias de Coping 

(MOOS, 1993) 
Estratégia de Aproximação Estratégias de Evitação 

Estratégias de Coping 

(LAZARUS, FOLKMAN, 

1984) 

Coping focalizado do 

problema 

Coping focalizado na 

emoção 

Sub estratégias de coping 

Análise lógica, reavaliação 

positiva, busca de apoio e 

resolução de problema 

Evitação cognitiva, 

Aceitação/resignação, Busca 

de gratificação alternativa e 

descarga emocional 

Fonte: Santeiro et al., (2016) 

As estratégias de coping descritas por Lazarus e Folkman, (1984), 

possuem relação com a escala desenvolvida por Moos (1993) e descrita por 
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Santeiro et al. (2016). O quadro nove apresenta a relação entre essas escalas 

em nível mais detalhado. 

Quadro 9 – ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA 

ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA 

Análise Lógica 

Tentativas cognitivas realizadas para compreender e preparar-

se mentalmente para o enfrentamento da situação estressante 

e suas consequências 

Reavaliação positiva 
Corresponde a tentativas cognitivas de construir e reestruturar 

a situação estressante de forma positiva 

Busca de Apoio 
Tentativa comportamental de busca de apoio, apoio e 

orientação  

Resolução de problemas 
Tentativa comportamental de ação direta para solução do 

problema 

Fonte: Santeiro et al., (2016) 

Além do relacionamento entre as estratégias de aproximação do 

problema, podemos também relacionar as escalas nas estratégias de evitação 

ao problema. O quadro dez apresenta as estratégias evitação ao problema. 

Quadro 10 – Relação entre escala e coping (LAZARUS e FOLKMAN, 1984) 

e (MOOS, 1993), nas estratégias de evitação ao problema 

Estratégias de evitação ao problema 

Evitação cognitiva 
Inclui tentativas cognitivas para evitar pensamentos 

relacionados ao problema 

Aceitação/resignação 
Tentativas cognitivas para aceitação do problema ou para 

adotar uma atitude de resignação ao mesmo. 

Busca de gratificação 

alternativa 

Tentativas comportamentais para envolver-se em atividades 

substitutivas que gerem satisfação e evitem o mal-estar 

causado pela vivência do problema. 

Descarga emocional 

Tentativas comportamentais de reduzir a tensão da vivência 

do problema por meio da expressão de sentimentos 

negativos. 

Fonte: Santeiro et al., (2016) 
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Estratégias de coping orientadas à emoção, como alterar pensamentos 

e comportamentos, são estratégias que tendem a aliviar o estresse (WANG; 

SHU; TU; 2005). 

Algumas estratégias de coping são reconhecidas em função de seu 

efeito negativo sobre o tecnoestresse, por exemplo, encorajar os trabalhadores 

a comunicarem problemas, utilizar softwares amigáveis com o usuário final, 

discutir e dividir o conhecimento sobre computadores e informática (TAGURUM 

et al., 2017). 

Para superar o tecnoestresse nas organizações, podem ser utilizadas 

estratégias de coping, proporcionando efeitos positivos sobre os eventos 

estressores. Isso inclui, por exemplo, evitar pensar no problema ou criar 

situações que façam o funcionário se sentir sem estresse (OWUSU-ANSAH; 

AZASOO; ADU, 2016)  

Para lidar com essas demandas e obter uma qualidade de vida 

alicerçada no bem-estar e na saúde, é preciso utilizar estratégias eficazes de 

enfrentamento dos problemas laborais. Nessa perspectiva, o coping surge como 

uma importante variável na compreensão dos fenômenos que levam à vivência 

de emoções positivas, que servem como sinalizadores e igualmente 

proporcionam bem-estar, diminuindo o efeito do estresse sobre o indivíduo 

(MENDONÇA et al., 2014). 

Portanto elabora-se a primeira hipótese deste estudo: 

H1: As estratégias de Coping afetam de maneira negativa o Tecnoestresse. 

 

As estratégias de coping contribuem para uma liderança que age de 

maneira efetiva, resolvendo conflitos e demandas que surgem no ambiente de 

trabalho, existindo uma correlação entre liderança e características individuais 

relacionadas às estratégias de coping (PRATCH; JACOBOWITZ; 1996). 

A liderança exerce influência sobre comprometimento dos colaboradores 

e sobre o desempenho, contribuindo para os indivíduos alcançarem altos 

padrões de qualidade (STOUDER; VANDENBERGUE; D’HOORE, 2000; FOOK; 
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SIDHU, 2010). A liderança exerce influência sobre o grupo para atingir um 

objetivo comum, construindo as bases necessárias para que a organização 

enfrente as mudanças necessárias (NORTHOUSE, 1997; FOOK; SIDHU, 2010). 

 

2.4 Liderança 

 

Um dos grandes desafios da liderança é de direcionar o potencial 

humano em direção da execução dos objetivos e resultados. Com o crescimento 

da importância das equipes cresce no ambiente organizacional, também cresce 

a importância do líder neste processo de condução das equipes (DIAS; 

BORGES, 2017). 

As teorias e estudos na área de gestão organizacional são unânimes em 

apontar as atitudes e práticas de liderança como causas-raiz do sucesso ou 

insucesso de ações gerenciais para melhoria continua (CARPINETTI; 

GEROLAMO, 2016). 

No contexto organizacional, observando-se a atuação de um gestor, o 

processo de liderar pode ser visto como um conjunto de comportamentos que 

possibilitam ao gestor influenciar sua equipe (FONSECA; PORTO; BORGES-

ANDRADE, 2015). 

Um dos fatores que pode causar estresse no trabalho é a liderança do 

tipo autoritária, execução de tarefas sob pressão e falta de reconhecimento no 

processo de avaliação de desempenho (FRANÇA; RODRIGUES, 2005). 

A liderança ou alta gerência da organização deve ser responsável pela 

eficácia da qualidade proporcionada pela organização, sendo que esta 

responsabilidade se desdobra entre outras responsabilidades de liderança e 

comprometimento, que visam assegurar o comprometimento (CARPINETTI; 

GEROLAMO, 2016).    

A liderança é diferente da autoridade formal, que é uma das bases das 

organizações e um atributo dos cargos gerenciais. Cada gerente, em uma 

organização formal contemporânea, ocupa uma posição dentro de uma 
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hierarquia regida por normas impessoais. Essa posição, chamada de cargo, 

empresta a seu ocupante o direito de tomar decisões e de se fazer obedecido, 

durante um período, chamado mandato, e dentro de uma jurisdição definida por 

algum critério de divisão do trabalho. O seguidor (funcionário) obedece ao líder 

(gerente) porque tem a obrigação legal de fazê-lo. As normas impessoais 

transformam o ocupante do cargo em figura de autoridade, com poderes formais 

para influenciar o comportamento alheio – seus subordinados ou governados. 

As normas também definem os limites nos quais esses poderes podem ser 

usados (MAXIMIANO, 2017). 

O quadro onze a seguir apresenta os estilos de liderança e seus 

respectivos conceitos: 

Quadro 11 - Tipos de Liderança 

Tipos de liderança Conceito Fonte 

Liderança 

transformacional 

A liderança transformacional move os 

seguidores além dos seus próprios 

interesses, para o bem do grupo, organização 

ou comunidade, inspirando para aquilo que é 

importante para o grupo. 

BASS, 2008 

Liderança 

Transacional 

Os líderes transacionais atendem aos 

interesses pessoais de seus liderados por 

meio de reforço contingente, positivo no caso 

de recompensas construtivas, elogios e 

promessas para o sucesso dos constituintes 

em cumprir compromissos com o líder e / ou 

o organização. Ou, o reforço é adverso no 

caso de falha do seguidor cumprir 

compromissos.  

BASS, 2008 

Liderança Laissez-

Faire 

Os líderes laissez-faire são passivos, 

reduzindo seu nível de atividade ou influência 

no grupo. Esta falta de atividade ou influência 

se caracteriza pela ausência de tomada de 

decisão e do uso de autoridade.  

ANTONIAKIS; 

AVOLIO; 

SIVASUBRAMANIAM; 

2003 
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A liderança transformacional estimula nos liderados o desejo de ficar 

mais dedicados, mais satisfeitos com seu trabalho e mais propensos a dedicar 

esforços extras para atingir sucesso nos momentos em que são desafiados, o 

que pode moderar relações de estresse no trabalho (SCHERMERHORN; HUNT; 

OSBORN, 1999). 

 

2.4.1 Liderança transformacional 

Na liderança transformacional, os líderes usam novos enfoques e usam 

sua imaginação para criar novas áreas a serem exploradas. Quanto ao tipo de 

relacionamento que exibem, são mais intuitivas e usam sobretudo sua empatia. 

Esses líderes são aqueles executivos que procuram riscos, especialmente 

quando a oportunidade se apresenta e a recompensa é valiosa. Conseguem 

entusiasmar as pessoas pelos seus projetos e pela sua maneira de ser, 

trabalhando com a mudança e a inovação (BERGAMINI, 2011). 

A liderança transformacional é um processo social que dá ênfase em 

como os líderes estimulam seus seguidores no objetivo de transcender seus 

objetivos e interesses próprios pelo bem da equipe. Os líderes transformacionais 

são descritos como aqueles que inspiram seus seguidores a adotarem os 

objetivos e valores em conformidade com a visão da liderança (XENIKOU; 

SIMOSI, 2006).  

A liderança transformacional é definida como o estilo que se baseia na 

identificação entre o líder e os liderados. A liderança transformacional atrai os 

liderados pela pessoa do líder ou pela causa que ele representa (MAXIMIANO, 

2017). 

No caso da liderança transformacional, os tipos de comportamento são: 

Influência Idealizada Comportamento (IIC), Influência Idealizada Atitude (IIA), 

Motivação Inspiradora (MI), Estimulação Intelectual (EI), Consideração 

Idealizada (CI). Cada um desses estilos possui componentes que permitem 

reconhecer tanto pelo líder como pelo seguidor qual deles está sendo usado com 

mais frequência (BERGAMINI, 2011).  
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O quadro doze apresenta quatro características dos líderes 

transformacionais: 

Quadro 12 – Características dos líderes transformacionais 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Influência Idealizada 

Também é conhecida como influência carismática, uma vez que o 

líder carismático desenvolve múltiplos cenários ou visões para o 

futuro pela análise de diferentes fatores para descrever os 

possíveis estados futuros. Nessa característica, as pessoas 

sentem-se especiais e o líder influencia que outros sigam sua visão. 

Motivação 

inspiracional 

Essa característica é baseada na comunicação para elevar o 

espírito de equipe e aflorar o entusiasmo, desenvolvendo também 

o comprometimento. Vale notar que o líder inspiracional deve 

encontrar o equilíbrio entre a visão inspiracional e os planos 

concretos. Esse equilíbrio permite que seguidores sejam inspirados 

pela visão e ao mesmo tempo acreditem em sua factibilidade 

Estimulo intelectual 

Estímulo a novas ideias em seus seguidores. Há estímulo por parte 

dos líderes para que seus seguidores desafiem as próprias crenças 

e valores, assim como os de seus líderes e da organização 

Consideração 

Individualizada 

Refere-se ao desenvolvimento e à mentoria dos seguidores, o que 

requer delegação e empoderamento. O líder desenvolve 

habilidades nos subordinados e melhora a qualidade e a efetividade 

de toda a equipe. No início, as instruções podem levar mais tempo 

que o cumprimento da tarefa, porém esse processo é vantajoso no 

longo prazo, uma vez que há aumento da qualificação e da 

motivação do empregado, bem como a diminuição do tempo de 

supervisão do líder. 

Fonte: sistematizado a partir de Barreto et al. (2013). 

 

A liderança transformacional apresenta alguns méritos: primeiro, a 

liderança transformacional é uma forma de liderança efetiva no nível 

organizacional, tendo produzido efeitos positivos em termos de performance da 

produtividade. Segundo, a liderança transformacional coloca uma ênfase 

importante na visão da organização, já que a visão é construída a partir dos 

interesses coletivos e não do interesse individual. Terceiro, a liderança 
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transformacional trata da mudança. Líderes transformacionais provocam a 

transformação nos seus liderados, induzindo que os mesmos sigam além dos 

seus interesses pessoais e encorajando o processo de melhoria e 

desenvolvimento (LEE, 2014). 

O líder transformacional apresenta uma característica marcante de 

preocupação com o desenvolvimento de seus liderados. Líderes 

transformacionais avaliam o potencial de seus liderados em termos de 

atendimento das demandas atuais, ao mesmo tempo em que avaliam estas 

habilidades enxergam o longo prazo e as futuras responsabilidades dos seus 

liderados (DVIR; AVOLIO; SHAMIR, 2002). 

Considerada como sendo a forma mais potente e duradoura, a liderança 

transformacional é um recurso que, na maioria das vezes, é reconhecido como 

sendo mais bem-sucedido quando o objetivo diz respeito a levar o seguidor a 

transcender seus próprios interesses em benefício da equipe, da organização e 

dos demais grupos de pessoas que trabalham em conjunto com ele, para 

conseguir um objetivo comum (BERGAMINI, 2011). 

A relação entre a liderança transformacional e produtividade apresenta 

características diferentes, relacionando resultados das organizações e o papel 

da liderança transformacional. Os resultados evidenciam que existe relação 

positiva entre liderança transformacional e a performance (DVIR; AVOLIO; 

SHAMIR, 2002). 

Vários autores têm procurado deixar o mais evidente possível a 

diferença entre os estilos de liderança transformacional e transacional devido, 

principalmente, ao interesse de identificação das atividades específicas para 

cada um desses estilos dentro das organizações. Esse interesse tem como 

objetivo aproveitar ao máximo o reduto das forças de cada estilo (BERGAMINI, 

2011). 

Líderes transformacionais empoderam seus liderados a aceitar mais 

responsabilidades, encorajam a criatividade e aceitação a mudança, construindo 

suporte para seus liderados seguirem a visão da organização (SALEEM; 

NAVEED, 2017). 
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Como característica do líder transformacional temos também o 

reconhecimento do bom desempenho e o fornecimento de feedback positivo, 

características que, a princípio, haviam sido designadas para o líder 

transacional. Este, por sua vez, tem como comportamentos típicos, a negociação 

de trocas e o estabelecimento de acordos na busca por um desempenho 

satisfatório. Além disso, o gerenciamento por exceção ativo, ou punição 

contingente, com o monitoramento de desvios e erros e a adoção de medidas 

corretivas (FONSECA; PORTO; BARROSO, 2012). O quadro treze apresenta as 

dimensões da liderança transformacional (SALEEM; NAVEED, 2017). 

 

Quadro 13 - Características da Liderança Transformacional 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO 

Inspiração para motivação 
Líderes transformacionais são entusiastas, otimistas, fazem 
seus liderados trabalharem de maneira desafiadora e os 
motiva sempre. 

Estimulo intelectual 
Líderes transformacionais encorajam novas ideias e a 
participação de seus liderados nas decisões. 

Influência 
idealizada/Carisma 

Líderes transformacionais são aqueles nos quais os liderados 
depositam sua confiança, ganham sua admiração e respeito. 
Seus seguidores tentam ser iguais a eles e se identificam com 
seus líderes. 

Consideração individual 

Líder age como um mentor ou coach. O líder reconhece e 
preocupa-se com as diferenças individuais, inspirando seus 
liderados e considerando no exercício da liderança as 
características de cada indivíduo. 

Fonte: Adaptado de Saleem e Naveed (2017). 

 

A liderança transformacional proporciona aos seus liderados uma visão 

sobre a importância da mudança como passo necessário para atingir não só os 

objetivos organizacionais, mas também os objetivos profissionais na construção 

de uma carreira sólida. Líderes transformacionais são motivadores, inspiram e 

guiam no caminho da execução de objetivos, encarando as mudanças como 

parte do processo de crescimento (SALEEM; NAVEED, 2017). 

Líderes transformacionais levam suas equipes a um nível superior de 

motivação e desempenho, comunicando a visão da organização, criando 

unidade e um senso comum de propósito. Líderes transformacionais têm a 
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habilidade de mudar influenciar atitudes e a maneira como a equipe enfrenta os 

desafios (AL-SAWAI, 2013). 

Líderes inspiram, influenciam e guiam, mostram o caminho aos seus 

liderados, extraindo o melhor de sua equipe. O nível de estresse que estão 

submetidos pode estar relacionado com o estilo de liderança daqueles que se 

dedicam ao trabalho de gerenciar e liderar equipes, o que pode indicar uma 

influência da liderança na relação entre estresse e coping (BAYSAK; YENER, 

2015). 

A liderança transformacional aparece como uma nova maneira de 

conceituar liderança, que tem implicações de longo alcance para a compreensão 

da dinâmica de liderança organizacional em relação ao enfrentamento do 

estresse no trabalho proposto pelas estratégias de coping (FOOK; SIDHU, 

2010). 

A liderança está associada com uma variedade de estratégias de 

redução de estresse aplicáveis a diversas circunstâncias que levam o indivíduo 

ao estresse. A habilidade de gerenciar o estresse ocupacional que pode ocorrer 

nas organizações evita problemas de saúde e aumentam a produtividade, com 

estratégias de coping para que reduzem incidentes físicos e mentais 

(ROBERTS, 2013). 

Desta forma, elaborou-se a segunda hipótese deste estudo:  

H2: A liderança transformacional influencia positivamente o coping 

Estudos indicam (Bass & Avolio, 1990; Bycio, Hackett & Allen, 1995; 

Hater & Bass, 1988) que a liderança transformacional está negativamente 

relacionada com o estresse no trabalho, auxiliando no enfrentamento proposto 

por estratégias de coping (FOOK; SIDHU, 2010). Estudo conduzido com 

professores do ensino fundamental na Malásia revelou relacionamento 

significante entre o estilo de liderança e as estratégias de coping, sendo que a 

liderança transformacional foi o estilo que apresentou maior relacionamento com 

as estratégias de coping (FOOK; SIDHU, 2010). 

Estratégias de coping estão relacionadas com o enfrentamento das 

situações de estresse no ambiente profissional, enquanto que a liderança pode 
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contribuir com o encorajamento e enfrentamento das situações vividas pelos 

seus liderados, contribuindo para a solução de problemas. O estilo de liderança 

transformacional está inerentemente relacionado às estratégias de coping, 

colocando em foco os problemas dos liderados, gerando emoções positivas, 

como motivação e melhoria da moral nos colaboradores (ALARCON et al., 2012). 

Um dos aspectos da liderança transformacional, que é a consideração 

individualizada (SALEEM; NAVEED, 2017), foi negativamente relacionado com 

a insatisfação dos funcionários, em estudo conduzido com funcionários de uma 

agência governamental alemã (ROWOLD; SCHLOTZ, 2009). No mesmo estudo, 

existem indicações que a liderança transformacional não leva a níveis altos de 

estresse crônico percebido pelos funcionários entrevistados (ROWOLD; 

SCHLOTZ, 2009). 

Determinadas características individuais, por exemplo, tolerância ao 

estresse, estão diretamente associadas com os efeitos da liderança em 

situações que requerem uma atuação mais efetiva dos líderes (PRATCH; 

JACOBOWITZ; 1996). 

 

Desta forma, elaborou-se a terceira hipótese deste estudo: 

 

 

H3: A liderança transformacional afeta negativamente o 

tecnoestresse. 

 

A profissão contábil é uma das profissões sujeitas às alterações 

tecnológicas, não só por força da tecnologia, mas também das alterações na 

legislação tributária que impactam os sistemas de informação e comunicação. 

Um dos exemplos disso são as administrações tributárias, sendo que o foco 

passou a ser as informações relativas aos contribuintes, o que lhes permitiu 

maior fiscalização e, consequentemente, maior arrecadação (SILVA FILHO; 

LEITE FILHO; PEREIRA, 2015). 
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2.5 Profissão Contábil 

 

A Contabilidade é a ciência que tem por objetivo e fundamento auxiliar a 

administração na tomada de decisões. De maneira mais detalhada, a 

contabilidade coleta todos os eventos econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de 

comunicados, que contribuem para a tomada de decisões no âmbito empresarial 

(MARION, 2015). 

Um dos principais objetivos da contabilidade é a mensuração e avaliação 

do patrimônio, resultando em relatórios e informações fidedignas e tempestivas, 

embasadas nas informações dos eventos econômicos oriundos das entidades. 

O trabalho exercido pela contabilidade tem por objetivo oferecer aos tomadores 

de decisão informações úteis (IUDÍCIBUS, 1997). 

No Brasil, a profissão do contabilista reúne contadores e técnicos em 

contabilidade e é regida pelo Decreto Lei n° 9.295/46 e alterações posteriores. 

Segundo o art. 25 desse decreto, constituem-se como atribuições profissionais 

dos contabilistas as seguintes funções:  compilação, organização e 

desenvolvimento de serviços contábeis em geral, escrituração dos eventos 

econômicos e elaboração das demonstrações financeiras, perícias judiciais, 

revisão de balanços, verificação de haveres, revisão de escrita contábil e revisão 

de escrita fiscal, entre outros (RUSCHEL; FREZZA; UTIZIG, 2011). 

Todas as profissões regulamentadas por força de Lei possuem suas 

atribuições privativas. Atribuições privativas são aquelas que podem ser 

desenvolvidas unicamente por uma determinada profissão. Entre as atribuições 

privativas do contador, podemos citar: a avaliação de acervos patrimoniais e 

verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de 

natureza fiscal, apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações, 

apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações, entre outras 

atribuições (CFC, 1983). 
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No escopo de atribuições do contador, também encontramos as 

atividades compartilhadas. Atividades compartilhadas são aquelas que são 

divididas com outras profissões. No caso do contador, temos como exemplos de 

atividades compartilhadas, por exemplo, a elaboração de planos técnicos de 

financiamento e amortização de empréstimos, incluídos no campo da 

matemática financeira, assessoria fiscal, planejamento tributário e elaboração de 

cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou probabilísticas 

(CFC, 1983). 

A profissão contábil exige muito esforço mental, as mudanças 

acontecem de forma acelerada, tendo o profissional de se adaptar muito rápido 

para atender aos usuários da contabilidade. Os autores chamam atenção para o 

fato de que o stress profissional tem sido estudado constantemente, porém 

pouco abordado na área contábil como objeto de pesquisa (SILVA; SILVEIRA; 

MATOS, 2015).  

O estresse ocupacional pode ter como consequências problemas de 

ordem física e emocional, muitas vezes relacionadas à satisfação com o trabalho 

que o indivíduo desempenha. A percepção do estímulo como fonte de estresse 

dependerá da avaliação individual, o que também ocorre para o estresse 

relacionado ao trabalho. Por essa razão, esses estímulos serão aqui 

denominados de estímulos potencialmente estressantes (MATURANA; VALLE, 

2014). 

Estudo conduzido por Oliveira et al. (2015), revelou dados interessantes 

sobre o stress entre contadores. O estudo foi aplicado em cinco escritórios de 

contabilidade no município de Ituiutaba (MG). Os autores utilizaram a escala de 

estresse profissional. Os profissionais da área contábil que responderam à 

pesquisa indicaram em sua maioria (36%), “tempo insuficiente para realizar o 

volume de trabalho deixa-me nervoso”. Esta insatisfação pode estar associada 

a vários fatores, desde o volume de trabalho até a ineficácia dos sistemas de 

informação utilizados, o que não está apontada no estudo. 

Bacelar (2013), apresentou reportagem ao jornal do Conselho Federal 

de Contabilidade, na qual apresenta estudo publicado em outubro de 2012 pela 

revista norte americana Health, que elencou em seu site as profissões mais 



40 
 

propícias ao aparecimento de depressão. Bacelar (2013, p. 5) destaca em seu 

artigo a explicação para isso: 

[...] a responsabilidade que esses profissionais precisam ter com 
as finanças dos clientes, onde uma única vírgula pode gerar 
grandes distorções e transtornos. Além disso, com um mercado 
que não pode ser manipulado, os resultados alcançados podem 
não ser satisfatórios para a empresa que contrata o serviço do 
contador, situação que, na maioria das vezes, não depende do 
profissional.  

 

A atividade contábil exige de seus profissionais concentração, dedicação 

e atenção aos detalhes, pois abrange questões tributárias e econômicas que 

impactam a saúde financeira das empresas, que são objeto do levantamento 

realizado pela contabilidade e de seus serviços (MORAES; MARTELO; 

NOGUEIRA, 2013). 

Esta atenção e responsabilidade do contador, impacta no stress 

profissional. A falta de informação e atenção para um tema tão importante, como 

é o stress profissional, pode trazer prejuízos incalculáveis, tanto de ordem 

financeira quanto para a saúde (SILVA; SILVEIRA; MATOS, 2015).  

A implantação de sistemas de informação e comunicação que auxiliam 

o contador, também proporcionaram ao fisco a implantação de sistemas e 

obrigações com maior acuracidade de controle. A implantação do SPED 

(Sistema Público de Escrituração Digital), por exemplo, vem provocando 

adaptações e obrigando a criação ou modificação das rotinas empresariais. Esse 

processo foi sendo implementado de forma gradual no Brasil, com a inserção de 

algumas declarações eletrônicas por parte do governo (CORDEIRO; KLANN, 

2014). 

A Escrituração Fiscal Digital, por exemplo, é um dos arquivos gerados 

pelos sistemas de informação, instituída pelo convênio de ICMS 143/2006, de 20 

de dezembro de 2006, é parte integrante do projeto SPED, e seu fundamento 

implica a entrega de arquivos digitais de todas as informações fiscais que eram 

geradas em formato de livros impressos (LIZOT; MARIOT, 2012). 
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O Quadro quatorze apresenta uma sistematização das obrigações 

acessórias impostas pelo governo brasileiro e que impactam na atualização de 

sistemas utilizados pelo contador. 

Quadro 14 – Obrigações acessórias que são apoiadas pela Tecnologia da 

Comunicação 

ATUALIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

Sistema Público de escrituração 

fiscal - SPED 

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 

2007, o SPED tem por objetivo uniformizar as 

obrigações com o fisco.  

Nota Fiscal Eletrônica 

A NF-e surgiu com o intuito de unificar os modelos de 

notas fiscais emitidas no ambiente nacional, a que foi 

possível, uma vez que os Estados entraram em acordo 

para elaborar esses projetos a partir da organização 

das Secretarias de Fazenda dos Estados e Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, aprovando o Protocolo 

ENAT 03/2005, que procedeu ao direito, mas também 

à obrigação de coordenar o desenvolvimento e a 

implantação do projeto. 

Conhecimento de transporte 

Conforme AJUSTE SINIEF 09/2007, fica instituído o 

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, 

modelo 57, que poderá ser utilizado pelos 

contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS. 

Escrituração fiscal digital - EFD 

A EFD é mais um dos avanços governamentais 

importantes para a contabilidade, pois, todos os dados 

contábeis serão digitais, reduzindo os custos com a 

impressão dos livros fiscais e o espaço de 

armazenamento, proporcionando aos órgãos 

fiscalizadores maior controle da movimentação dos 

contribuintes. 

Escrituração contábil digital – 

ECD 

De modo simplificado, pode-se definir o SPED 

Contábil como a substituição dos livros de escrituração 

mercantil pelos seus equivalentes digitais. 

Fonte: Sistematizado a partir de Rushel, Frezza e Utizig (2011) 
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A tecnologia proporcionou, com o advento da Internet, uma mudança de 

paradigma nas trocas de informações, trocando a geração de livros contábeis 

manuais pelos sistemas baseados em bancos de dados e envio de informações 

pela internet. A consolidação neste século da virtualidade proporciona a 

instalação do e-Gov ou governo eletrônico, no qual o estado passa a exercer seu 

poder de fiscalização com a utilização da tecnologia (MONTEIRO; 

CAVANCANTE, 2008).  

Ao realizar pesquisa sobre os pontos positivos e negativos da 

implantação do SPED, foi verificado junto a contadores que um dos pontos 

negativos do SPED é a maior dependência das empresas por tecnologia. Isso 

se justifica, considerando que a cada atualização de layout na entrega de 

arquivos digitais e a cada atualização de legislação tributária, fiscal ou 

trabalhista, os sistemas de informação devem ser atualizados e validados para 

que os resultados não comprometam a entrega de obrigações, sujeitas a multas 

por parte das empresas (JORDÃO et al., 2015). 

Pesquisa realizada com contadores em Minas Gerais apontou que a 

maioria dos contadores não apresentou conhecimento suficiente para garantir 

que os arquivos relacionados ao SPED sejam entregues de forma regular 

(OLIVEIRA; ÁVILLA, 2016).  

Desta maneira, definiu-se a quarta hipótese deste estudo: 

H4: O tecnoestresse percebido dos contadores é maior do que 

de outros profissionais de administração 

A partir das hipóteses elaboradas, elaborou-se o seguinte modelo 

de pesquisa: 
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Figura 3 - Modelo de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse estudo tem abordagem quantitativa, caráter descritivo e 

transversal, visto que é uma pesquisa com o propósito de testar hipóteses com 

informações que foram coletadas “em um dado ponto no tempo” (HAIR et al., 

2005, p. 87). Outra característica desse trabalho é a causalidade, já que procura 

testar uma relação de causa e efeito através da covariação e da sustentação 

teórica. 

O método quantitativo tem por característica classificar relações entre 

variáveis e investigar a relação de causalidade entre fenômenos 

(RICHARDSON, 1999). 

Os estudos que têm por objetivo investigar a correlação entre variáveis 

são fundamentais para as diversas Ciências Sociais, já que permitem controlar 

um grande número de variáveis, oferecendo ao pesquisador entendimento da 

maneira pela qual as variáveis estão operando (RICHARDSON, 1999).  

 

 

3.1 Informações Da Amostra 

 

A inferência estatística envolve a formulação de certos julgamentos 

sobre um todo após examinar apenas uma parte, ou amostra, do todo 

(STEVENSON, 2001).  

Nessa pesquisa serão investigados contadores, administradores, 

engenheiros e tecnólogos que atuam no gerenciamento de organizações e estão 

sujeitos ao efeito do tecnoestresse. Este estudo tem foco especial nos 

profissionais envolvidos com processos contábeis e fiscais e que estão sujeitos 

a atualizações de sistemas e tecnoestresse. 

A coleta das informações foi realizada por intermédio de questionário 

eletrônico, tipo survey. Os questionários foram aplicados de maneira presencial 

e à distância, utilizado o google forms como ferramenta de coleta dos dados. 

Também foram aplicados questionários de maneira presencial em alunos de 

pós-graduação. 
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Para o cálculo do tamanho da amostra e do poder estatístico das análises 

foram seguidas as recomendações de Chin e Newsted (1999) e Hair, Hult, Ringle 

e Sarstedt (2017), e foi utilizado o software G*Power 3.1.5 (Faul, Erdfelder, Lang, 

& Buchner, 2007; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). 

No caso do modelo final do presente estudo, a maior quantidade de 

setas que chegam a uma variável latente é dois. Considerando-se dois 

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 68. A amostra final utilizada foi de 193 respondentes, assim, 

pode ser considerada 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 4,82% 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 superior ao valor de 0,8, recomendado por Chin e 

Newsted (1999) e Hair et al. (2017). 

 

 

3.2 Instrumento De Medida 

 

Serão utilizadas as seguintes variáveis demográficas: idade, tempo de 

experiência, sexo, formação acadêmica e tempo de trabalho na empresa atual.  

Além das variáveis demográficas, serão utilizadas como variáveis de 

controle, a participação do profissional nos últimos cinco anos em projetos 

relacionados a entrega de algum SPED (contábil, fiscal ou contribuições). Além 

disso, também será utilizada uma variável de controle para determinar se o 

profissional é autônomo ou se possui liderança imediata na organização na qual 

atua.  

Para execução da pesquisa foi utilizado um questionário do tipo Survey 

(APÊNDICE A), com as questões relacionadas aos construtos das variáveis de 

coping, tecnoestresse e liderança transformacional. No mesmo questionário, 

serão incluídas as variáveis demográficas e as variáveis de controle. 
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3.2.1 Escalas de coping 

 

O inventário de estratégias de coping de Folkman e Lazarus (1985) é um 

questionário que contém 66 itens, que refletem pensamentos e ações utilizadas 

pelas pessoas para enfrentar situações de estresse. 

Folkman e Lazarus (1985) propuseram uma escala com 66 itens 

divididos em oito categorias. Savóia, Santana e Mejias (1996), após aplicação 

da escala e análise fatorial dos resultados, encontraram 46 itens agrupados em 

oito categorias, mantendo assim o mesmo número de categorias propostas por 

Lazarus e Folkman (1985). 

Para este estudo, a escala de coping foi reduzida. Para determinar a 

escolha dos itens que foram utilizados, foi utilizada a carga fatorial do estudo 

apresentado por Savóia, Santana e Mejias (1996). Foram selecionados os quatro 

itens com maior carga fatorial.  
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Quadro 15 - Estratégias de coping delineadas por Lazarus e Folkman e 

utilizadas neste estudo 

ESTRATÉGIA DE 

COPING 
DESCRIÇÃO 

Confronto 
Compreende estratégias nas quais o indivíduo apresenta uma atitude 

ativa ou proativa em relação ao estressor 

Afastamento 
Afastamento corresponde às estratégias defensivas, onde o indivíduo 

evita o confronto com o estressor, sem modificar a situação 

Autocontrole 
Esforços do indivíduo na busca pelo controle das emoções diante dos 

estímulos provocados pelos estressores 

Suporte social 
Estratégia de enfrentamento do estressor que está relacionada ao apoio 

encontrado as pessoas e no ambiente 

Aceitação de 

responsabilidade 

A aceitação de responsabilidade representa o engajamento no 

processo de lidar com a situação estressante  

Fuga e esquiva 

Fuga e esquiva consiste em fantasiar sobre possíveis soluções para o 

problema, sem tomar atitudes para modificar o fator de estresse. São 

os esforços para evitar o fator estressante sem confrontá-lo 

Resolução de 

problemas 

Esta estratégia consiste no planejamento adequado para trabalhar com 

os estressores. Esta estratégia pressupõe uma modificação de 

comportamento, procurando diminuir ou eliminar os fatores causadores 

do stress. 

Reavaliação 

positiva 

A reavaliação positiva envolve tentativas cognitivas de analisar e 

reavaliar o problema com uma atitude positiva, aceitando a realidade da 

situação imposta pelos fatores do ambiente. 

Fonte: Elaborado a partir de Lazarus e Folkman (1984) e Servino et al. (2013) 

 

Para utilização nesta pesquisa, foram escolhidas as escalas de 

confronto, autocontrole, suporte social, aceitação de responsabilidade, resolução 

de problemas e reavaliação positiva. As dimensões foram selecionadas na 

intenção de reação sobre uma situação negativa. 
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Quadro 15 – Escala de coping – Dimensão Confronto 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

Stood my ground and fought for what I 
wanted 

Recusei recuar e batalhei pelo que eu queria 

Tried to get the person responsible to change 
his or her mind 

Tentei encontrar a pessoa responsável para 
mudar suas ideias 

I expressed anger to the person(s) who 
caused the problem 

Mostrei a raiva que sentia para as pessoas 
que causaram o problema 

I let my feelings out somehow 
De alguma forma extravasei meus 

sentimentos 

Took a big chance or did something very 
risky 

Enfrentei como um grande desafio, fiz algo 
muito arriscado 

I did something which I didn’t think would 
work, but at least I was doing something 

Fiz alguma coisa que acreditava que não 
daria resultados, mas ao menos eu estava 

fazendo alguma coisa 

Fonte: Adaptado de Folkman, Lazarus (1986) e Savóia, Santana e Mejias (1996) 

 

Quadro 16 – Escala de coping – Auto-controle 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

I tried to keep my feelings to myself 
Procurei guardar para mim mesmo os meus 

sentimentos 

Kept others from knowing how bad things 
were 

Não deixei que os outros soubessem da 
verdadeira situação 

Tried not to burn my bridges, but leave things 
open somewhat 

Tentei não fazer nada que fosse irreversível, 
procurando deixar outras opções 

I tried no to act too hastily or follow my first 
hunch 

Procurei não fazer nada apressadamente ou 
seguir meu primeiro impulso 

I tried to keep my feelings from interfering 
with other things too much 

Procurei não deixar que os meus 
sentimentos interferissem muito nas outras 

coisas que eu estava fazendo 

I went over in my mind what I would say or 
do 

Analisei mentalmente o que fazer e o que 
dizer 

I thougnt about how a person I would admire 
would handle the situation and used that as a 

model 

Pensei em uma pessoa que admiro e em 
como ela resolveria a situação e tomei como 

modelo 

Fonte: Adaptado de Folkman, Lazarus (1986) e Savóia, Santana e Mejias (1996) 
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Quadro 18 – Escala de coping – Suporte Social 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

Talked to someone to find out more about 
the situation 

Conversei com outras pessoas sobre o 
problema, procurando mais dados sobre a 

situação  

Talked to someone who could do something 
concrete about the problem 

Falei com alguém que poderia fazer alguma 
coisa concreta com o problema 

I asked a relative or friend I respected for 
advice 

Procurei um amigo ou um parente para pedir 
conselhos 

Talked to someone about how I was feeling 
Falei com alguém sobre como estava me 

sentindo 

Accepted sympathy and understanding from 
someone 

Aceitei a simpatia e a compreensão das 
pessoas 

I got professional help Procurei ajuda profissional 

Fonte: Adaptado de Folkman, Lazarus (1986) e Savóia, Santana e Mejias (1996) 

Quadro 17 – Escala de coping – Aceitação de responsabilidade 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

Criticized or lectured myself Me critiquei, me repreendi 

Realized I brought the problem on myself 
Compreendi que o problema foi provocado 

por mim 

I made a promise to myself that things would 
be different next time 

Prometi a mim mesmo que as coisas serão 
diferentes na próxima vez 

I apologized or did something to make up 
Desculpei ou fiz alguma coisa para repor os 

danos 

Fonte: Adaptado de Folkman, Lazarus (1986) e Savóia, Santana e Mejias (1996) 
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Quadro 20 – Escala de coping – Resolução de Problemas 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

I knew what had to be done, so I doubled my 
efforts to make things work 

Eu sabia o que deveria ser feito, portanto 
dobrei meus esforços para fazer o que fosse 

necessário 

I made a plan of action and followed it Fiz um plano de ação e o segui 

Just concentrated on what I had to do next – 
the next step 

Me concentrei no que deveria ser feito em 
seguida, no próximo passo 

Changed something so things would turn out 
all right 

Modifiquei aspectos da situaçãopara que 
tudo desse certo no final 

Drew on my past experiences; I was in a 
similar position before 

Busquei nas experiências passadas uma 
situação similar 

Came up with a couple of different solutions 
to the problem 

Encontrei algumas soluções diferentes para 
o problema 

Fonte: Adaptado de Folkman, Lazarus (1986) e Savóia, Santana e Mejias (1996) 

 

Quadro 21 – Escala de coping – Reavaliação Positiva 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

Changed or grew as a person in a good way 
Mudei ou cresci como pessoa de uma 

maneira positiva 

I came out of the experience better than 
when I went in 

Saí da experiência melhor do que eu 
esperava 

Found new faith Encontrei novas crenças 

Rediscovered what is important in life Redescobri o que é importante na vida 

I prayed Rezei 

I changed something about myself 
Mudei alguma coisa em mim, me modifiquei 

de alguma forma 

I was inspired to do something creative Me inspirou a fazer algo criativo 

Fonte: Adaptado de Folkman, Lazarus (1986) e Savóia, Santana e Mejias (1996) 



51 
 

 

3.2.2 – Escalas de Tecnostresse 

 

A escala de tecnoestresse é composta por cinco construtos que são 

detalhados no quadro a seguir: 

 

Quadro 22 - Condições para desenvolvimento do tecnoestresse 

Dimensão do 
Tecnoestresse 

Descrição 
Escala 

Utilizada 

Tecnosobrecarga 

Situações nas quais os sistemas de informação 
forçam os profissionais a trabalharem mais e de 
forma mais rápida. Dispositivos móveis, redes 
sociais e aplicativos de colaboração possibilitam 
fluxos de informação em tempo real, resultando em 
sobrecarga de informação, interrupções e tarefas 
múltiplas. 

Sim 

Tecnoinvasão 

Situações nas quais indivíduos podem ser 
potencialmente localizados em qualquer local e 
horário, sentindo a necessidade de estar sempre 
conectado. As horas normas de trabalho se 
estendem até depois do expediente normal, inclusive 
nas férias. A percepção é de invasão no tempo e 
espaço do profissional. 

Sim 

Tecnocomplexidade 

Descreve situações onde a complexidade associada 
com os sistemas de informação impele o profissional 
a investir mais tempo e esforço entendendo a nova 
tecnologia e entendendo seu funcionamento. A 
complexidade aumenta na medida em que novas 
funcionalidades são disponibilizadas. 

Sim 

Tecnoinsegurança 

A tecno-insegurança surge em situações os usuários 
sentem a insegurança ou ameaça de perder o 
trabalho para outras pessoas, que tem mais 
conhecimento sobre os sistemas de informação que 
são utilizados. 

Sim 

Tecnoincerteza 

A tecno-incerteza refere-se a contextos onde as 
mudanças ocorrem de maneira continua e as 
atualizações são tão constantes que não permitem 
aos profissionais envolvidos o tempo necessário 
para desenvolver conhecimento ou base de 
experiência sobre as atualizações aplicadas 

Sim 

Fonte: Tarafdar et al. (2011) 

 

Para utilização nesta pesquisa, foram escolhidas as escalas de 

tecnosobrecarga, tecnocomplexidade e tecnoincerteza, por apresentarem 

possível similaridade com os problemas enfrentados por contadores, no que 
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tange ao trabalho desenvolvido com os sistemas de informação aplicados na 

área contábil. 

Quadro 18 – Escala de tecnosobrecarga 

Responda, por gentileza, a cada questão com apenas uma resposta 

marcando um “X” sobre o círculo que indica o que mais representa a sua 

realidade e sente sobre seu trabalho atual com relação aos sistemas de 

informação utilizados no seu trabalho. 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

I am forced by this technology to work 
much faster 

Os sistemas de informação utilizados no meu 
trabalho me forçam a trabalhar mais rápido 

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

Os sistemas de informação do meu trabalho 
me forçam a realizar mais tarefas do eu posso 

suportar 

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

Os sistemas de informação do meu trabalho 
me forçam a trabalhar com prazos apertados 

I am forced to change my work habits to 
adapt to new technologies 

Sou obrigado a mudar meus hábitos de 
trabalho para me adaptar as TICs do meu 

trabalho 

I have a higher workload because of 
increased technology complexity 

Eu tenho uma carga maior de trabalho por 
causa das TICs do meu trabalho 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 

 

Quadro 19 – Escala de tecnocomplexidade 

Responda, por gentileza, a cada questão com apenas uma resposta 

marcando um “X” sobre o círculo que indica o que mais representa a sua 

realidade e sente sobre seu trabalho atual com relação aos sistemas de 

informação utilizados no seu trabalho. 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

I do not know enough about this 
technology to handle my job satisfactorily 

Eu não sei o suficiente sobre as TICS para lidar 
com o meu trabalho de forma satisfatória 

I need a long time to understand and use 
new technologies 

Preciso de muito tempo para entender e usar 
novas tecnologias de informação e 

comunicação 

I do not find enough time to study and 
upgrade my technology skills 

Não encontro tempo suficiente para estudar e 
atualizar minhas habilidades tecnológicas 

I find new recruits to this organization 
know more about computer technology 

than I do 

Acho que novatos do meu trabalho sabem mais 
sobre tecnologia de computadores do que eu 

I often find it too complex for me to 
understand and use new Technologies 

Acho que é muito complexo entender e usar as 
TICS do meu trabalho 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 
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Quadro 20 – Escala de tecnoincerteza 

Responda, por gentileza, a cada questão com apenas uma resposta 

marcando um “X” sobre o círculo que indica o que mais representa a sua 

realidade e sente sobre seu trabalho atual com relação aos sistemas de 

informação utilizados no seu trabalho. 

ITEM ORIGINAL ITEM ADAPTADO 

There are always new developments in the 
technologies we use in our organization  

Há sempre novos desenvolvimentos nos 
sistemas de TICs que usamos na empresa 
que trabalho que me deixam preocupado 

There are constant changes in computer 
software in our organization 

Há mudanças constantes nas TICs na 
organização em que trabalho que não 

consigo me manter atualizado para usa-las 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 

 

3.2.2 – Escalas de Liderança Transformacional 

 

Quadro 21 – Escala de Liderança Transformacional 

Indique de que forma as afirmações se adequam a sua chefia direta. 
 

ITEM ORIGINAL (PAHI et al., 2015) ITEM ADAPTADO (BASS; AVOGLIO, 1995) 

Instills pride in me for being associated with 
her/him 

Inspira orgulho em mim por estar associado 
a ela / ele 

Articulates a compelling vision Expõe uma visão convincente 

Expresses confidence on goal achievement Expressa confiança na realização de metas 

Seeking different perspective in problem 
solving 

Procurando uma perspectiva diferente na 
resolução de problemas 

Suggests new ways to completing my work 
 

Sugere novas maneiras de realizar meu 
trabalho 

Spends time on training and catching Investe tempo em treinamento 

Treats me as individual rather than member 
of group 

Trata-me como um indivíduo em vez de um 
membro do grupo 

Consider me as having different 
needs/abilities/aspiration 

Considere-me como tendo diferentes 
necessidades / habilidades / aspiração 

 

Goes beyond self-interest for the good of 
staff 

Vai além do próprio interesse pelo bem da 
equipe 

Helps me to develop my strength Me ajuda a desenvolver meus pontos fortes 
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Displays sense of power and confidence in 

me 
Mostra senso de confiança no meu trabalho 

Specific importance of having a strong sense 

of purpose 
Apresenta a importância em se ter um senso 

de propósito 

Emphazises important of group’s mission Enfatiza importância da missão do grupo 
 

Optimisticaly about future É otimista sobre o futuro 

Fonte: Adaptado de Pahi et al., (2015) e Bass e Avoglio (1995) 

 

3.3 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). 

Os cálculos e validações dos testes estatísticos foram desenvolvido 

através da técnica de análise multivariada de modelagem por equações 

estruturais, com o software SmartPLS 3.0M3 (Ringle, Wende, & Becker, 2015). 

Para o teste de diferença entre médias, foi utilizado o teste de Mann-

Whitney. O teste de Mann-Whitney é um teste não paramétrico, não exigindo 

considerações sobre as distribuições populacionais e suas variâncias, podendo 

ser aplicado em variáveis intervalares ou ordinais (BRUNI, 2009). 

 

3.4 – Tratamento Do Banco De Dados 

 

O banco de dados de respostas recebeu uma verificação inicial dos 

dados. Foram excluídos os questionários nos quais foram encontradas respostas 
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iguais a 1 em todos os itens de um determinado construto. Não foram 

encontrados questionários incompletos.  

Foram coletados 317 questionários e foram selecionados 193 

questionários. Foram excluídos respondentes que não estavam adequados ao 

perfil do estudo, por exemplo, respondentes com pouco tempo de experiência ou 

questionários foram descartados por estarem com respostas incompletas. A 

tabela 1 apresenta o resultado dos questionários válidos e excluídos. 

 

Tabela 1: Questionários válidos e excluídos 

Grupo 
Questionários 

aplicados 
Questionários 

excluídos 
Questionários 

válidos 

Presencial 99 49 50 

EAD 218 75 143 

TOTAL 317 124 193 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4 DESCRIÇÕES E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Perfil Da Amostra 

 

A análise dos dados obtidos na pesquisa em relação ao gênero os 

resultados indicam que a amostra é caracterizada pelo sexo feminino. O gráfico 

1 indica a porcentagem dos participantes em função do gênero. 

 

GRÁFICO 1: Gênero dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A amostra coletada é composta por 121 respondentes do sexo feminino, 

ou 63% da amostra coletada durante a pesquisa, enquanto que os respondentes 

do sexo masculino compõem 37% da amostra. A tabela 2 apresenta os 

resultados relativos a idade dos respondentes. 

 

Tabela 2: Dados descritivos da idade dos respondentes 

Variável N Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Idade 193 18 65 33,90 33 9,7 28,67% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

37%

63%

Masculino Feminino
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A idade média dos respondentes foi de 33,90 anos, com mediana de 32 

anos, desvio padrão de 9,7 anos e coeficiente de variação de 29,98%. Destaca-

se a importância para esta pesquisa da idade como fator relevante para a 

pesquisa, tendo participado pessoas idade média de 33 anos, oferecendo um 

grupo de respondentes díade média que oferece experiencia profissional. Outro 

ponto importante para a pesquisa é o tempo de trabalho na mesma empresa, 

com os dados apresentados na tabela 3: 

 

TABELA 3: Dados descritivos do tempo de trabalho na mesma empresa dos respondentes 

Variável N Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Tempo de 

Experiência 
193 18 65 33,90 33 9,7 28,67% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 2 apresenta o estado civil dos respondentes. 

GRÁFICO 2: Estado civil dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

46%

47%

7%

Casado Solteiro Outros



58 
 

Os dados da pesquisa apresentam uma predominância de pessoas 

solteiras, representando 51% da amostra coletada. Os solteiros seguem com 

41% dos resultados. 

Quanto ao tipo de empresa dos respondentes, podemos verificar os 

resultados no gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3: Tipo de empresa dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Quanto ao tipo de empresa, temos no gráfico três a maioria dos 

respondentes (88%) atuando no segmento privado, seguidos de 6% de 

respondentes oriundos de empresas públicas. 

Quanto ao segmento no qual atuam os participantes, o gráfico quatro 

apresenta os resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

88%

6%
1% 1% 4%

Privada Pública Ong Coopertiva Outros
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Gráfico 4: Segmento de atuação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Quanto ao segmento de atuação das empresas nas quais os 

respondentes trabalham, 38% atuam na indústria, seguidos da área de serviço 

com 34%. A indústria tem sido demandada pelo governo para entrega de 

obrigações acessórias por parte do governo nas esferas federal e estadual, o 

que contribui com este estudo. A parcela de 34% da área de serviços se justifica 

pela participação de contadores que atuam em escritórios de contabilidade e 

prestam serviços para empresas dos mais variados segmentos. 

Quanto a participação dos respondentes na elaboração e entrega de 

arquivos do SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal), o gráfico cinco 

apresenta o percentual de respondentes que participaram da entrega de 

arquivos de obrigações referentes ao sistema público de escrituração digital. 

 

 

 

 

 

 

34%

10%38%

10%
8%

SERVIÇO EDUCAÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO OUTRO
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GRÁFICO 5: Participação na elaboração do SPED 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao serem questionados sobre a área que trabalham atualmente, a tabela 

4 apresenta os resultados e o percentual por área de atuação.  

 

Tabela 4: Área de atuação dos respondentes 

ÁREA NÙMERO RESPONDENTES % 

Contábil 49 25,39% 

Fiscal 36 18,65% 

Logística 33 17,10% 

Outros 20 10,36% 

Qualidade 13 6,74% 

Comercial 11 5,70% 

Produção 11 5,70% 

Recursos Humanos 9 4,66% 

Financeiro 5 2,59% 

Engenharia 3 1,55% 

GovernançaCompliance 3 1,55% 

TOTAL 193 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 

31%

69%

SIM NÃO
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4.2 Análise Descritiva Das Variáveis Da Escala 

 

Os construtos estudados foram mensurados por meio de uma escala 

Likert de sete pontos, com o objetivo de analisar o grau de concordância com as 

afirmações de um (nunca de modo algum) a sete (frequentemente ou sempre). 

A tabela 5 apresenta as distribuições das respostas coletadas, com a média, 

desvio-padrão e coeficiente de variação das respostas coletadas para as 

variáveis do construto de coping ou enfrentamento das situações de estresse. 

TABELA 5: Frequência das respostas dos itens 

ITENS Frequência das respostas dos itens da 
escala (%) Média 

Desvio-
padrão 

Coeficiente 
de 

Variação %  1 2 3 4 5 6 7 

Coping – Confronto (CN) 

CN1 21,8 35,8 10,4 16,6 9,8 2,6 3,1 2,77 1,57 56,80% 

CN2 3,1 11,9 10,9 36,3 15,5 16,1 6,2 4,22 1,48 35,00% 

CN3 43,5 23,8 10,4 9,3 5,2 5,2 2,6 2,35 1,66 70,63% 

CN4 39,9 28 5,2 12,4 5,7 5,2 3,6 2,46 1,73 70,37% 

Coping – Resolução de Problemas (RP) 

RP1 0 2,1 3,6 4,7 22,3 30,6 36,8 5,86 1,19 20,36% 

RP2 1 4,1 6,2 20,2 24,9 28 15,5 5,10 1,38 26,97% 

RP3 6,2 2,6 7,8 11,4 19,7 23,3 29 5,22 1,74 33,28% 

RP4 1 0,5 4,1 8,3 27,5 34,2 24,4 5,61 1,19 21,23% 

Coping – Autocontrole (AC) 

AC1 3,6 3,6 6,2 10,9 25,4 21,2 29 5,31 1,60 30,14% 

AC2 5,2 10,4 18,7 18,7 16,6 17,1 13,5 4,36 1,74 39,79% 

AC3 17,6 26,4 13,5 25,4 6,7 7,3 3,1 3,11 1,63 52,21% 

AC4 3,1 11,4 14,5 16,1 21,2 17,6 16,1 4,58 1,71 37,32% 

Coping – Aceitação de responsabilidade (AR) 

AR1 2,1 2,1 5,7 15 21,2 19,7 34,2 5,47 1,50 27,42% 

AR2 5,7 8,3 11,9 22,8 21,2 19,7 10,4 4,46 1,64 36,82% 

AR3 0,5 2,6 6,2 21,2 30,6 29 9,8 5,05 1,21 23,97% 

AR4 6,7 17,1 13 35,8 16,1 6,7 4,7 3,76 1,49 39,65% 

Coping – Fuga Esquiva (FE) 

FE1 5,7 12,4 11,9 24,9 13 13 19,3 4,42 1,83 41,30% 

FE2 7,8 15 11,4 18,7 18,1 16,1 13 4,24 1,83 43,21% 

 

 

 



62 
 

 

TABELA 5: Frequência das respostas dos itens (Continuação) 

ITENS Frequência das respostas dos itens da 
escala (%) Média 

Desvio-
padrão 

Coeficiente 
de 

Variação %  1 2 3 4 5 6 7 

Coping – Confronto (CN) 

Coping – Afastamento (AF) 

AF1 11,4 29 13,5 29,5 4,7 7,3 4,7 3,27 1,60 48,91% 

AF2 40,9 23,8 7,8 16,1 5,2 3,6 2,6 2,42 1,63 67,42% 

AF3 28,5 26,4 14,5 17,6 8,3 3,1 1,6 2,66 1,53 57,43% 

AF4 8,3 14,5 16,1 21,8 12,4 14,5 12,4 4,09 1,82 44,57% 

Coping – Reavaliação Positiva (RA) 

RA1 3,1 3,6 4,7 21,8 25,4 17,1 24,4 5,11 1,54 30,12% 

RA2 2,1 6,7 13,5 22,8 21,2 20,2 13,5 4,69 1,54 32,77% 

RA3 6,7 7,3 2,6 16,6 15,5 6,7 44,6 5,25 1,95 37,13% 

RA4 0,5 1,6 4,1 14 30,1 33,7 16,1 5,37 1,17 21,88% 

Coping – Suporte Social (SS) 

SS1 6,2 22,3 10,9 15 10,4 24,9 10,4 4,17 1,89 45,36% 

SS2 3,1 15,5 13,5 18,7 11,9 20,7 16,6 4,49 1,80 40,14% 

SS3 1,0 2,6 4,7 15 19,7 25,9 31,1 5,52 1,41 25,50% 

SS4 1,6 4,1 5,2 23,3 22,8 26,9 16,1 5,07 1,41 27,77% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

O construto confronto da escala de enfrentamento ao estresse contém 

quatro itens, com média geral de 2,90 e desvio padrão de 1,70. O item deste 

construto que teve a maior média de resposta foi o CN2 “Enfrentei como um 

grande desafio, fiz algo muito arriscado”, com a média de 4,22 e desvio padrão 

de 1,48. 

O segundo construto da escala de enfrentamento ao estresse foi o de 

resolução de problemas, com média geral de 5,44 e desvio padrão de 1,42. O 

item com maior média foi o RP1 “Eu sabia o que deveria ser feito, portanto dobrei 

meus esforços para fazer o que fosse necessário”, com 5,86 e desvio padrão de 

1,19. 

O terceiro construto da escala de enfrentamento ao estresse foi o 

construto autocontrole, com média de 4,34 e desvio padrão de 1,84 

considerando os dados gerais do construto. Analisando apenas os itens, a 
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questão que apresentou maior média foi “Procurei encontrar o lado bom da 

situação”, com média de 5,31 e desvio padrão de 1,60. 

No quarto construto, aceitação de responsabilidade, a média geral da 

escala foi de 4,68, com desvio padrão de 1,60. Analisando as questões, 

encontramos a questão “Prometi a mim mesmo que as coisas serão diferentes 

na próxima vez”, com maior média de 5,47 e desvio padrão de 1,60. 

No construto fuga-esquiva, com apenas duas questões, apresentou 

média geral de 4,33 e desvio padrão de 1,83. A questão com maior média neste 

construto foi  “Desejei que a situação acabasse ou que de alguma forma 

desaparecesse”, com média igual a 4,42 e 1,83 de desvio padrão. 

No sexto construto da escala de enfrentamento ao estresse, 

afastamento, a média geral das respostas foi de 3,11 com desvio padrão de 1,76. 

Neste construto da escala de enfrentamento ao estresse, a questão com maior 

média foi de 4,09 e desvio padrão de 1,82, sendo a questão AF4, “Procurei 

esquecer a situação desagradável”. 

A reavaliação positiva, sétimo construto da escala, apresentou média 

geral de 5,1 e desvio padrão de 1,59. Neste construto da escala, o tem de maior 

média de 5,37 e desvio padrão de 1,17, este item está descrito como “ Sai da 

experiência melhor do que eu esperava”. 

O último construto da escala de enfrentamento ao estresse diz respeito 

ao suporte social, apresentou média geral de 4,81 com desvio padrão de 1,72. 

O item com maior médio no construto de suporte social foi “ Conversei com 

outras pessoas sobre o problema, procurando mais dados sobre a situação”, 

com média de 5,52 e desvio padrão de 1,41. 

A tabela 6 apresenta a frequência das respostas do construto de 

tecnoestresse. 
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Tabela 6:Frequência das respostas dos itens 

ITENS 
Frequência das respostas dos itens da 

escala (%) Média 
Desvio-
padrão 

Coeficiente 
de 

Variação  1 2 3 4 5 6 7 

Tecnosobrecarga (TS) 

TS1 7,3 10,4 14,5 10,4 28,5 20,7 8,3 4,38 1,72 39,19% 

TS2 14,5 21,8 16,6 9,3 21,2 7,8 8,8 3,60 1,87 52,12% 

TS3 21,2 19,2 7,8 13,5 21,8 12,4 4,1 3,49 1,90 54,37% 

TS4 29,5 23,8 9,8 6,2 18,1 7,8 4,7 3,02 1,92 63,54% 

Tecnoinvasão (TI) 

TI1 29,5 12,4 10,9 6,2 20,7 9,3 10,9 3,48 2,14 61,51% 

TI2 37,8 18,1 8,3 9,3 15 7,8 3,6 2,83 1,91 67,50% 

TI3 64,8 7,8 9,3 3,1 7,8 4,1 3,1 2,06 1,74 84,23% 

TI4 58,5 11,9 9,3 5,2 9,3 3,6 2,1 2,14 1,68 78,46% 

Tecnocomplexidade (TC) 

TC1 37,3 20,2 12,4 6,7 14 7,3 2,1 2,70 1,80 66,60% 

TC2 38,3 24,4 15 7,8 11,9 2,1 0,5 2,39 1,50 62,64% 

TC3 27,5 23,8 11,4 9,3 18,7 6,2 3,1 2,99 1,80 60,30% 

TC4 44 21,8 12,4 10,9 8,3 1,6 1,0 2,26 1,48 65,44% 

Tecnoinsegurança (TA) 

TIN1 58 15,5 7,8 6,2 5,7 5,2 1,6 3,48 2,14 61,51% 

TIN2 82,4 8,3 3,6 3,1 2,1 0,5 0 2,83 1,91 67,50% 

TIN3 22,3 10,9 14 7,3 26,9 11,9 6,7 2,06 1,74 84,23% 

TIN4 43,5 18,7 10,9 12,4 10,9 2,6 1 2,14 1,68 78,46% 

TecnoIncerteza (TIN) 

TIN1 40,4 17,6 10,4 11,9 12,4 5,7 1,6 2,62 1,74 66,63% 

TIN2 48,7 20,7 10,9 6,7 9,3 3,6 0 2,18 1,50 68,98% 

 
 

Nos construtos relacionados ao tecnoestresse, a tecnosobrecarga 

apresentou média geral de 4,38 com desvio padrão de 1,62. Entre as questões 

de tecnosobrecarga, a questão que apresentou maior média foi “Os sistemas de 

informação utilizados no meu trabalho me forçam a trabalhar mais rápido”, com 

resultado para a média de 3,62 e desvio padrão de 1,91. 

No construto tecnoinvasão, temos um resultado para a média geral igual 

a 2,62 e desvio padrão de 1,95. Entre os itens avaliados de tecnoinvasão, o valor 

que apresentou maior média foi de 3,48 e desvio padrão de 2,14. O item que 

apresentou maior média foi “Eu tenho que estar em contato com o meu trabalho, 

mesmo durante as minhas férias devido as tecnologias da informação e 

comunicação”. 
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Ao avaliar o construto tecnocomplexidade, verificamos uma média geral 

de 2,58 e desvio padrão de 1,67. Neste construto, o item que apresentou maior 

média foi 2,99 com desvio padrão de 1,80. A afirmação que apresentou maior 

média foi “Acho que novatos do meu trabalho sabem mais sobre tecnologia de 

computadores do que eu”. 

No construto tecnoinsegurança a média geral foi de 2,38 com desvio 

padrão de 1,78. O item com maior média foi “ Me sinto ameaçado por colegas 

de trabalho que lidam melhor com as novas tecnologias da informação e 

comunicação”, com média de 3,48 e desvio padrão de 2,14. 

O último construto de tecnoestresse avaliado na pesquisa, 

tecnoincerteza, tem média geral 2,39 com desvio padrão de 1,64. Entre os dois 

itens de tecnoincerteza, o item com maior média foi de 2,62 com desvio padrão 

de 1,74. Este item que tem maior média neste construto é “. Há sempre novos 

desenvolvimentos nos sistemas de tecnologia da informação que usamos na 

empresa que trabalho que me deixam preocupado”. 

 

Tabela 7: Frequência das respostas dos itens 

ITENS Frequência das respostas dos itens da 
escala (%) Média 

Desvio-
padrão 

Coeficiente 
de 

Variação  1 2 3 4 5 6 7 

Liderança transformacional 

LT1 9,8 8,3 14,5 11,4 23,8 21,8 10,4 4,38 1,81 41,35% 

LT2 10,4 7,3 10,4 8,3 28 19,2 16,6 4,60 1,88 40,79% 

LT3 12,4 7,8 9,3 8,3 25,4 24,9 11,9 4,49 1,90 42,44% 

LT4 8,3 8,3 14,5 7,8 21,8 23,3 16,1 4,61 1,86 40,44% 

LT5 12,4 11,4 10,9 13 29 17,1 6,2 4,11 1,80 43,69% 

LT6 10,9 9,8 10,4 9,3 32,6 18,1 8,8 4,33 1,80 41,55% 

LT7 16,6 7,8 8,3 19,2 23,8 16,6 7,8 4,07 1,87 46,00% 

LT8 10,9 8,8 9,8 10,4 31,1 17,1 11,9 4,41 1,83 41,49% 

LT9 17,6 9,3 11,4 21,2 19,7 13 7,8 3,86 1,87 48,37% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

No construto de liderança transformacional, a média geral foi de 4,34 

com desvio padrão de 2,28. O item com maior média foi de 4,56 com desvio 

padrão de 1,89. “ Meu superior imediato ajuda as pessoas a se 
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desenvolverem”, foi o item que apresentou a maior média no construto liderança 

transformacional. 

 
 
 

4.3 Modelo Teórico 

 
 A análise dos resultados apresenta a avaliação do modelo teórico, a 

avaliação do modelo teórico ajustado, a avaliação do modelo estrutural e as 

análises multigrupo. 

 

 

4.3.1 Avaliação do Modelo Teórico 

 
 

Todos os indicadores do modelo da pesquisa são reflexivos, assim, 

seguindo as recomendações de Hair et al. (2017), foram utilizados os seguintes 

critérios para avaliação: consistência interna, confiabilidade do indicador, 

validade convergente e validade discriminante. O quadro 22 apresenta os 

construtos e suas respectivas siglas. 

Quadro 22 – Construtos e siglas 

Construto Sigla 

Confronto CN 

Afastamento AF 

Autocontrole AC 

Suporte Social SS 

Aceitação de Responsabilidade AR 

Fuga Esquiva FE 

Resolução de Problemas RP 

Reavaliação Positiva RA 

Tecnosobrecarga TS 

TecnoInvasão TI 

Tecnocomplexidade TC 

Tecnoinsegurança TA 

Tecnoincerteza TZ 
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As validades discriminante e convergente foram avaliadas no nível dos 

indicadores e das variáveis latentes. 

A Tabela 8 apresenta a análise das cargas fatoriais cruzadas. Boa parte 

dos indicadores apresentou cargas fatoriais altas em suas variáveis latentes, 

superiores a 0,70, e 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. (2017), depois de analisar também 

indicadores de confiabilidade composta e Alpha de Cronbach dos construtos, 

alguns ajustes podem ser necessários. 
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Tabela 8: Cargas fatoriais cruzadas com todos os indicadores 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Indicadores AC AF AR CN FE LT RA RP SS TA TC TI TIN TS

AC1 0,627 0,289 0,296 -0,315 -0,154 0,201 0,285 0,359 -0,121 -0,049 -0,120 0,005 0,021 -0,124

AC2 0,024 0,197 0,298 0,057 0,143 -0,044 0,071 0,198 -0,098 -0,067 -0,042 0,063 -0,122 0,034

AC3 -0,619 0,170 0,245 0,228 0,243 -0,118 0,220 0,073 -0,071 0,209 0,068 0,092 0,132 0,063

AC4 0,388 0,330 0,225 -0,214 -0,089 0,135 0,091 0,234 0,028 -0,003 -0,006 0,022 0,048 -0,012

AF1 0,068 0,383 0,314 0,044 0,090 0,023 0,139 0,218 0,032 -0,022 0,006 -0,042 0,014 0,006

AF2 -0,247 0,139 0,095 0,215 0,170 -0,066 0,082 0,012 -0,065 0,090 0,041 -0,019 -0,063 0,002

AF3 -0,131 0,294 0,127 0,196 0,183 -0,005 0,067 -0,049 -0,073 0,073 0,012 -0,071 -0,078 -0,032

AF4 0,139 0,992 0,277 0,020 -0,003 0,172 0,223 0,276 0,107 -0,030 -0,009 -0,034 -0,053 -0,235

AR1 0,012 0,261 0,489 0,063 0,152 -0,016 0,353 0,331 0,134 0,078 0,071 0,086 0,044 -0,073

AR2 -0,081 -0,069 0,237 0,233 0,325 0,009 0,158 -0,112 0,141 0,122 0,030 0,044 -0,107 0,001

AR3 0,070 0,292 0,711 -0,094 0,094 0,090 0,195 0,314 0,153 0,010 0,096 0,172 0,088 0,076

AR4 0,086 0,075 0,646 0,041 0,053 0,134 0,047 0,059 -0,029 0,096 0,058 0,088 0,028 0,099

CN1 -0,377 -0,008 0,050 0,689 0,232 -0,117 -0,049 -0,169 0,244 0,194 0,108 -0,006 -0,034 0,044

CN2 -0,070 0,079 0,255 0,046 0,033 0,128 0,091 0,235 0,011 -0,031 0,021 0,173 0,043 0,166

CN3 -0,351 0,066 -0,044 0,812 0,429 -0,112 -0,002 -0,203 0,138 0,167 0,078 0,034 0,032 0,059

CN4 -0,260 -0,011 0,028 0,744 0,302 -0,184 0,023 -0,146 0,003 0,126 0,087 0,141 0,048 0,078

FE1 -0,267 0,017 0,168 0,373 0,934 -0,150 -0,011 -0,047 0,217 0,175 0,119 0,186 0,123 0,147

FE2 -0,264 -0,026 0,155 0,373 0,772 -0,007 0,200 -0,070 0,155 0,108 0,036 0,143 0,064 0,106

LT1 0,209 0,071 0,060 -0,118 -0,111 0,744 0,033 0,127 -0,035 -0,154 -0,148 -0,189 -0,104 -0,170

LT2 0,173 0,123 0,034 -0,051 -0,082 0,834 0,145 0,102 0,077 -0,085 -0,105 -0,178 -0,086 -0,127

LT3 0,226 0,146 0,114 -0,182 -0,072 0,854 0,148 0,106 -0,103 -0,096 -0,129 -0,097 -0,092 -0,094

LT4 0,265 0,143 0,053 -0,157 -0,141 0,886 0,122 0,138 0,018 -0,093 -0,103 -0,107 -0,084 -0,152

LT5 0,272 0,167 0,165 -0,227 -0,104 0,884 0,111 0,125 -0,055 -0,104 -0,151 -0,101 -0,081 -0,124

LT6 0,203 0,115 0,135 -0,163 -0,081 0,891 0,147 0,129 -0,013 -0,076 -0,140 -0,060 -0,082 -0,130

LT7 0,247 0,222 0,155 -0,194 -0,126 0,877 0,134 0,123 0,044 -0,071 -0,105 -0,107 -0,062 -0,131

LT8 0,145 0,170 0,199 -0,137 -0,074 0,836 0,181 0,111 0,081 -0,014 -0,071 -0,021 -0,080 -0,102

LT9 0,137 0,168 0,062 -0,150 -0,020 0,710 0,065 0,054 0,034 -0,095 -0,024 -0,033 -0,027 -0,063

RA1 0,036 0,199 0,295 -0,068 0,069 0,128 0,834 0,259 0,103 -0,015 -0,048 -0,110 0,066 -0,077

RA2 0,114 0,270 0,368 0,039 0,091 0,108 0,218 0,211 0,235 0,051 0,047 0,071 0,011 0,032

RA3 0,082 0,180 0,193 0,065 0,092 0,114 0,694 0,157 0,099 0,019 -0,020 -0,055 -0,067 -0,075

RA4 0,149 0,165 0,332 -0,025 0,170 0,088 0,096 0,319 0,087 0,019 0,020 0,117 0,087 0,056

RP1 0,092 0,109 0,195 0,056 0,044 0,028 0,156 0,535 0,045 -0,088 0,012 0,012 -0,020 -0,024

RP2 0,271 0,262 0,239 -0,277 -0,074 0,137 0,192 0,831 0,056 -0,087 0,031 -0,039 0,074 -0,001

RP3 -0,078 -0,011 0,120 0,084 0,052 0,047 0,155 0,251 -0,012 0,054 0,132 0,023 0,087 0,060

RP4 0,216 0,222 0,226 -0,200 -0,079 0,095 0,124 0,801 0,029 -0,066 0,050 -0,123 0,013 -0,054

SS1 -0,152 0,121 0,109 0,293 0,255 0,023 0,136 -0,081 0,766 0,099 0,147 0,019 0,002 -0,037

SS2 -0,074 0,177 0,141 0,240 0,269 0,014 0,196 -0,016 0,789 0,053 0,139 0,015 0,074 0,011

SS3 0,149 0,109 0,131 -0,103 -0,154 0,001 -0,005 0,163 0,545 0,008 0,096 -0,070 0,073 0,049

SS4 0,038 -0,093 0,026 -0,021 0,169 -0,031 -0,015 0,100 0,645 0,086 0,126 -0,042 0,073 0,036

TA1 -0,138 -0,047 -0,024 0,119 0,085 -0,131 -0,081 -0,015 0,057 0,681 0,437 0,263 0,508 0,250

TA2 -0,131 0,032 0,059 0,189 0,135 -0,032 -0,048 -0,105 -0,008 0,715 0,236 0,262 0,328 0,184

TA3 0,017 -0,117 0,057 0,012 0,002 -0,016 -0,082 0,075 -0,030 0,423 0,322 0,334 0,363 0,435

TA4 -0,193 -0,043 0,144 0,182 0,164 -0,090 0,074 -0,073 0,141 0,859 0,597 0,231 0,515 0,340

TC1 -0,122 0,018 0,058 0,149 0,085 -0,158 -0,027 0,062 0,161 0,366 0,742 0,306 0,394 0,200

TC2 -0,149 -0,098 -0,056 0,078 0,070 -0,066 -0,051 0,042 0,087 0,504 0,694 0,278 0,686 0,396

TC3 -0,035 -0,023 0,084 0,012 -0,048 0,008 -0,018 0,027 0,047 0,403 0,549 0,152 0,345 0,181

TC4 -0,077 0,022 0,198 0,064 0,109 -0,095 -0,045 0,060 0,169 0,449 0,801 0,393 0,574 0,466

TI1 -0,068 0,032 0,270 0,040 0,139 -0,056 -0,072 0,009 0,052 0,171 0,301 0,756 0,217 0,286

TI2 0,024 -0,091 0,062 0,068 0,203 -0,092 -0,070 -0,083 -0,027 0,301 0,291 0,708 0,417 0,438

TI3 -0,050 -0,038 0,159 0,119 0,106 -0,067 -0,094 -0,063 -0,024 0,225 0,340 0,831 0,326 0,400

TI4 -0,076 -0,046 0,102 0,045 0,167 -0,156 -0,172 -0,109 -0,073 0,344 0,406 0,848 0,440 0,483

TIN1 -0,107 0,037 0,029 0,066 0,058 -0,029 -0,026 0,056 0,070 0,517 0,508 0,323 0,769 0,371

TIN2 -0,064 -0,087 0,073 -0,003 0,125 -0,110 0,008 0,056 0,071 0,539 0,678 0,430 0,951 0,470

TS1 0,117 0,149 -0,015 0,016 -0,040 0,016 -0,024 0,172 -0,036 0,073 0,102 0,269 0,236 0,085

TS2 -0,133 -0,141 0,053 0,097 0,163 -0,105 -0,097 0,075 -0,046 0,190 0,259 0,358 0,312 0,787

TS3 -0,079 -0,238 0,068 0,026 0,012 -0,099 -0,073 -0,001 0,005 0,361 0,378 0,376 0,473 0,844

TS4 -0,027 -0,064 0,080 0,081 0,173 -0,135 -0,097 -0,055 0,089 0,345 0,489 0,619 0,477 0,701
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A variância média extraída (AVE) e a consistência interna (Alpha de 

Cronbach) são critérios que também são utilizados para validação convergente 

do modelo (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011). 

De acordo com Hair, Ringle e Sarstedt (2011), a variância média extraída 

(AVE) deve apresentar um valor superior a 0,5. Já a consistência interna, que é 

avaliada por meio do Alpha de Cronbach, valores entre 0,60 e 0,70 são 

considerados aceitáveis para estudos exploratórios e valores entre 0,70 e 0,90 

para estudos avançados (Nunally & Berstein, 1994; Hair et al., 2017). 

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., 2017), que descreve o grau em que 

os indicadores representam o construto latente em comum, e tem como valor de 

referência aceitável 0,70. 

A Tabela 9 apresenta os indicadores mencionados. É possível avaliar 

que alguns valores não estão dentro do estabelecido pelos autores. 

 
 

Tabela 9: Modelo Teórico: AVE, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach 

Construtos 
Alpha de 
Cronbach 

Confiabilidade 
Composta 

Variância Média 
Extraída 

AUTOCONTROLE 0,535 0,054 0,232 

AFASTAMENTO 0,627 0,542 0,309 

ACEITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 0,276 0,609 0,304 

CONFRONTO 0,483 0,695 0,423 

FUGA ESQUIVA 0,660 0,845 0,734 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL 0,946 0,955 0,701 

REAVALIAÇÃO POSITIVA 0,557 0,551 0,309 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 0,519 0,716 0,420 

SUPORTE SOCIAL 0,630 0,784 0,480 

TECNO INSEGURANÇA 0,666 0,773 0,473 

TECNOCOMPLEXIDADE 0,678 0,793 0,494 

TECNOINVASÃO 0,795 0,867 0,621 

TECNOINCERTEZA 0,695 0,854 0,748 

TECNOSOBRECARGA 0,664 0,729 0,457 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

O cálculo da raiz quadrada da AVE é outro indicador de validade 
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discriminante entre os construtos. Esses valores são apresentados na Tabela 

10. 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 10: Validade Discriminante – Raiz Quadrada da AVE 

Construtos AC AF AR CN FE LT RA RP SS TA TC TI TIN TS

AC 0,481

AF 0,154 0,556

AR 0,084 0,287 0,552

CN -0,436 0,018 0,019 0,650

FE -0,304 0,002 0,187 0,426 0,857

LT 0,256 0,176 0,133 -0,188 -0,112 0,838

RA 0,047 0,221 0,272 -0,010 0,074 0,145 0,556

RP 0,255 0,271 0,302 -0,227 -0,063 0,138 0,226 0,648

SS -0,027 0,105 0,142 0,163 0,222 0,001 0,118 0,050 0,693

TA -0,203 -0,033 0,103 0,214 0,172 -0,105 -0,004 -0,083 0,094 0,688

TC -0,139 -0,012 0,119 0,122 0,102 -0,134 -0,051 0,073 0,186 0,585 0,703

TI -0,059 -0,041 0,192 0,082 0,195 -0,121 -0,134 -0,078 -0,024 0,332 0,428 0,788

TIN -0,088 -0,052 0,066 0,022 0,116 -0,094 -0,003 0,063 0,079 0,597 0,698 0,443 0,865

TS -0,133 -0,233 0,088 0,083 0,151 -0,147 -0,110 -0,019 0,019 0,367 0,452 0,509 0,491 0,676

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

De acordo com a Tabela 10, os valores de correlação entre as variáveis 

latentes são menores do que os valores da raiz quadrada da variância média 

extraída (diagonal). 

 

 

4.3.2 Avaliação do Modelo Teórico Ajustado 

 

O ajuste do modelo se apresentou mais adequado com a exclusão de 

algumas variáveis (AC1, AC2, AC3, AC4, AF1, AF2, AF3, AR1, AR2, AR3, AR4, 

CN2, LT6, RA1, RA3, RP1, RP2, RP3, RP4, SS3, TC3, TIN1, TIN2 e TS1), por 

conta de falta de validade convergente, seguindo as sugestões de Hair et al. 

(2017). As cargas fatoriais foram analisadas novamente, e são apresentadas na 

Tabela 11. 

No modelo ajustado, todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais 

mais altas em suas variáveis latentes e cargas fatoriais mais baixas nas demais 
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variáveis latentes (validade discriminante), indicando razoável validade 

convergente e discriminante (CHIN, 1998). 

 

 

 

Tabela 11:Cargas fatoriais cruzadas do modelo ajustado 

Indicadores AF CN FE LT RA SS TA TC TI TS

AF4 1,000 0,019 -0,004 0,181 0,276 0,101 -0,024 -0,005 -0,047 -0,154

CN1 -0,007 0,626 0,233 -0,116 -0,042 0,287 0,201 0,103 -0,018 0,025

CN3 0,052 0,787 0,429 -0,115 -0,033 0,196 0,175 0,095 0,033 0,089

CN4 0,004 0,809 0,304 -0,184 0,089 0,060 0,123 0,099 0,151 0,103

FE1 0,015 0,368 0,928 -0,148 0,171 0,287 0,181 0,132 0,202 0,178

FE2 -0,035 0,374 0,781 -0,015 0,061 0,228 0,109 0,055 0,144 0,124

LT1 0,062 -0,125 -0,111 0,759 0,151 -0,047 -0,158 -0,171 -0,199 -0,171

LT2 0,122 -0,056 -0,082 0,836 0,103 0,080 -0,084 -0,126 -0,183 -0,132

LT3 0,136 -0,184 -0,070 0,840 0,101 -0,096 -0,096 -0,131 -0,098 -0,099

LT4 0,148 -0,148 -0,139 0,883 0,147 0,030 -0,094 -0,117 -0,112 -0,154

LT5 0,161 -0,230 -0,102 0,873 0,069 -0,054 -0,102 -0,171 -0,104 -0,123

LT7 0,224 -0,203 -0,125 0,892 0,115 0,042 -0,071 -0,116 -0,113 -0,132

LT8 0,166 -0,151 -0,071 0,827 0,083 0,083 -0,015 -0,077 -0,021 -0,080

LT9 0,174 -0,162 -0,020 0,742 0,118 0,042 -0,093 -0,038 -0,036 -0,063

RA2 0,278 0,046 0,090 0,123 0,876 0,257 0,046 0,047 0,054 0,022

RA4 0,162 -0,014 0,168 0,092 0,762 0,097 0,011 0,039 0,131 0,118

SS1 0,126 0,273 0,255 0,022 0,177 0,846 0,104 0,153 -0,005 -0,032

SS2 0,180 0,221 0,269 0,014 0,209 0,830 0,058 0,149 0,008 0,008

SS4 -0,088 -0,026 0,167 -0,021 0,139 0,606 0,088 0,124 -0,026 0,043

TA1 -0,034 0,127 0,084 -0,127 0,057 0,046 0,659 0,423 0,273 0,253

TA2 0,034 0,184 0,133 -0,040 0,025 0,031 0,723 0,227 0,280 0,175

TA4 -0,046 0,169 0,164 -0,092 0,019 0,140 0,866 0,566 0,242 0,318

TC1 0,021 0,151 0,084 -0,159 -0,033 0,135 0,364 0,784 0,295 0,246

TC2 -0,102 0,081 0,069 -0,067 -0,006 0,084 0,500 0,668 0,293 0,424

TC4 0,024 0,058 0,108 -0,085 0,141 0,181 0,441 0,795 0,386 0,447

TI1 0,029 0,038 0,140 -0,061 0,216 0,061 0,160 0,318 0,680 0,334

TI2 -0,075 0,082 0,203 -0,094 0,087 -0,018 0,291 0,295 0,804 0,505

TI3 -0,035 0,131 0,108 -0,066 -0,042 -0,003 0,217 0,347 0,786 0,453

TI4 -0,038 0,057 0,166 -0,165 0,067 -0,044 0,334 0,406 0,847 0,566

TS2 -0,142 0,100 0,162 -0,103 0,053 -0,056 0,177 0,269 0,378 0,828

TS3 -0,241 0,027 0,011 -0,098 0,062 -0,024 0,344 0,371 0,392 0,698

TS4 -0,065 0,084 0,173 -0,137 0,068 0,073 0,332 0,492 0,630 0,809  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com o modelo ajustado, os valores de AVE, Confiabilidade Composta e 

Alpha de Cronbach foram analisados novamente e são apresentados na Tabela 

11. Os valores estão dentro do estabelecido pelos autores, com algumas 
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exceções no valor de Alpha de Cronbach. Porém, de acordo com Hair et al. 

(2017) 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 12: Modelo Ajustado: Variância Média Extraída, Confiabilidade Composta e Alpha 

de Cronbach 

Construtos Alpha de Cronbach 
Confiabilidade 

Composta 

Variância Média 

Extraída 

AFASTAMENTO 1,000 1,000 1,000 

CONFRONTO 0,610 0,787 0,555 

FUGA ESQUIVA 0,660 0,847 0,736 

LIDERANÇA 

TRANSFORMACIONAL 0,937 0,948 0,694 

REAVALIAÇÃO POSITIVA 0,524 0,804 0,674 

SUPORTE SOCIAL 0,639 0,809 0,591 

TECNOINSEGURANÇA 0,639 0,797 0,569 

TECNOCOMPLEXIDADE 0,630 0,794 0,564 

TECNOINVASÃO 0,795 0,862 0,611 

TECNOSOBRECARGA 0,707 0,823 0,609 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A Tabela 13 apresenta a correlação ente as variáveis latentes, e a raiz 

quadrada da AVE (apresentada em negrito na diagonal). Esse valor deve ser 

maior que a correlação entre as variáveis latentes (Fornell & Larcker, 1981), e 

os resultados da tabela indicam que os valores estão adequados. 

 
Tabela 13: Validade Discriminante – Raiz Quadrada da AVE 

Construtos AF CN FE LT RA SS TA TC TI TS

AF 1,000

CN 0,019 0,745

FE -0,004 0,424 0,858

LT 0,181 -0,194 -0,113 0,833

RA 0,276 0,025 0,149 0,133 0,821

SS 0,101 0,214 0,303 0,008 0,228 0,769

TA -0,024 0,212 0,176 -0,108 0,037 0,110 0,755

TC -0,005 0,132 0,118 -0,145 0,052 0,186 0,553 0,751

TI -0,047 0,095 0,206 -0,131 0,105 -0,010 0,336 0,432 0,782

TS -0,154 0,103 0,181 -0,146 0,076 0,005 0,334 0,473 0,609 0,780  
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O modelo ajustado se mostrou mais adequado que o modelo sem ajustes.  

 
 

4.3.3 Avaliação do modelo estrutural 

 
 Para avaliação do modelo estrutural, foi analisada a colinearidade do 

modelo estrutural. Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores de 

VIF para cada subparte do modelo estrutural. De acordo com Hait et al. (2017), 

esses valores devem estar abaixo de 5 (Tabela 14). 

 
 

Tabela 14: Avaliação de colinearidade 

Construtos AF CN FE RA SS TA TC TI TS

AF

CN

FE 1,101 1,101 1,118

LT 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 1,015

RA

SS 1,10 1,00 1,10 1,103

TA

TC

TI

TS  
 

 

A técnica de bootstrapping foi utilizada para analisar as significâncias 

dos indicadores (Efron & Tibshirani, 1998). 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., 2017). A Tabela 

15 apresenta os coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de 

Student. 
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Tabela 15: Coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de Student 

Indicadores Média Erro Padrão Estatística T P-valor

CN1 <- CN 0,590 0,213 2,935 0,003

CN3 <- CN 0,734 0,157 5,002 0,000

CN4 <- CN 0,774 0,162 5,004 0,000

FE1 <- FE 0,917 0,051 18,213 0,000

FE2 <- FE 0,776 0,123 6,329 0,000

LT1 <- LT 0,757 0,043 17,742 0,000

LT2 <- LT 0,836 0,031 27,155 0,000

LT3 <- LT 0,840 0,036 23,390 0,000

LT4 <- LT 0,881 0,021 41,321 0,000

LT5 <- LT 0,871 0,023 38,032 0,000

LT7 <- LT 0,890 0,020 44,828 0,000

LT8 <- LT 0,829 0,028 29,253 0,000

LT9 <- LT 0,740 0,047 15,677 0,000

RA2 <- RA 0,810 0,214 4,099 0,000

RA4 <- RA 0,712 0,251 3,038 0,002

SS1 <- SS 0,805 0,198 4,268 0,000

SS2 <- SS 0,800 0,192 4,314 0,000

SS4 <- SS 0,545 0,228 2,666 0,008

TA1 <- TA 0,638 0,166 3,968 0,000

TA2 <- TA 0,683 0,209 3,461 0,001

TA4 <- TA 0,809 0,174 4,983 0,000

TC1 <- TC 0,760 0,125 6,247 0,000

TC2 <- TC 0,651 0,145 4,602 0,000

TC4 <- TC 0,766 0,136 5,837 0,000

TI1 <- TI 0,649 0,184 3,692 0,000

TI2 <- TI 0,781 0,121 6,628 0,000

TI3 <- TI 0,758 0,160 4,918 0,000

TI4 <- TI 0,817 0,126 6,748 0,000

TS2 <- TS 0,802 0,141 5,883 0,000

TS3 <- TS 0,687 0,158 4,426 0,000

TS4 <- TS 0,768 0,140 5,797 0,000  
 

A Tabela 16 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 16: Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Indicadores Média Erro Padrão Estatística T P-valor

FE -> TA 0,170 0,075 2,101 0,036

FE -> TI 0,242 0,068 3,412 0,001

FE -> TS 0,186 0,079 2,303 0,021

LT -> AF 0,179 0,074 2,461 0,014

LT -> CN -0,218 0,065 2,997 0,003

LT -> FE -0,118 0,086 1,316 0,189

LT -> RA 0,149 0,066 2,013 0,044

LT -> SS 0,001 0,085 0,094 0,925

LT -> TC -0,159 0,078 1,888 0,059

LT -> TS -0,131 0,086 1,448 0,148

SS -> TA 0,073 0,109 0,575 0,565

SS -> TC 0,205 0,080 2,350 0,019

SS -> TI -0,078 0,109 0,732 0,464

SS -> TS -0,046 0,111 0,440 0,660  
 
 
 O coeficiente de determinação (r²) foi avaliado conforme 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. 

 Os resultados  são apresentados na Figura 4 e na Tabela 17, e 

indicam que todos os construtos apresentam um efeito considerado baixo. O 

modelo resultante da pesquisa é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4. Modelo resultante da pesquisa 
 

 
Figura 4 - Modelo Resultante da Pesquisa 

 
 
Notas: * = significante a 5%; ** = significante a 1%; *** = significante a 0,1%; NS 
= não significante 
 

Foi avaliado também o valor de 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. Quando um modelo PLS-SEM apresenta relevância preditiva, 

prediz com precisão os pontos de dados dos indicadores em modelos de 

mensuração reflexivos. A Tabela 16 apresenta os valores de r2, r2 ajustado e Q2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

Tabela 17: Resultados dos valores de R2 e Q2 

Construto r2 r2 ajustado Q2 

AFASTAMENTO 0,033 0,028 0,011 

CONFRONTO 0,038 0,033 0,011 

FUGA ESQUIVA 0,013 0,007 0,003 

REAVALIAÇÃO POSITIVA 0,018 0,012 0,005 

SUPORTE SOCIAL 0,000 -0,005 -0,003 

TECNOINSEGURANÇA 0,035 0,025 0,008 

TECNO COMPLEXIDADE 0,056 0,046 0,019 

TECNOINVASÃO 0,048 0,038 0,019 

TECNOSOBRECARGA 0,051 0,036 0,014 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

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. 

 

4.4 Análise Multigrupo 

 

 

Para testar as hipóteses do estudo em relação às diferenças entre os 

relacionamentos entre os diferentes gêneros, pessoas da área contábil ou não e 

participação da entrega do arquivo do SPED ou não, foram realizadas três 

análises multigrupo. 

 A Tabela 18 apresenta os resultados da análise dos relacionamentos 

significantes dos construtos entre grupos de respondentes masculinos e 

femininos. 
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Tabela 18: Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação de 
gênero 

Relacionamentos 
Diferença de 
coeficientes - 

Gênero 
P-valor 

FUGA ESQUIVA -> TECNOINSEGURANÇA 0,237 0,850 

FUGA ESQUIVA -> TECNOINVASÃO 0,245 0,919 

FUGA ESQUIVA -> TECNOSOBRECARGA 0,062 0,353 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> AFASTAMENTO 0,204 0,912 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> CONFRONTO 0,464 0,975 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> FUGA ESQUIVA 0,178 0,862 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> REAVALIAÇÃO 
POSITIVA 

0,207 0,134 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> SUPORTE SOCIAL 0,092 0,306 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> TECNOCOMPLEXIDADE 0,084 0,676 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> TECNOSOBRECARGA 0,254 0,078 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOINSEGURANÇA 0,068 0,599 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOCOMPLEXIDADE 0,027 0,438 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOINVASÃO 0,124 0,303 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOSOBRECARGA 0,022 0,457 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelos resultados da Tabela 18 observa-se que existe uma diferença 

significativa dos relacionamentos entre os construtos em questão de gênero, que 

é no caso do relacionamento entre LT e CN, onde o efeito é positivo para homens 

e negativo para mulheres. 

A Tabela 19 apresenta os resultados da análise dos relacionamentos 

significantes dos construtos entre grupos de respondentes de acordo com o 

pertencimento ou não à área contábil. 
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Tabela 19: Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação de área 

Relacionamentos 
Diferença de 
coeficientes - 
Área Contábil 

P-valor 

FUGA ESQUIVA -> TECNOINSEGURANÇA 0,005 0,575 

FUGA ESQUIVA -> TECNOINVASÃO 0,124 0,300 

FUGA ESQUIVA -> TECNOSOBRECARGA 0,032 0,423 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> AFASTAMENTO 0,196 0,901 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> CONFRONTO 0,026 0,544 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> FUGA ESQUIVA 0,041 0,381 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> REAVALIAÇÃO 
POSITIVA 

0,040 0,537 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> SUPORTE SOCIAL 0,048 0,580 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> 
TECNOCOMPLEXIDADE 

0,073 0,358 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> TECNOSOBRECARGA 0,070 0,356 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOINSEGURANÇA 0,001 0,506 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOCOMPLEXIDADE 0,102 0,727 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOINVASÃO 0,108 0,664 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOSOBRECARGA 0,091 0,644 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Pelos resultados da Tabela 19 observa-se que não existem diferenças 

significativas dos relacionamentos entre os construtos em questão de 

pertencimento à área contábil. 

A Tabela 20 apresenta os resultados da análise dos relacionamentos 

significantes dos construtos entre grupos de respondentes de acordo com a 

participação da entrega do arquivo SPED. 
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Tabela 20: Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação de 
participação no SPED 

Relacionamentos 

Diferença de 

coeficientes - 

SPED 

P-valor 

FUGA ESQUIVA -> TECNOINSEGURANÇA 0,056 0,496 

FUGA ESQUIVA -> TECNOINVASÃO 0,094 0,359 

FUGA ESQUIVA -> TECNOSOBRECARGA 0,078 0,658 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> AFASTAMENTO 0,252 0,939 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> CONFRONTO 0,037 0,531 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> FUGA ESQUIVA 0,041 0,394 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> REAVALIAÇÃO 

POSITIVA 
0,288 0,969 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> SUPORTE SOCIAL 0,327 0,934 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> 

TECNOCOMPLEXIDADE 
0,014 0,519 

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL -> 

TECNOSOBRECARGA 
0,255 0,081 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOINSEGURANÇAA 0,032 0,578 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOCOMPLEXIDADE 0,211 0,898 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOINVASÃO 0,144 0,703 

SUPORTE SOCIAL -> TECNOSOBRECARGA 0,075 0,629 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 

Pelos resultados da Tabela 20 observa-se que existe uma diferença 

significativa dos relacionamentos entre os construtos em questão de participação 

na entrega do arquivo SPED. No caso do relacionamento entre LT e RA, o efeito 

é positivo nos dois casos, porém, é mais intenso para quem participou da entrega 

do arquivo SPED. 

 

4.5 Diferenças Entre Grupos 

 

Foram realizadas análises de diferenças com o teste de Mann-Whitney. 

A tabela 21 apresenta a diferença dos construtos de tecnoestresse, utilizando 

como variável de agrupamento a pergunta do questionário “Participou, nos 

últimos três anos, da entrega de arquivo do SPED”. 
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Tabela 21 - Teste de Mann-Whitney para diferenças de média dos construtos de 
tecnoestresse 

 
TECNO 

SOBRECAR
GA 

TECNO 
INVASÃO 

TECNO 
COMPLEXID

ADE 

TECNO 
INSEGURAN

ÇA 

TECNO 
INCERTEZA 

U de Mann-
Whitney 

3384,500 2837,000 3667,500 3751,000 3726,000 

Wilcoxon W 12295,500 11748,000 12578,500 12662,000 12637,000 

Z -1,689 -3,221 -,900 -,669 -,748 

Significância 
Assint. (Bilateral) 

,091 ,001 ,368 ,504 ,454 

a. Variável de Agrupamento: SPED 

 

De acordo com os resultados da tabela 21, apenas no construto 

tecnoinvasão foi possível rejeitar a hipótese nula, confirmando a diferença 

daqueles que participaram ou não da entrega das obrigações acessórias 

relacionadas ao SPED para este construto. Os demais construtos não 

apresentaram diferença, pois os resultados de significância estão acima de 5%.  

Também foi realizado o teste de Mann-Whitney para os construtos de 

tecnoestresse, utilizando a variável de agrupamento se o respondente atua na 

área contábil e fiscal. A tabela 22 apresenta os resultados do teste de Mann-

Whitney para este agrupamento. 

 

Tabela 22 - Teste de Mann-Whitney para diferenças de média dos construtos de 
tecnoestresse 

 TECNO 
SOBRECARGA 

TECNO 
INVASÃO 

TECNO 
COMPLEXIDADE 

TECNO 
INSEGURANÇA 

TECNO 
INCERTEZA 

U de Mann-
Whitney 

4218 4483,5 4379 4235,5 4202,5 

Wilcoxon W 7873 10369,5 8034 7890,5 7857,5 

Z -0,968 -0,277 -0,549 -0,925 -1,024 

Significância 
Assint. (Bilateral) 

0,333 0,781 0,583 0,355 0,306 

a Variável de Agrupamento: CONTABIL   
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Para o agrupamento de atuação na área contábil e fiscal, o teste de 

Mann-Whitney também não apresentou diferenças entre construtos de 

tecnoestresse, já que os valores de significância estão acima de 5%. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A primeira hipótese (H1) – “As estratégias de Coping afetam de maneira 

negativa o tecnoestresse” – não foi confirmada. Apesar disso, existe uma fraca 

influência das estratégias de coping de fuga esquiva e suporte social sobre o 

tecnoestresse. No caso da estratégia de enfrentamento de Fuga esquiva a 

influência foi positiva, enquanto que a estratégia de suporte social apresentou 

infuência negativa sobre os construtos de tecnoestresse.  

A segunda hipótese (H2) – “A liderança transformacional influencia 

positivamente o coping” não foi confirmada. As estratégias de  coping que foram 

influenciadas positivamente pela liderança transformacional foram o 

afastamento, confronto e reavaliação.  

A terceira hipótese (H3) – “A liderança transformacional afeta 

negativamente o tecnoestresse” – não foi confirmada pelos resultdos. No 

relacionamento entre liderança transformacional e tecnoestresse, apenas 

tecnocomplexidade e tecnosobrecarga apresentaram valores que justificaram a 

hipótese, não podendo ser estendido para os demais. 

A quarta hipótese (H4) – “O tecnoestresse percebido dos contadores é 

maior do que de outros profissionais de administração” – não foi confirmada pela 

ausência de diferença entre as medianas. Apesar disso, quando realizada a 

análise de relacionamento do modelo de pesquisa por diferenciação de 

participação no SPED, ocorreu diferença significativa entre aqueles que 

participaram da entrega do arquivo do sistema público de escrituração digital 

(SPED). 

O quadro vinte e três apresenta os resultados das hipóteses 

propostas neste estudo: 

Quadro 23 -  Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação de 
participação no SPED 

Hipóteses Descrição Resultado 

H1 
As estratégias de Coping afetam de maneira negativa o 
Tecnoestresse 

Não confirmada 
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H2 
A liderança transformacional influencia positivamente o 
coping 

Não confirmada 

H3 
A liderança transformacional afeta negativamente o 
tecnoestresse 

Não confirmada 

H4 
O tecnoestresse percebido dos contadores é maior do que 
de outros profissionais de administração 

Não confirmada 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste estudo foi analisar os efeitos das estratégias de 

enfrentamento ao estresse e da liderança transformacional no estresse causado 

pela tecnologia da informação.  

Os objetivos de analisar os efeitos das estratégias de coping e da 

liderança transformacional sobre o tecnoestresse nos profissionais da área 

contábil foram atingidos. Também foram atingidos os objetivos específicos de 

analisar a mediação da liderança transformacional entre estratégias de coping e 

o tecnoestresse, além de verificar se as estratégias de coping podem ser 

consideradas fatores antecedendes aos tecnoestresse e o nível de percepção 

dos contadores sobre o tecnoestresse.  

Este estudo evidência que a maior parte das estratégias de coping não 

produziu efeito sobre os tecnoestressores. Isso não significa que ocorram 

eventos que produzam o tecnoestresse na profissão contábil. 

O suporte social é uma estratégia de coping para enfrentamento de dos 

fatores estressores, na qual o indivíduo procura apoio nas pessoas e no 

ambiente. Isso pode demonstrar um caminho para as organizações incentivarem 

o suporte dos colegas de trabalho e apoiarem os colaboradores em buscar 

suporte diante de situações de estresse no ambiente laboral. Apesar disso, neste 

estudo, o suporte social teve efeito positivo sobre a tecnocomplexidade. O fato 

das pessoas não encontrarem o suporte social adequado no ambiente de 

trabalho pode ser uma causa para este resultado encontrado do suporte social 

sobre a tecnocomplexidade.  

Entre as estratégias de coping relacionadas no modelo proposto, o 

construto de fuga e esquiva apresentou resultados que indicam um 

relacionamento positivo com a tecnoinsegurança e tecnoinvasão. Isso pode 

demonstrar que o comportamento do indivíduo de fantasiar sobre possíveis 

soluções para os problemas sem tomar atitudes em direção das soluções que 

modifiquem os fatores estressores podem reforçar a tecnoinsegurança e a 

tecnoinvasão. Diante de situações estressores provocadas pelas tecnologias da 

informação e comunicação, os profissionais envolvidos devem procurar a busca 
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de soluções para os fatores estressores e não adotar uma atitude em caminho 

inverso. 

Outras estratégias podem ser utilizadas para amenizar o efeito do 

tecnoestresse, por exemplo, gerenciamento de tempo, para que funcionários 

tenham tempo hábil para atividades que exigem concentração e tempo para 

responder mensagens, sem interrupções durante atividades que exigem a 

imersão do profissional podem ser utilizadas para gerenciar o efeito do 

tecnoestresse (AYYAGARI; PURVIS; GROVER, 2011).  

Considerando o ambiente organizacional e os desafios trazidos pela 

tecnologia da informação, este estudo identificou que as estratégias de 

enfrentamento ao estresse trouxeram pouco resultado efetivo sobre os efeitos 

do estresse causado pela tecnologia da informação.  

As organizações podem, desta maneira, implementar outras estratégias 

de enfrentamento do estresse causado pela tecnologia da informação, propondo 

aos seus colaboradores programas de redução do estresse. Essas estratégias 

podem estar relacionadas ao cuidado com as horas excessivas de trabalho em 

função dos prazos de entrega e atividades laborais que melhorem o ambiente de 

trabalho.  

Neste estudo, a liderança transformacional apresentou influência 

negativa sobre a tecnocomplexidade. Desta forma, estilos de liderança que 

inspiram seus liderados para além de seus próprios interesses, proporcionando 

uma visão da daquilo que é importante para a organização pode amenizar os 

efeitos da tecnocomplexidade. 

A contribuição para o entendimento do papel da liderança 

transformacional e como este tipo de liderança contribui para as estratégias de 

enfrentamento do estresse ocupacional podem apresentar aos lideres a 

importância de uma nova perspectiva sobre a postura da liderança 

Neste estudo, a liderança transformacional apresentou efeito baixo 

sobre algumas estratégias de enfrentamento ao estresse, como a Reavaliação 

positiva, Confronto e Afastamento. No caso da reavaliação positiva, existem 

evidências de que a liderança transformacional reforça esta estratégia. A 

reavaliação positiva envolve tentativas cognitivas de analisar e reavaliar o 
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problema com uma atitude positiva, aceitando a realidade da situação imposta 

pelos fatores do ambiente. 

No caso da estratégia de enfrentamento de confronto, os resultados 

indicam um efeito negativo entre liderança transformacional e confronto. 

Uma outra contribuição deste estudo, complementando o estudo 

realizado por Souza (2017) foi entender a diferença entre diferentes grupos de 

profissionais que estão sujeitos ao tecnoestresse. 

No caso deste estudo, a análise entre grupos ficou limitada ao gênero, 

atuação na área contábil e participação na entrega de arquivos relacionados ao 

SPED. O gênero apresentou diferenças significativas nos resultados, com efeito 

positivo para homens e negativo para mulheres, no relacionamento entre 

liderança transformacional e confronto. Para os homens, a liderança 

transformacional a atitude ativa ou proativa em relação ao estressor. Nas 

mulheres a liderança transformacional diminui a capacidade de proatividade em 

relação ao estressor. 

Como contribuição adicional, este estudo apresenta a diferença entre 

profissionais que participaram, ou não, da entrega dos arquivos do SPED. Neste 

caso, observou-se diferença significativa no modelo, indicando que aqueles que 

trabalharam nos últimos cinco anos na entrega destas obrigações acessórias 

sofreram impacto do tecnoestresse.  

Cada contexto laboral pode exigir estratégias de intervenção diferentes 

sobre o estresse ocupacional, procurando promover melhores condições de 

trabalho (SILVA; GOMES, 2009). A partir dos resultados desta pesquisa com 

contadores foi possível aprofundar o estudo dos efeitos do tecnoestresse neste 

grupo de profissionais que, nos últimos anos têm passado por muitas alterações 

de ordem legal no Brasil e que impactam seu trabalho de maneira direta. Desta 

forma, os profissionais envolvidos na entrega destes arquivos são pressionados 

por prazos de entrega e multas que podem ser aplicadas as organizações. 

Por exemplo, de acordo com os resultados desta pesquisa, apesar do 

profissional pertencer a área contábil não apresentar diferenças significativas no 

modelo de pesquisa, a participação na elaboração dos arquivos que devem ser 
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entregues para atender ao Sistema Público de Escrituração digital (SPED), 

apresentou diferenças no modelo.  

Estes profissionais podem ser alvo de políticas de gestão de pessoas 

das organizações para que não este estresse laboral seja minimizado, inclusive 

diminuindo os riscos laborais. Estas políticas podem permear tanto a área de 

tecnologia da informação, melhorando o suporte técnico e envolvendo também 

a qualificação destes profissionais para enfrentar com mais qualificação os 

desafios que são impostos na entrega das obrigações acessórias. 

A maneira como os Contadores utilizam as estratégias de enfrentamento 

das situações de estresse no trabalho, pode também lançar luz sobre a forma 

como estes profissionais lidam com o estresse da profissão, orientando as 

organizações para o desenvolvimento de políticas que possam amenizar o efeito 

do estresse na profissão contábil. Em um ambiente no qual as mudanças de 

legislação tributária afetam diretamente os sistemas de informação, manter os 

profissionais da área contábil sob cuidados para avaliar os níveis de estresse 

ocupacional contribui para manutenção da saúde destes profissionais. 

Outro ponto de avaliação dos gestores contábeis está relacionado a 

satisfação do contador com o trabalho, o que pode relacionar o estresse 

profissional com a satisfação no trabalho. Acompanhar de maneira mais próxima 

e frequente o estresse profissional pode trazer consequências benéficas aos 

trabalhadores. 

Como sugestão de pesquisas futuras, outras análises podem ser 

desenvolvidas, por exemplo, segmento de mercado, idade, tempo de 

experiência, estado civil e tempo de trabalho na mesma empresa. Por exemplo, 

o segmento de mercado pode ajudar a compreender como as estratégias de 

enfrentamento ao estresse ocorrem em diferentes setores do mercado. Na área 

de serviços, que é uma área na qual o contador atua de maneira efetiva nos 

escritórios contábeis, pode se verificar se existem diferenças entre empresas de 

prestação de serviço contábil e organizações de outros setores. Nos escritórios 

contábeis, o contador atua com diferentes clientes com processos e legislações 

diferentes, o que poderia, hipoteticamente, aumentar o nível de tecnoestresse. 

Contadores que atuam em uma empresa varejista ou na indústria podem 
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acompanhar as mudanças de legislação e, consequentemente, as alterações 

nos sistemas de informação. 

O nível de organização da gestão contábil e dos sistemas de informação 

contábil também podem ser explorados em pesquisas futuras, de forma que 

empresas que apresentam níveis de organização contábil maior podem 

apresentar menor nível de estresse no trabalho. 

Uma das limitações deste estudo é o fato de não terem sido segregados 

na pesquisa os diferentes tipos de sistemas de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) aos quais os profissionais respondentes têm acesso. 

Diferentes sistemas de informação e níveis de qualidade do suporte técnico 

podem influenciar os resultados da pesquisa.    

Uma proposta para estudos futuros é realizar a análise entre grupos em 

função do tempo de experiência com o sistema de informação utilizado pelo 

contador para entrega das obrigações acessórias do SPED. Diferentes sistemas 

de informação podem apresentar vantagens e limitações na sua utilização. A 

experiência com a utilização de determinado sistema poderia, hipoteticamente, 

levar os profissionais contábeis a menores níveis de estresse profissional. 

Não ocorreu neste estudo delimitação de uma área geográfica para 

realização da pesquisa, já que não houve controle na pesquisa sobre a região 

na qual o respondente atua. Profissionais de diferentes regiões do Brasil foram 

convidados a participar da pesquisa.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO COMPLETO 

 

 QUESTIONÁRIO FINAL  
 

" ANÁLISE DOS EFEITOS DO COPING E LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL 
SOBRE O TECNOESTRESSE NOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS DO ABC 
PAULISTA "  

 
Prezado participante,  
 

Este questionário faz parte da pesquisa de conclusão do curso de Mestrado em 
Administração da Universidade Metodista de São Paulo e pretende coletar dados para 
um estudo sobre os efeitos do coping e liderança transformacional sobre o 
tecnoestresse nos profissionais contábeis do ABC Paulista. Entendo que o tempo hoje é 
algo escasso, mas peço sua colaboração para me ajudar nesta pesquisa. Para que suas 
respostas tenham validade científica para o estudo, é imprescindível responder todas as 
questões. Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é a sua opinião e 
experiência pessoais. Por questões éticas, irei tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo, assim como o anonimato. Os dados serão utilizados 
exclusivamente para análise investigatória.  

 
As questões foram criadas de modo a serem respondidas através de uma escala 

de 1 a 7, sendo que 1 representa que discorda totalmente e 7 que concorda totalmente. 
Agradeço desde já por sua ajuda, e gostaria de contar com a sua colaboração 
respondendo ao questionário!  
 
Obrigado.  
Ari Ricardo de Almeida 
Pós-Graduando em Administração Universidade Metodista de São Paulo 
ari.almeida@metodista.br  
 
*Obrigatório  
 
“Aceito participar de uma pesquisa sobre as estratégias de enfrentamento ao estresse 
relacionadas ao tecnoestresse e a liderança transformacional para fins exclusivamente 
acadêmicos. Sei que minha opinião será mantida anônima, analisada e divulgada 
apenas para fins educativos, obedecendo critérios científicos.”  
*(      ) Concordo (      ) Discordo 
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Parte I 

 

Para responder, leia as características descritas nas frases a seguir e faça um 

“x” referente a cada frase no número que melhor representa sua opinião, de 

acordo com a seguinte escala: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca  Raramente 
Às 

vezes  
Às 

vezes  
Frequentemente Frequentemente Sempre 

 
IMPORTANTE: Para que sua resposta tenha validade é impreterível pontuar todas as frases 
abaixo!  
 
As questões foram criadas de modo a serem respondidas através da escala acima de 1 a 7, 
sendo que 1 representa nunca e 7 sempre. Ou seja, para cada afirmação escolha apenas uma 
opção de pontuação. 
 

O que você fez em uma situação profissional passada, ocorrida em uma 

semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de grande preocupação e 

desconforto. O que você fez ou sentiu, de acordo com a seguinte classificação? 

 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 
em grande 

parte 

Discordo 
em parte 

Neutro Concordo 
em Parte 

Concordo 
em grande 

parte 

Concordo 
totalmente 

1. Recusei recuar e batalhei 
pelo que eu queria 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu sabia o que deveria ser 
feito, portanto dobrei meus 
esforços para fazer o que fosse 
necessário 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Me critiquei, me repreendi 1 2 3 4 5 6 7 

4. Conversei com outras 
pessoas sobre o problema, 
procurando mais dados sobre a 
situação 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Tentei encontrar a pessoa 
responsável para mudar suas 
ideias 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Compreendi que o problema 
foi provocado por mim 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Mostrei a raiva que sentia 
para as pessoas que causaram o 
problema 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Fiz um plano de ação e o 
segui 

1 2 3 4 5 6 7 

9. De alguma forma extravasei 
meus sentimentos 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Procurei guardar para mim 
mesmo os meus sentimentos 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Me concentrei no que deveria 
ser feito em seguida, no próximo 
passo 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Enfrentei como um grande 
desafio, fiz algo muito arriscado 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Não deixei que os outros 
soubessem da verdadeira 
situação 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Fiz alguma coisa que 
acreditava que não daria 
resultados, mas ao menos eu 
estava fazendo alguma coisa 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Modifiquei aspectos da 
situação para que tudo desse 
certo no final 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Mudei ou cresci como pessoa 
de uma maneira positiva 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Tentei não fazer nada que 
fosse irreversível, procurando 
deixar outras opções 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Busquei nas experiências 
passadas uma situação similar 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Saí da experiência melhor do 
que eu esperava 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Prometi a mim mesmo que as 
coisas serão diferentes na 
próxima vez 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Encontrei novas crenças 1 2 3 4 5 6 7 

22. Encontrei algumas soluções 
diferentes para o problema 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Desculpei ou fiz alguma coisa 
para repor os danos 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Redescobri o que é 
importante na vida 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Procurei não fazer nada 
apressadamente ou seguir meu 
primeiro impulso 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Rezei 1 2 3 4 5 6 7 

27. Falei com alguém que 
poderia fazer alguma coisa 
concreta com o problema 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Procurei não deixar que os 
meus sentimentos interferissem 
muito nas outras coisas que eu 
estava fazendo 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Procurei um amigo ou um 
parente para pedir conselhos 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Mudei alguma coisa em mim, 
me modifiquei de alguma forma 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Analisei mentalmente o que 
fazer e o que dizer 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Me inspirou a fazer algo 
criativo 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Falei com alguém sobre 
como estava me sentindo 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Pensei em uma pessoa que 
admiro e em como ela resolveria 
a situação e tomei como modelo 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Aceitei a simpatia e a 
compreensão das pessoas 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Procurei ajuda profissional 1 2 3 4 5 6 7 

 

Parte II 
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Responda, por gentileza, a cada questão com apenas uma resposta marcando 

um “X” sobre o círculo que indica o que mais representa a sua realidade e sente 

sobre seu trabalho atual com relação aos sistemas de informação utilizados no 

seu trabalho: 

 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 
em 

grande 
parte 

Discordo 
em parte 

Neutro Concordo 
em Parte 

Concordo 
em grande 

parte 

Concordo 
totalmente 

37. Os sistemas de informação 
utilizados no meu trabalho me 
forçam a trabalhar mais rápido 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Eu não sei o suficiente sobre 
as TICS para lidar com o meu 
trabalho de forma satisfatória 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Há sempre novos 
desenvolvimentos nos sistemas 
de TICs que usamos na empresa 
que trabalho que me deixam 
preocupado 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Os sistemas de informação 
do meu trabalho me forçam a 
realizar mais tarefas do eu posso 
suportar 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Preciso de muito tempo para 
entender e usar novas 
tecnologias de informação e 
comunicação 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Há mudanças constantes nas 
TICs na organização em que 
trabalho que não consigo me 
manter atualizado para usa-las 

1 2 3 4 5 6 7 

43. Os sistemas de informação 
do meu trabalho me forçam a 
trabalhar com prazos apertados 

1 2 3 4 5 6 7 

44. Não encontro tempo 
suficiente para estudar e 
atualizar minhas habilidades 
tecnológicas 

1 2 3 4 5 6 7 

45. Sou obrigado a mudar meus 
hábitos de trabalho para me 
adaptar as TICs do meu trabalho 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Acho que novatos do meu 
trabalho sabem mais sobre 
tecnologia de computadores do 
que eu 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Acho que é muito complexo 
entender e usar as TICS do meu 
trabalho 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Eu tenho uma carga maior de 
trabalho por causa das TICs do 
meu trabalho 

1 2 3 4 5 6 7 
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Parte III 

 
 
 
Indique de que forma as afirmações se adequam a sua chefia direta: 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo em 
grande parte 

Discordo 
em parte 

Neutro 
Concordo 
em Parte 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
totalmente 

49. Inspira orgulho em mim por 
estar associado a ela / ele 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Expõe uma visão 
convincente 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Expressa confiança na 
realização de metas 

1 2 3 4 5 6 7 

52. Procurando uma perspectiva 
deferente na resolução de 
problemas 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Sugere novas maneiras de 
realizar meu trabalho 

1 2 3 4 5 6 7 

54. Investe tempo em 
treinamento 

1 2 3 4 5 6 7 

55. Trata-me como um indivíduo 
em vez de um membro do grupo 

1 2 3 4 5 6 7 

56. Considera-me como tendo 
diferentes 
necessidades/habilidades/aspira
ção 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Vai além do próprio interesse 
pelo bem da equipe 

1 2 3 4 5 6 7 

58. Me ajuda a desenvolver meus 
pontos fortes 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Parte IV - Dados Demográficos 

 

Esta parte do questionário é composta por dados demográficos que ajudarão na composição da 

amostra do trabalho, portanto solicitamos que responda as questões abaixo referentes à sua 

pessoa: 

 

59. Idade (em anos completos): _____________  

60. Gênero: (   ) Masculino (   ) Feminino  

61. Estado Civil: (    ) Solteiro (   ) Casado (   ) Outros  

62. Trabalha atualmente há mais de 6 meses na mesma empresa? Sim (   )  Não (   ) 

63. Ocupa cargo de liderança? Sim (   )  Não (   ) 

64. Tipo de empresa na qual trabalha (   ) Pública  (   ) Privada (   ) ONG (   ) Cooperativa (   ) 

Outro 

65. Segmento da empresa que trabalha: (   ) Comércio (   ) Serviço (   ) Educação (   ) Indústria 

(   ) Outro 

66. Qual foi o ano do seu primeiro emprego? ________ 

71. Participou, nos últimos três anos, da entrega de arquivo do SPED (FISCAL, CONTÁBIL, 

CONTRIBUIÇÕES) Sim (   )  Não (   ) 
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72. Na organização na qual atua, responde de maneira direta para alguma liderança na 

organização? Sim (   )  Não (   ) 

73. Quantos anos está na empresa que trabalha atualmente? ___________________ 

 

 

 


