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RESUMO 

 

A rápida evolução e crescente utilização das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) pelas organizações, faz com que os indivíduos trabalhem com 
maior sentido de urgência e com a tecnologia presente em todos os momentos. Este 
estresse na vida profissional, juntamente com problemas em outros aspectos da vida, 
pode desencadear a síndrome de burnout, definida como um estado de exaustão 
física, emocional e mental. Este estudo teve por objetivo verificar: a relação do 
tecnoestresse e a síndrome de burnout, assim como a influência moderadora de 
diferentes traços de personalidade na relação entre o tecnoestresse e o burnout. A 
pesquisa foi de natureza quantitativa, descritiva e transversal com a participação de 
261 respondentes, profissionais de diversas áreas, e que utilizam as TIC em sua rotina 
diária no trabalho. Como resultado, verificou-se que a influência moderadora dos 
traços psicológicos na relação entre tecnoestresse e burnout não foi confirmada na 
amostra utilizada. Com o intuito de enriquecer a pesquisa, e de forma exploratória, foi 
analisada também a relação das variáveis de personalidade e do tecnoestresse como 
fatores antecedentes ao burnout. Como resultado, obteve-se associações 
significantes entre os fatores consciensiosidade e cinismo; conscienciosidade e 
eficácia no trabalho; extroversão e exaustão emocional; e extroversão e eficácia no 
trabalho. O neuroticismo e tecnoestresse apresentaram-se como associações 
significantes e importantes com todos os fatores do burnout. 

 

Palavras-chave: Tecnoestresse; burnout; personalidade. 

 

  



ABSTRACT 

 

The proliferation of information and communication technologies (ICTs) in the daily 
routine of the organizations makes individuals work with greater sense of urgency and 
technology present at all times. This stress in professional lives, gathering with another 
aspects of life can cause burnout. The purpose of this study was to analyze: the 
association between technostress and the burnout syndrome, and, also, the 
moderating influence of personality traits on the relationships between technostress 
creators and burnout. The research was quantitative, descriptive and cross sectional 
with the participation of 261 respondents, professionals from different areas and who 
use ICTs in their daily routine at work. As a result, it was found that the moderating 
influence of personality traits in the technostress and burnout was not confirmed in the 
sample used. In order to enrich the research, it was also analyzed the relationship of 
the personality traits and the technostress as antecedent factors to burnout. As a result, 
is was found significant associations, such as: conscientiousness with cynicism; 
conscientiousness with professional efficacy; extraversion with emotional exhaustion; 
and extraversion with professional efficacy. Neuroticism and technostress were 
presented as an important and significant associations with all factors of burnout. 

 

 

Keywords: Technostress; burnout; personality traits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização e a alta competitividade atual dos negócios faz com que as 

organizações se tornem enxutas e com a cultura de que se recompensam os 

indivíduos que trabalhem mais rápido e arduamente, dispensando horas no local de 

trabalho e estando disponível a qualquer momento através das tecnologias de 

informação e comunicação, perpetuando o sentido de urgência (AYYAGARI; 

GROVER; PURVIS, 2011). 

Assim, o uso ativo e penetrante das tecnologias tornou-se imperativo em muitos 

setores organizacionais, tornando possível estar conectado em qualquer hora e em 

qualquer lugar, assim como disponibilizar dados e informações em tempo real para 

suportar decisões e negócios. (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015; 

PIRKKALAINEN et al., 2017). 

 Com a rápida evolução das tecnologias de informação e comunicação pelo 

mundo, indivíduos e organizações adotaram novas tecnologias e novos sistemas com 

o intuito de melhorar as suas práticas diárias, com eficiências de produtividade e 

eficácia para as organizações (KHAN; MAHAPATRA, 2017).  

 Sabe-se, porém, que as mesmas tecnologias que podem resultar em ganhos 

de produtividade e redução de custos para as organizações, através da otimização 

dos processos, novas alternativas estratégicas e de inovação nas últimas décadas, 

podem provocar efeitos diversos, podendo, inclusive, causar reações negativas aos 

indivíduos e exigir que estes se adaptem a elas (TARAFDAR et al.; 2007). 

 Assim, o termo tecnoestresse foi criado em 1984 pelo psicólogo Craig Brod, o 

qual o definiu como uma “doença moderna de adaptação causada pela inabilidade de 

lidar com a nova tecnologia do computador de uma maneira saudável” (KHAN; 

MAHAPATRA, 2017).  

Pesquisas recentes têm examinado as consequências e os antecedentes do 

tecnoestresse. Os resultados demonstram que o tecnoestresse pode influenciar na 

percepção de sobrecarga de trabalho e na fadiga de informações, ocasionando em 

funcionários desmotivados, frustrados e desmoralizados, com possível prejuízo ao 

desempenho e a produtividade (TARAFDAR, 2007; RAGU-NATHAN et al., 2008; 
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AYYAGARI et al., 2011; TARAFDAR, 2010; SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 

2015). 

 O estresse organizacional, aliado a ansiedade e problemas em outros aspectos 

da vida, pode desencadear uma síndrome chamada Burnout que é definida como um 

estado de exaustão física, emocional e mental, resultante do envolvimento do 

indivíduo em situações de trabalho emocionalmente exigentes por um longo período 

(SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 

  Entretanto, indivíduos com diferentes traços de personalidade podem perceber 

e reagir ao estresse de maneira desigual, porque possuem níveis distintos de 

estabilidade emocional e habilidades para lidar com os problemas e desafios 

encontrados no trabalho (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015). 

Acredita-se que a personalidade pode influenciar o modo como as pessoas 

enxergam o seu ambiente de trabalho e, assim, como eles lidam com as suas 

demandas e recursos disponíveis (BAKKER; COSTA, 2014). 

O modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (ANDRADE, 2008) tem 

sido o modelo mais amplamente adotado para compreender teoricamente as 

características de personalidade (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015; 

ZAMORA, 2016). Com origem a partir de grandes análises sobre os adjetivos 

utilizados para descrever a personalidade, assim como de um grande número de 

análises fatoriais e instrumentos de medida (ANDRADE, 2008), é considerado como 

um modelo abrangente de traços da personalidade (COSTA; McCRAE, 1991). 

Os fatores do modelo dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade são: 

Abertura, Neuroticismo, Amabilidade, Conscienciosidade e Extroversão, que são 

considerados chaves determinantes do comportamento humano, possibilitando uma 

visão rápida do temperamento relativamente estável de uma pessoa (SRIVASTAVA; 

CHANDRA; SHIRISH, 2015). 

Pesquisa prévia de Srivastava, Chandra e Shirish (2015) já verificou o papel 

moderador dos traços de personalidade nos processos de estresse no trabalho. No 

entanto, acredita-se que ainda existam lacunas de pesquisa que aprofundem os 

estudos da influência dos traços de personalidade no estresse relacionado à 

introdução de novas tecnologias, considerado um evento potencialmente estressante 
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e que gera inúmeras consequências no ambiente do usuário, podendo desencadear 

diferentes respostas de enfrentamento (ZAMORA, 2016). 

Assim, esta pesquisa responderá a seguinte questão: Qual o papel da 

personalidade e do tecnoestresse na síndrome de burnout?  

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Estudar a influência da personalidade e do tecnoestresse na síndrome de 

burnout. 

 

1.1.2 Objetivos Específico 

 Analisar o tecnoestresse como um fator antecedente ao burnout. 

 Analisar a influência dos cinco traços de personalidade como variáveis 

moderadoras na relação entre o tecnoestresse e o burnout; 

 

 

1.2 Justificativas do Estudo 

 

Descobriu-se que indivíduos com diferentes perfis psicológicos sentem o 

estresse organizacional de maneira diferente e, consequentemente, adotam 

diferentes mecanismos de enfrentamento. Assim, sob a perspectiva gerencial, há uma 

relevância importante em conhecer o ajuste pessoa-trabalho e alocar os recursos 

certos para o trabalho certo (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015). 

A síndrome de burnout tem sido um dos tópicos de pesquisas mais procurados 

na psicologia da saúde ocupacional, devido a sua importância e seus riscos (BAKKER; 

COSTA, 2014). E que, portanto, há uma grande relevância em estudar os efeitos do 

burnout, já que estes efeitos podem ser potencialmente sérios para os trabalhadores, 
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seus clientes e todas as entidades as quais estes profissionais poderão ter contato 

(MASLACH, JACKSON; LEITER, 1997).  

Acredita-se que um funcionário com burnout tende a apresentar atitude 

negativa, insensibilidade e cinismo com o trabalho, avaliando-o negativamente 

(SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). Acredita-se que indivíduos que sofrem 

com a síndrome de burnout continuam a sentir os seus efeitos a longo de cinco, dez 

e até quinze anos (BAKKER; COSTA, 2014). 

Apesar da importância de conhecer a influência da tecnologia e dos diferentes 

perfis psicológicos na geração da síndrome de burnout para as organizações, 

acredita-se que ainda existem lacunas de pesquisa que aprofundem os estudos neste 

sentido (ZAMORA, 2016). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Síndrome de Burnout 

 

Burnout é conceituado como uma síndrome psicológica em resposta a 

estressores interpessoais crônicos no trabalho (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 

2001) e reconhecido como um problema potencial em muitas ocupações e em 

diferentes países (MASLACH, SCHAUFELI; LEITER; 2008). Podendo ser 

considerada como uma condição crônica caracterizada por um estado de 

esgotamento de energia e uma intensa frustação com as atividades do trabalho 

(CAMPOS, CARLOTTO; MARÔCO, 2012). Indivíduos com burnout sofrem 

simultaneamente altos níveis de fadiga crônica e sentimentos de distanciamento 

emocional e cognitivo de suas atividades de trabalho (BAKKER; COSTA, 2014). 

Para Schaufeli e Greenglass (2001), burnout se trata de uma síndrome 

decorrente do estresse vivido na vida profissional pelos indivíduos, que, aliado à 

ansiedade e outras dificuldades da vida cotidiana, sentem um estado de exaustão 

física, emocional e mental, resultante do envolvimento de longo prazo em situações 

de trabalho emocionalmente exigentes (SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 

 O relacionamento entre os indivíduos e o seu trabalho, assim como as 

dificuldades que podem surgir quando esta relação não está satisfatória, tem sido 

estudado como um fenômeno da era moderna. O termo em inglês burnout começou 

a aparecer para este fenômeno como uma importante questão social a partir da 

década de 70 nos Estados Unidos, crescendo em importância nos últimos trinta anos 

(MASLACH; LEITER; SCHAUFELI, 2001, 2008). 

 Acredita-se que os primeiros artigos sobre burnout foram escritos por 

Freudenberger (1975), psicólogo que trabalhava em uma agência de saúde, e por 

Maslach (1976), psicólogo social que estudava sobre emoções no ambiente de 

trabalho. Assim, as pesquisas sobre burnout centraram-se não tanto como uma 

resposta individual ao estresse, mas em termos de relações transacionais de um 

indivíduo em seu local de trabalho, atentando-se principalmente nas emoções dos 

indivíduos, nos motivos e valores subjacentes a seu trabalho com os destinatários 

(MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). 
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Pesquisas demonstram que funcionários com altos níveis de burnout são mais 

suscetíveis a apresentar problemas psicológicos e de saúde física, incluindo 

ansiedade, depressão, distúrbio de sono, memória prejudicada e dores de pescoço 

(PETERSON, 2008; BAKKER; COSTA, 2014), influenciando o seu comportamento no 

trabalho de forma bem significativa. Logo, são reconhecidos como indivíduos que 

possuem dificuldade de gerenciar as suas emoções e mais propensos a terem conflito 

no trabalho, contribuindo para maiores demandas de trabalho (BAKKER; COSTA, 

2014). 

Ademais, chamam a atenção para o fato de que, além do aumento de 

ocorrências de depressão e ansiedade, há também um crescimento de dependentes 

em álcool entre os funcionários que sofrem de burnout (ALOHA, 2007; BAKKER; 

COSTA, 2014). Estes indivíduos são mais sujeitos a infecções, como por exemplo 

gripes e resfriados comuns (MOHREN et al., 2003; BAKKER; COSTA, 2014), diabetes 

tipo 2 (MELAMED et al., 2006; BAKKER; COSTA, 2014) e doenças cardiovasculares 

(ALOHA, 2007; BAKKER; COSTA, 2014). 

Consequentemente, são funcionários que possuem maiores riscos de 

afastamento (HANISCH, 1995; BAKKER; COSTA, 2014), como, por exemplo, atrasos, 

absenteísmo e trocas constantes de empregos (MASLASH et al., 2001).  

Por outro lado, há também aqueles funcionários que, apesar de estarem 

sofrendo os efeitos do burnout, não se ausentam, precisando investir mais tempo e 

esforço para realizar o seu trabalho, com o risco de prejudicar o seu desempenho e o 

desempenho coletivo (ROE, 2003; BAKKER; COSTA, 2014).  

Explica-se a ligação negativa entre o burnout e o desempenho no trabalho pela 

falta de concentração para uma boa performance, e a maior probabilidade de cometer 

erros. Além disso, ressalta-se que pensamentos negativos, característica de pessoas 

que sofrem de burnout, limitam a amplitude do pensamento, diminuem o foco na 

informação nova ou global e prejudicam a qualidade da tomada de decisão (BAKKER; 

COSTA, 2014). 

Como consequência, estudos demonstram que a pressão e a exaustão no 

trabalho têm relações causais e recíprocas ao longo do tempo, justificando essa 

reciprocidade pela necessidade maior de tempo para a realização de tarefas pelos 

indivíduos com burnout, já que cometem mais erros e têm mais dificuldades de 
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mobilizar recursos a seu favor. Assim, as demandas de trabalho se acumulam, 

causando maiores níveis de esgotamento (BAKKER; COSTA, 2014). 

Os estudos sobre burnout desenvolveram-se em três fases distintas. A primeira 

fase ocorreu por volta da década de 70, através de entrevistas e pesquisas de campo, 

com pessoas que trabalhavam em funções na área da saúde (SCHUSTER; DIAS; 

BATTISTELLA, 2015). 

A segunda fase teve uma natureza mais quantitativa com estudos transversais, 

coletas de dados, populações maiores e utilização de ferramentas estatísticas mais 

elaboradas. Neste momento, as pesquisas se estenderam para outras áreas como a 

educação e serviços humanos. Assim, apareceram diversos estudos sobre a 

síndrome de burnout e o desenvolvimento de diversos instrumentos de mensuração, 

alguns descritos no Quadro 1 (SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 
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Quadro 1- Escalas de mensuração de Burnout 

Instrumento  Autor  Mensuração Itens  

Staff Burnout Scale 
for Health 
Professionals –SBS-
HP 

Jones (1980) 

Insatisfação laboral, tensão 
psicológica e interpessoal e 
falta de relações 
profissionais com os 
pacientes. 

30 itens 

Burnout Measure 
(BM) 

Pines e 
Aronson 
(1988) 

Esgotamento físico, 
esgotamento emocional e 
esgotamento mental. 

21 itens 

Oldenburg Burnout 
Inventory (OLBI) 

Demerouti e 
Nachreiner 
(1998) 

Exaustão e desligamento 
de trabalho. 

16 itens 

Cuestionário de 
Burnout Del 
Profesorado (CBP) 

Moreno-
Jiménez et al. 
(1997) 

Esgotamento emocional, 
despersonalização e falta 
de realização. 

19 itens  

Cuestionário Breve 
de Burnout (CBB) 

Moreno-
Jiménez et al. 
(1997) 

Exaustão emocional, 
desumanização, frustração 
profissional, organização e 
clima social positivo. 

63 itens  

Copenhagen Burnout 
Inventory (CBI) 

Kristensen et 
al. (2005) 

Burnout pessoal, Burnout 
relacionado ao trabalho e 
Burnout relacionado aos 
clientes. 

19 itens 

Shirom-Melamed 
Burnout Measure 
(SMBM) 

Shirom 
(2005) 

Fadiga fisica, exaustão 
emocional e cansaço 
cognitivo. 

14 itens 

Escala de 
Caracterização do 
Burnout 

Tamayo e 
Tróccoli 
(2009) 

Exaustão emocional, 
desumanização e 
decepção no trabalho. 

35 itens 

Fonte: Adaptado de Schuster, Dias e Battistella (2015)   
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Assim, conforme exposto no Quadro 1, várias medidas foram desenvolvidas ao 

longo dos anos, com base em diferentes públicos e suposições sobre o que é burnout. 

Porém, defende-se que a principal medida criada foi a Maslach Burnout Inventory - 

MBI, sendo a escala mais utilizada atualmente e a que será utilizada nesta pesquisa 

(MASLACH; LEITER; SCHAUFELI, 2008). 

A escala MBI foi desenvolvida no início de 1980 por Maslach e Jackson, 

utilizando um modelo de três fatores, ou sub-escalas, para medir a Exaustão 

Emocional (EE), que é a sensação de estar sobrecarregado e esgotado emocional e 

fisicamente, o Cinismo (C), tratando-se de uma dimensão interpessoal, reação 

negativa e insensível a diversos aspectos do trabalho, e a Eficácia no Trabalho (ET), 

que é autoavaliação de incompetência e falta de produtividade no trabalho 

(SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 

Na terceira fase de estudo sobre o burnout,  o objetivo era avaliar a relação 

entre o ambiente do trabalho em um dado período de tempo, pensamentos e 

sentimentos do indivíduo em um momento posterior por meio de estudos longitudinais 

(SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 

 As causas do burnout, apresentadas no Quadro 2, são geralmente divididas em 

duas categorias: Fatores Individuais e Fatores Situacionais, estes incluem por sua 

vez, as Demandas de Trabalho e os Recursos de Trabalho (BAKKER; COSTA, 2014): 
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Quadro 2 - Causas do Burnout 

            

Fatores Situacionais Fatores Individuais 

Os principais causadores de burnout por 
demandas de trabalho geralmente são: 

Ambiguidade  de papéis, conflito e 
estresse papéis, eventos estressantes, 
carga de trabalho e pressão no trabalho  

Status socioeconômicos e perfis de 
personalidades têm sido estudados 

como criadores de predisposições para 
sofrer com os sintomas do burnout. 

Os recursos de trabalho com potencial 
para provocar a síndrome de burnout são 
os aspectos físicos, psicológicos, sociais 

e organizacionais que facilitem o 
atingimento de metas, redução de 

demandas ou de custos de trabalho ou 
que estimulem crescimento pessoal no 

trabalho   

Fonte: Adaptado de BAKKER e COSTA (2014)     

 

 

De acordo com pesquisa realizado por Demerouti et al. (2001), a relação entre 

burnout e recursos de trabalho foi consistentemente negativa, pois onde houveram 

baixos níveis de recursos de trabalho, houveram altos níveis de burnout, 

especialmente quando houve o sentimento de distanciamento em relação ao trabalho. 

Adicionalmente, Bakker, Demerouti e Euwema (2005) afirmaram que funcionários com 

mais autonomia, que recebiam feedbacks, que tinham apoio social ou que tinham bom 

relacionamento com seu supervisor, mas se encontravam com sobrecarga de 

trabalho, demandas emocionais, exigências físicas e/ou interferência trabalho-casa, 

não sofriam com altos níveis de burnout (BAKKER; COSTA, 2014). 

Com relação aos fatores individuais, a personalidade pode influenciar o modo 

como as pessoas enxergam o seu ambiente de trabalho e, assim, como eles lidam 

com as suas demandas e recursos disponíveis. Se, por exemplo, o ambiente não está 

alinhado com a sua personalidade, pode causar um choque, acarretando em frustação 

para as suas necessidades individuais, principalmente quando são expostos a 



18 
 

demandas que não estão de acordo com suas habilidades e preferências (BAKKER; 

COSTA, 2014). 

 Pesquisas demonstram que a tecnologia é um dos fatores causadores de 

estresse nos tempos atuais. Assim, dada a proliferação dos recursos tecnológicos, ou 

TIC – Tecnologias de Informação de Comunicação, no ambiente de trabalho, há 

muitas formas no qual o seu uso pode criar estresse para as pessoas que a utilizam 

(TARAFADAR et al., 2007).  

 

 

2.2 Tecnoestresse 

  

 O termo tecnoestresse foi criado em 1984 pelo psicólogo Craig Brod, o qual o 

definiu como uma “doença moderna de adaptação causada pela inabilidade de lidar 

com a nova tecnologia do computador de uma maneira saudável” (KHAN; 

MAHAPATRA, 2017).  

 Já Arnetz e Wiholm (1997) descrevem tecnoestresse como um “estado de 

excitação observado em certos funcionários que são severamente dependentes do 

computador em seu trabalho” (RAGU-NATHAN et al., 2008).  

Logo, considera-se o fenômeno tecnoestresse como uma consequência da 

inabilidade em diversas tentativas e lutas do indivíduo para se adaptar às constantes 

mudanças e evoluções nos quesitos sociais e cognitivos relacionados ao uso da 

tecnologia. Isto porque esta mesma tecnologia que ajuda com grande oferta de 

sistemas, aplicativos e aparelhos de comunicação cada vez mais avançados, 

facilitando o acesso à informação de qualquer lugar, garantido a mobilidade e o 

compartilhamento de ideias em tempo real com seus colegas, também pode gerar o 

sentimento de compulsão, já que sentem a necessidade de estar sempre conectados 

e forçados a responder qualquer informação relacionada a trabalho em tempo real 

(TARAFDAR; et al., 2011). 

O ambiente atual de trabalho possui três características, que são atribuídos ao 

tecnoestresse: a) dependência do uso das TIC pelos funcionários, assim como a 

necessidade de atualizações constantes, visto as inúmeras versões de hardware e 
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software; b) desbalanceamento entre a capacidade intelectual do usuário com relação 

as TIC cada vez mais sofisticadas; e c) conectividade a qualquer momento, 

possibilitando supervisão remota, multitarefa, isolamento social e abstração de 

trabalho (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

Por isso, vários estudos têm demonstrado como o tecnoestresse pode afetar o 

desempenho da organização, visto o crescente estresse nas funções, redução da 

satisfação no trabalho e queda na produtividade (KHAN; MAHAPATRA, 2017). 

Dependendo da forma de interação do usuário com as TIC, pode-se ocasionar 

em tensão, ansiedade, sentimentos de desamparo e de incômodo, assim como 

aversão e fobia a computadores. Estes efeitos organizacionais podem ser diretos, 

quando são relacionados a tarefas e processo, e indiretos, como mudanças de papéis, 

sistemas de recompensas e estruturas de autoridades. Acredita-se que tanto os 

efeitos diretos, quanto os indiretos, podem ser fontes significativas de estresse para 

os indivíduos e, assim, a produtividade e desempenho da organização podem ser 

impactados negativamente (TARAFDAR et al., 2007).  

 Estudos demonstram que o uso de TIC podem causar tecnoestresse em cinco 

distintas formas, incluindo a sobrecarga, tecnologia que invade a vida pessoal e 

privada do funcionário, inabilidade de lidar com a complexidade das novas 

tecnologias, ameaça de perda do emprego e a incerteza causada pelas constantes 

atualizações de sistemas (TARAFDAR; et al., 2007).  

 Então, as formas, condições ou fatores que geram estresse tecnológicos nas 

organizações, em função da utilização das TIC, são representados por cinco criadores 

do tecnoestresse, que coletivamente determinam o grau de tecnoestresse enfrentado 

pelos usuários de TIC: (RAGU-NATHAN et al., 2008; TARAFDAR; TU, 2010).  

 

I) Tecnosobrecarga: 

 

 A Tecnosobrecarga descreve situações em que o profissional se sente forçado 

a trabalhar mais e em menor tempo, já que com o avanço dos sistemas de informação, 

aplicativos e tecnologia móvel, torna-se possível o acesso a incontável número de 

informações em tempo real, resultando em: carga excessiva de informação, 
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interrupções e necessidade de trabalhar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo 

(TARAFDAR; et al., 2011). 

 Da mesma forma, os usuários são expostos muitas vezes a um número maior 

de informação e comunicação do que eles conseguem lidar, consideradas algumas 

vezes inúteis ou até mesmo simultâneas, podendo resultar na chamada “fadiga da 

informação”, frustação e insatisfação, porque se sentem inundados e incapazes de 

definir o que realmente é prioritário em relação a estas informações, sentindo-se 

forçados a trabalhar mais rápido para lidar com maiores requisitos de processamento 

(RAGU-NATHAN et al., 2008). 

 Assim, quando muitas informações estão disponíveis e o usuário encontra 

dificuldade em identificar quais são as realmente relevantes, pode-se ter como 

resultado a insatisfação e a queda de produtividade (KHAN; MAHAPATRA, 2017). 

 Ou seja, os usuários ficam expostos a uma maior quantidade de informação do 

que eles poderiam realmente trabalhar de uma maneira efetiva. Ainda, sentimentos 

de ansiedade, tensão e dificuldade de atenção são gerados pelas interrupções 

ocorridas com a chegada de e-mails, mensagens de texto ou alertas de sistemas de 

workflow (TARAFDAR; et al., 2011). 

  

II)  Tecnoinvasão: 

 

 É a condição gerada pela frustação e estresse causado pelo sentimento de 

estar amarrado a tecnologia, pois se acredita que não é possível ficar desconectado 

em nenhum momento, sentindo-se obrigado a estar disponível em qualquer lugar e 

em qualquer circunstância, podendo ter a sua vida particular afetada (TARAFDAR; et 

al., 2011). 

A necessidade de estar constantemente conectado, em qualquer lugar e em 

qualquer momento, prolonga o dia regular de trabalho através de aplicativos e 

dispositivos sem fio de e-mails, fazendo com que os funcionários trabalhem em 

horários inusitados e possam se sentir forçados a responder o mais rápido possível. 

Acredita-se que essa exposição contínua leve os indivíduos a se sentirem 
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aprisionados à tecnologia e que seu tempo e espaço foram invadidos, prejudicando 

assim, a sua satisfação no trabalho (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

Em vista disso, a tecnoinvasão lida com este efeito que demonstra o 

desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal, criando perturbações desnecessárias 

e reduzindo a produtividade (KHAN; MAHAPATRA, 2017). 

 

III) Tecnocomplexidade: 

 

 A capacidade técnica e as terminologias utilizadas nas TIC tornam-se cada vez 

mais complexas, demandando estudo, dedicação e tempo dos usuários, devido as 

constantes atualizações de hardware, software e aplicativos. Por este motivo, 

sentimentos de aversão, medo, ansiedade e aborrecimento têm aparecido em 

indivíduos (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

Portanto, a Tecnocomplexidade é percebida em situações em que os usuários 

precisam despender tempo e esforço para aprender a lidar com as novas tecnologias 

(TARAFDAR; et al., 2011)., podendo gerar sentimentos de incapacidade de 

desenvolver novas habilidades com a frequência necessária, aumentando os riscos 

de ocorrências de problemas, erros e queda de produtividade (KHAN; MAHAPATRA, 

2017). 

 

IV) Tecnoinsegurança: 

 

 É a situação em que os indivíduos se sentem ameaçados de perder o emprego 

para outros profissionais, geralmente mais jovens, que dominam os sistemas com 

muito mais facilidade (TARAFDAR; et al., 2011). 

 A tecnoinsegurança também pode ser percebida quando ocorre o medo da 

perda de emprego a medida que os indivíduos percebem a implantação de novos 

hardwares ou softwares, que podem levar a automação ou a contratação de novas 

pessoas com maiores habilidades, aumentando o risco de serem substituídos (KHAN; 

MAHAPATRA, 2017). 
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V) Tecnoincerteza: 

 

 A tecnoincerteza é percebida quando há um estresse gerado pela constante 

atualização de softwares, não dando a oportunidade do profissional de se familiarizar 

com ele. Outra situação acontece quando é necessário customizar e configurar um 

software “de prateleira” dentro das particularidades de uma organização, gerando 

estresse para implementação e estabilização, pois algumas vezes o suporte técnico 

de áreas como documentação e TI não são suficientes (TARAFDAR; et al., 2011). 

 Devido as constantes e rápidas atualizações de aplicativos e sistemas de TIC, 

torna-se difícil a criação de experiência ou padrões significativos pelos usuários, 

aumentando as chances de levar os indivíduos à frustação, estresse, conflitos 

interpessoais e insatisfação no trabalho (RAGU-NATHAN et al., 2008). 

 A implementação de novos sistemas exige a configuração e personalização de 

acordo com a necessidade da organização, geralmente um processo político e 

estressante, que, mesmo após as adaptações, podem aparecer erros, perda de 

dados, problemas de sistema, ausência de assistência técnica e apoio. Gerando um 

sentimento de incapacidade em utilizar o software e insatisfação no trabalho (RAGU-

NATHAN et al., 2008). 

 

Como resultado, foram associadas sete consequências relativas ao 

tecnoestresse (TARAFDAR; et al., 2011), destacadas no Quadro 3 abaixo: 
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Quadro 3 - Consequências Associadas ao Tecnoestresse 

Consequências Descrição 

Exacerbação da 
sobrecarga do 
trabalho 

Quando os profissionais percebem que terão 
mais trabalho e/ou ser mais difícil, seja pela 
complexidade dos sistemas, ou por se sentir 
forçado a produzir mais em menos tempo. 

Crescimento de 
conflitos de funções 

É comum para aqueles que enfrentam 
contradições em seu trabalho. Ou seja, quando 
há necessidade de estender o horário fora do 
local de trabalho, podendo prejudicar a sua vida 
familiar; ou quando os profissionais não 
concordam com os novos sistemas, entrando em 
conflito. 

Redução da 
satisfação no 
trabalho 

Os profissionais que tentam lidar com o 
tecnoestresse tendem a fazer avaliações 
negativas de seu trabalho. 

Redução de 
inovação 

Como a complexidade tecnológica demanda que 
os profissionais aprendam constantemente, a 
falta de vontade, ou a incapacidade, dificulta a 
inovação quando há a intermediação dos 
sistemas de informação. 

Redução de 
produtividade 

Visto a complexidade dos sistemas e suas 
constantes atualizações, poderá ocorrer erros ou 
gastar muito tempo que poderia ser usado em 
outra atividade mais importante. 

Insatisfação com o 
sistema de 
informação 

O tecnoestresse pode reduzir a chance de 
sucesso de um sistema de informação 

Redução do 
compromisso do 
profissional com a 
organização 

Tanto a insatisfação quanto a falta de 
compromisso geram custos substanciais para a 
organização. 

Fonte: Adaptado de TARAFDAR; et al. (2011) 

 

 Portanto, afirma-se que profissionais estressados estão relacionados a 

problemas de compromisso organizacional, intenções de troca de local de trabalho e 

exaustão (AYYAGARI; GROVER; PURVIS, 2011). 
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Alguns fatores possuem mais influência sobre o tecnoestresse, como 

exemplos, o gênero e se os profissionais possuem confiança na utilização dos 

sistemas de informação. Afirma-se que homens experimentam mais tecnoestresse 

que as mulheres, pois procuram mais a tecnologia. Por outro lado, os profissionais 

mais confiantes, por sentirem menos tensão ao lidar com a tecnologia, também 

apresentam menores índices de tecnoestresse (TARAFDAR; et al., 2011). 

De outro modo, em estudo realizado na China com 700 participantes, Tu et al. 

(2005) constatou que o criador tecnosobrecarga provoca um efeito positivo na 

produtividade entre os trabalhadores. Justificando esse resultado pelas diferenças 

culturais do país (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015). 

Tarafdar (2015) estabeleceu em seu estudo que há uma relação negativa 

associada entre os criadores do tecnoestresse e a performance, e também, que são 

necessários mecanismos capacitadores, tais como desenvolvimento de autoeficácia 

em tecnologia, aprimoramento e desenvolvimento em sistemas da informação, para 

conter a diminuição geral de desempenho, devido a influência dos criadores do 

tecnoestresse (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015). 

Por consequência, dada a progressiva presença das TIC na rotina diária dos 

indivíduos, acredita-se que existem diversos motivos causadores de estresse ligados 

a tecnologia, podendo gerar a exaustão no trabalho (AYYAGARI; GROVER; PURVIS, 

2011), provocar o distanciamento do trabalho, ou cinismo (TARAFDAR; et al., 2011), 

e ainda afetar a sua eficácia no trabalho (TARAFDAR; et al., 2011).  Assim, pode-se 

definir a primeira hipótese deste estudo: 

 

Hipótese 1 (H1): O Tecnoestresse influencia positivamente o Burnout. 

 

 No entanto, sabe-se que indivíduos com traços de personalidade diferentes 

podem perceber os efeitos dos criadores do tecnoestresse no seu ambiente de 

trabalho de maneira distinta e, assim, lidar de maneira particular com esses criadores, 

com resultados positivos (engajamento) ou negativos (burnout) (SRIVASTAVA; 

CHANDRA; SHIRISH, 2015).  
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2.3 Teorias da Personalidade  

 

O termo personalidade é utilizado em diversos contextos e de várias maneiras, 

assim se acredita que o seu significado seja muito complexo para uma descrição 

simplista, já que os seres humanos são demasiadamente complexos e podem agir de 

maneiras diferentes quando se encontram em situações e com pessoas diferentes 

(ANDRADE, 2008; SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 

 Utilizando significados e crenças populares, a personalidade de um indivíduo 

pode ser definida em dois usos: O primeiro equiparando-a aos termos habilidade ou à 

perícia social. Isto é, quando a personalidade de um indivíduo é avaliada por meio da 

efetividade com que ele consegue provocar reações positivas em uma variedade de 

pessoas em diferentes circunstâncias (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

O segundo uso considera a personalidade do indivíduo apoiando-se na 

impressão mais destacada ou saliente que ele manifesta no contexto social. Aqui o 

observador seleciona um atributo ou uma qualidade altamente típica do sujeito, que 

certamente é uma parte importante da impressão global criada nos outros, 

identificando sua personalidade por esse termo (PARANZINI, KANAANE, 2016; HALL; 

LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

 Assim, como há uma diversidade muito grande no uso comum da palavra 

personalidade, ela é superada pela variedade de significados atribuídos ao termo 

pelos psicólogos. Conclui-se, então, que a maneira pela qual determinadas pessoas 

definem a personalidade dependerá inteiramente de sua preferência teórica, sendo 

definida pelos conceitos empíricos específicos que fazem parte da teoria da 

personalidade empregada pelo observador (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

 Por esta razão, diversas teorias foram elaboradas para ajudar a responder 

perguntas relacionadas com a natureza humana (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 

Considera-se que estas teorias são peças que contribuem como em um grande 

quebra-cabeça. Algumas dessas ideias foram formuladas há décadas e ainda existem 

psicólogos estudando e pesquisando com o objetivo de encaixar essas peças para 

formar um quadro mais completo do que faz o ser humano ser como é (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2002). 
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 Desta forma, pode-se definir a personalidade através dos conceitos empíricos 

específicos que pertencem a uma dada teoria da personalidade empregada pelo 

observador, que considera a descrição ou entendimento completo do comportamento 

humano (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000).  

 Um conjunto de suposições abrangentes e relevantes sobre o comportamento 

humano juntamente com as definições empíricas necessárias, compõe uma teoria da 

personalidade. Ela deve estar preparada para lidar com uma ampla variedade de 

comportamentos humanos, ou fazer predições sobre eles. Assim como, estar 

preparada para lidar com qualquer fenômeno comportamental que tenha significado 

para o indivíduo (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

 No entanto, sabe-se que se trata de uma validade formal e que por mais 

desacertadas que sejam consideradas estas teorias, elas ainda representam um 

passo à frente, já que a sua mera existência possibilita orientar o teórico para certas 

áreas de problema e indica que determinadas variáveis são de importância principal 

no seu estudo (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000). 

 Fica evidente, portanto, a obscuridade, a variedade de significados que os 

pesquisadores da área atribuem ao termo personalidade e a necessidade de assumir 

uma determinada linha teórica como referência. Acredita-se que nenhuma definição 

de personalidade deve ser generalizada, visto que o significado de personalidade é 

tão amplo, que pode ser considerada até mesmo vago, o que faz com que cada 

psicólogo a considere de sua maneira (ANDRADE, 2008; HALL; LINDZEY; 

CAMPBELL, 2000). 

 A origem da personalidade é outra importante questão que chama a atenção 

dos pesquisadores, que, atualmente, adotam que a personalidade é resultante da 

ação dos diferentes fatores genéticos e ambientais. Assim, a interação do indivíduo 

com o meio ao longo da vida resultará em uma personalidade única (ANDRADE, 

2008).  

 O estudo sobre a personalidade iniciou-se de maneira mais intuitiva com pouco 

rigor científico. Grande parte das linhas teóricas originaram-se de observações 

meticulosas e da introspecção de pensadores, como: Charcot, Janet, Freud, Jung e 

McDougall (ANDRADE, 2008). 
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 Freud, por exemplo, desenvolveu a primeira teoria sistemática da 

personalidade (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000), transformando a ideia do poder 

sexual reprimido em uma abrangente teoria sobre a psique humana (ANDRADE, 

2008; HALL; LINDZEY, 1985).  

 Já Carl Jung, considerado por Freud como seu “príncipe herdeiro”, não aceitava 

a ênfase de Freud na sexualidade como um motivo, e defendeu que os determinantes 

inconscientes do comportamento tinham uma origem hereditária e não-pessoal 

(HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2000), demonstrando que as pessoas têm diferentes 

características comportamentais, habilidade, aptidões, atitudes e motivações que vão 

caracterizar os tipos psicológicos. Desta forma, o modo preferencial do indivíduo 

reagir ao mundo deve-se, segundo Jung, dentre outras, à herança genética, às 

influências familiares e às experiências que o indivíduo teve ao longo de sua vida 

(PARANZINI, KANAANE, 2016). 

 Jung, então, apresentou oito tipos psicológicos considerando a interação de 

duas atitudes: Extroversão e Introversão, e quatro funções, que são os processos 

mentais utilizados preferencialmente pela pessoa para se relacionar: Pensamento e 

Sentimento (funções de julgamento ou racionais) e Sensação e Intuição (funções de 

percepção ou irracionais) (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002; PARANZINI, KANAANE, 

2016): Extrovertido Pensamento; Extrovertido Sentimento; Extrovertido Sensação; 

Extrovertido Intuitivo; Introvertido Pensamento; Introvertido Sentimento; Introvertido 

Sensação; e Introvertido Intuitivo (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 

 Segundo a teoria dos tipos psicológicos de Jung, a função sensação relaciona-

se com o mundo da matéria, indicando a existência concreta de algo. Enquanto que 

as demais funções (intuição, pensamento e sentimento) relacionam-se aos insights e 

a prever as possibilidades ainda encobertas, definir o que algo é e conferir valor e 

avaliar alguma coisa, respectivamente (ANDRADE, 2011; PARANZINI, KANAANE, 

2016). 

 Não se pode deixar citar outras importes fontes de influência sobre o estudo da 

personalidade como: os teóricos de Gestalt, que defendiam que o estudo fragmentado 

do comportamento não seria de grande valor; o impacto da psicologia experimental e 

da teoria da aprendizagem em particular, que aumentou o número de pesquisas 

rigorosamente controladas; a tradição psicométrica, que busca mensurar e estudar as 
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diferenças individuais, através de análises fatoriais; e a utilização de conceitos 

emprestados e analogias de disciplinas afins, como a antropologia, a genética e a 

neurologia (ANDRADE, 2008). 

 Somente no final de 1930, o estudo sistemático e formal da personalidade foi 

reconhecido. Quando, em 1937, Gordon Allport publicou Personality: A psychological 

interpretation, considerado um sucesso imediato e um marco neste assunto. Assim, a 

personalidade foi situada no centro da psicologia. Allport também formulou uma teoria 

de desenvolvimento da personalidade na qual os traços têm papel predominante. Ele 

considerava os traços de personalidade como predisposições a responder igualmente 

ou de modo semelhante a diferentes estímulos. Ou Seja, Allport acreditava que os 

traços são formas constantes e duradouras de reagir ao nosso ambiente. As 

características dos traços foram resumidas da seguinte forma (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2002; ANDRADE, 2008): 

I. Os traços de personalidade são reais e existem em todos os indivíduos, eles 

não são construtos teóricos ou rótulos criados para explicar 

comportamentos; 

II. Os traços determinam ou provocam o comportamento. Assim, surgem em 

resposta a certos estímulos e interagem com o ambiente para produzir 

comportamentos; 

III. Os traços estão inter-relacionados e podem sobrepor-se, embora 

representem características diferentes; 

IV. Os traços podem variar de acordo com a situação; 

V. Os traços podem ser demonstrados empiricamente. 

A princípio, Allport, definiu dois tipos de traços: os individuais, que definem o 

caráter da pessoa, e os comuns, que são compartilhados por uma séria de indivíduos, 

como os membros de uma cultura. Posteriormente, mudou a terminologia 

renomeando de traços, para os traços comuns, e disposições pessoais, para os traços 

individuais (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 

A partir da técnica da análise fatorial, os pesquisadores têm proposto diferentes 

modelos de traços, refletindo as diversas maneiras que os teóricos escolheram para 

avaliar a personalidade. Como exemplo, Cattel definiu os traços como elementos 

mentais da personalidade, com a intenção de predizer como essa pessoa se 
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comportará numa dada situação. Ele definiu 16 fatores, ou traços, básicos da 

personalidade (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002): Reservado – Expansivo; Pouco – Muito 

inteligente; Sentimental – Estável; Humilde – Assertivo; Moderado – Despreocupado; 

Evasivo – Consciencioso; Tímido – Ousado; Determinado – Compassivo; Confiante – 

Desconfiado; Prático – Imaginativo; Franco – Astuto; Plácido – Apreensivo; 

Conservador – Inovador; Dependente do grupo – Auto-suficente; Descontraído – 

Controlado; Calmo – Tenso. Esses 16 traços são avaliados por meio do Questionário 

de 16 Fatores de Personalidade (ANDRADE, 2008; FRIEDMAN; SCHUSTACK, 2004). 

Cattel conclui, através dos resultados de suas pesquisas, que, em geral, um 

terço da personalidade é geneticamente determinado, enquanto dois terços sofrem 

influências sociais e ambientais (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 

Por sua vez, Eysenk, pesquisador da Universidade de Londres, embora fosse 

crítico de Cattel, concordava que a personalidade é composta de traços, ou fatores, 

que poderiam ser identificados a partir do método de análise fatorial. Entretanto, 

suplementava-o com testes de personalidade e estudos experimentais que levavam 

em consideração uma ampla gama de variáveis (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 

Juntamente com sua esposa desenvolveu o Inventário de Personalidade de 

Eysenck, que exigiu 12 anos de pesquisa e 20 análises fatoriais. Como resultado de 

seu esforço surgiu uma teoria de personalidade baseada em três dimensões: 

Extroversão (pessoas sociáveis, animadas, ativas, assertivas, que gostam de 

emoção, despreocupadas, dominadoras e aventureiras), Neuroticismo (pessoas 

ansiosas, deprimidas, com sentimento de culpa, com baixa auto-estima, tensas, 

irracionais, tímidas e emotivas) e Psicoticismo (pessoas agressivas, frias, 

egocêntricas, impessoais, impulsivas, anti-sociais, criativas e obstinadas (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2002). 

Cattel e Eysenck sofreram críticas, o primeiro pela grande quantidade de 

traços, o segundo, por ter um número muito pequeno. Assim, foram desenvolvidos 

novos trabalhos como por exemplo de Robert McCrae e Paul Costa, que identificou 

os chamados Cinco Grandes Fatores da Personalidade (SCHULTZ; SCHULTZ, 2002). 
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2.3.1 Cinco Grandes Fatores da Personalidade 
 

 As características de personalidade são disposições relativamente estáveis, 

que podem ser descritas por várias dimensões. O modelo dos Cinco Grandes Fatores 

de Personalidade – CGF (ANDRADE, 2008) tem sido adotado como uma estrutura de 

entendimento comum para compreender teoricamente as características de 

personalidade (ZAMORA, 2016). Com origem a partir de grandes análises sobre os 

adjetivos utilizados para descrever a personalidade, assim como de um grande 

número de análises fatoriais e instrumentos de medida (ANDRADE, 2008), é 

considerado como um modelo abrangente de traços da personalidade (COSTA; 

McCRAE, 1991). 

O CGF tem sido o modelo mais amplamente adotado para entender 

teoricamente as características da personalidade (SRIVASTAVA; CHANDRA; 

SHIRISH, 2015). 

As justificativas que corroboram com o CGF são fundamentadas em quatro 

linhas de raciocínio e evidências empíricas (ANDRADE, 2008; COSTA; McCRAE, 

1992):   

I. Estudos longitudinais e de observação cruzada demonstram que os 

cinco fatores podem ser considerados vocações duradouras que se 

manifestam em padrões de comportamento; 

II. Os traços utilizados para descrever cada fator são utilizados por vários 

sistemas e linguagem usual que descrevem traços de personalidade;  

III. Esses fatores são encontrados em indivíduos com diferentes 

características de gênero, idade, raças e nacionalidade. Porém, 

acredita-se que estes fatores podem se manifestar de maneiras um 

pouco diferentes de culturas para culturas; 

IV. Evidências de hereditariedade sugerem que estes fatores têm base 

biológica. 

Os cinco fatores da CGF: Abertura, Neuroticismo, Amabilidade, 

Conscienciosidade e Extroversão, são considerados chaves determinantes do 

comportamento humano, possibilitando uma visão rápida do temperamento 

relativamente estável de uma pessoa (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015): 
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Quadro 4 - Modelo dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade 

 

Fatores Descrições Referências 

Amabilidade               
(A) 

Identifica-se o fator Amabilidade pelas 
facetas de Confiança, 
Imparciacilidade, Altruísmo, 
Complacênica, Modéstia e Ternura. 

(COSTA; 
McCRAE, 
1991) 

  

O fator Amabilidade caracteriza a 
propensão de um indivíduo buscar 
harmonia e fugir de conflitos nas 
relações interpessoais.            
Além disso, tem a tendência de se 
acomodar e de aceitar a introdução de 
TIC organizacionais, mesmo sem ter 
capacidade ou vontade.   

(SRIVASTAVA; 
CHANDRA; 
SHIRISH, 
2015) 

Conscienciosidade 
( C) 

As facetas do fator Conscienciosidade 
são: Competência, Ordem, Dever, 
Realização, Auto-disciplina e 
Deliberação.                                        
O fator C é conceitualizado com os 
aspectos de proatividade, visto a 
necessidade de realização e 
comprometimento com o trabalho, e 
inibidor, quando se verifica  a 
escrupulosidade moral e a cautela.  

(COSTA; 
McCRAE, 
1991) 

  

C descreve o controle dos impulsos 
socialmente aceitos, o que facilita o 
comportamento dirigido para tarefas e 
metas.    

(BENET-
MARTÍNEZ; 
JOHN, 1998) 

  
Acredita-se ser um bom preditor de 
desempenho escolar e treinamento no 
trabalho 

(ANDRADE, 
2008) 

Abertura                                       
(O) 

O fator Abertura considera flexibilidade 
de pensamento e tolerância para 
novas ideias. Os indivíduos com estes 
traços possuem tendência a ser 
curiosos e dispostos a novas 
experiências. Com características de 
pessoas imaginativas, empáticas, 
explorativas e não convencionais, com 
altos níveis de criatividade científicos e 
artísticos e pensamentos divergentes. 

(SRIVASTAVA; 
CHANDRA; 
SHIRISH, 
2015) 

  
Indivíduos com alta pontuação no fator 
O são francos, imaginativos, 
espirituosos, originais e artísticos. 

(ANDRADE, 
2008) 
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Extroversão                                                
(E) 

O fator Extroversão está relacionado a 
características sociais, energia e a 
extroversão. Ainda, indivíduos com 
altos índices neste fator valorizam 
relacionamentos próximos e 
calorosos.                                      
Com relação as TIC, são naturalmente 
inclinados a introdução de novas 
tecnologias, já que são motivados a 
manter uma imagem social favorável 
dentro da organização. 

(SRIVASTAVA; 
CHANDRA; 
SHIRISH, 
2015) 

  

O fator E resume traços relacionados 
a atividade, energia, dominância, 
sociabilidade, expressividade e 
emoções positivas. 

(BENET-
MARTÍNEZ; 
JOHN, 1998) 

Neuroticismo                                  
(N) 

Alto índice no fator Neuroticismo 
descreve indivíduos ansiosos, 
envergonhados, depressivos e com 
tendência a ter sentimentos negativos 
quando enfrentam mudanças.                
Com relação ao trabalho, o fator N 
está associado negativamente a 
diversos ingredientes construtivos 
para o comportamento no trabalho, 
como melhor desempenho e 
satisfação.     

(SRIVASTAVA; 
CHANDRA; 
SHIRISH, 
2015) 

  
Indivíduos com alta pontuação no N 
são nervosos, altamente sensíveis, 
tensos e preocupados. 

(BENET-
MARTÍNEZ; 
JOHN, 1998) 

Fonte: Adaptado de McCrae e Costa (1991); Srivastava, Chandra e Shirish 
(2015); Benet-Martínez e John (1998); Andrade ( 2008) 

  
 

O CGF representa a personalidade em um nível mais amplo de abstração, 

sendo que cada fator considera um grande número de características de 

personalidade distintas e mais específicas (COSTA; McCRAE, 1991; BENET-

MARTÍNEZ; JOHN, 1998). 

Estes fatores demonstram sua realidade psicológica através de evidências de 

estabilidade temporal e de análises similares por observadores diferentes, permeando 

sistemas de leigos e estudiosos da personalidade, com ocorrências em diversas 

culturas e com algum fundamento biológico, já que as pesquisas demonstraram 

evidências de hereditariedade. Assim, chama-se de dimensões básicas da 

personalidade aquelas que juntas resumem a covariação entre todos os traços da 
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personalidade com a maior eficiência, devendo explicar não somente as principais 

variáveis estudadas por psicólogo, mas também para aquelas utilizadas pelos leigos 

para caracterizarem eles mesmos ou aos seus conhecidos (COSTA; McCRAE, 

1992).   

No âmbito das organizações, a influência dos traços de personalidade no 

estresse de trabalho tem sido amplamente estudada por pesquisadores em psicologia 

(ZAMORA, 2016) e o modelo CGF é considerado uma ferramenta útil para o setor de 

Recursos Humanos para a realização de testes vocacionais, critério para seleção e 

contratação de novos funcionários e treinamentos (FIGUEIREDO; AVRICHIR; 

BARBOSA, 2017).  

Como exemplo, o fator Abertura é dito como um importante preditor de 

interesses vocacionais e a Conscienciosidade tem aparecido como o melhor preditor 

para a performance no trabalho (COSTA; McCRAE, 1992).  

Enquanto que Bolger e Zuckerman (1995) sustentam que os traços de 

personalidade afetam a exposição a eventos estressantes e também a reatividade, 

devido as diferentes escolhas de esforços de enfrentamento, causando 

consequências psicológicas e à saúde (ZAMORA, 2016). 

Já em outra pesquisa investigou-se a influência dos criadores do tecnoestresse 

para o burnout (consequência negativa ao trabalho) e no engajamento (consequência 

positiva do trabalho) em indivíduos com diferentes traços de personalidade. Como 

resultado, verificou-se que as demandas internas impostas pelos traços de 

personalidade influenciam a percepção dos indivíduos frente as oportunidades e 

desafios proporcionados pelas TIC, concluindo-se que certos traços de personalidade 

moderam o efeito dos criadores de estresse tecnológico com relação a estes efeitos 

de maneiras distintas (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015). 

Assim, por exemplo, quando existe a influência do perfil neuroticismo, acredita-

se que há uma relação negativa entre os criadores de tecnoestresse e o engajamento, 

de tal forma que os criadores do tecnoestresse influenciam mais negativamente o 

engajamento, quando a pontuação para o neuroticismo é alto. Por outro lado, devido 

a relação direta e forte do neuroticismo com o burnout, não se encontrou uma relação 

significativa entre os criadores do tecnoestresse e o burnout quando moderados por 

este traço psicológico (SRIVASTAVA; CHANDRA; SHIRISH, 2015). 
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Em outra pesquisa com estudantes americanos para avaliar a ansiedade, 

pensamentos e atitudes com relação a tecnologia, a personalidade não era 

considerada moderadora e sim uma variável dependente. Como resultado, encontrou-

se uma relação positiva direta entre tecnoansiedade e neuroticismo e uma relação 

negativa entre a tecnoansiedade e os traços de personalidade conscienciosidade e 

amabilidade (KORUKONDA, 2007; ZAMORA, 2016). 

Enquanto que em outra pesquisa espanhola, em que se estudou a relação entre 

os traços psicológicos e o tecnoestresse, obteve-se como resultado uma relação 

significante e positiva do Neuroticismo com ansiedade, fadiga, ceticismo, ineficácia e 

vícios relacionados com a tecnologia (ZAMORA, 2016). 

Ainda, de acordo com outro estudo de Alarcon; Eschleman; Bowling (2009) há 

uma relação negativa entre quatro (estabilidade emocional, extroversão, 

conscienciosidade e amabilidade) dos cinco fatores da personalidade com os três 

fatores do burnout. Acredita-se que indivíduos com altos níveis de autoestima e 

otimismo, lidam melhor com as demandas de trabalho. Enquanto que neuroticismo e 

perfeccionismo são percebidos como tendo papéis importantes no desenvolvimento 

do burnout, já que estas características predispõem os funcionários a lidar de forma 

indevida com suas altas demandas de trabalho (BAKKER; COSTA, 2014). 

Assim, considerando os cinco grandes traços de personalidade como 

moderadores na relação entre os criadores do tecnoestresse e o burnout, podemos 

destacar abaixo, as demais hipóteses do modelo conceitual a ser estudado: 

Hipótese 2a (H2a): O fator Amabilidade modera positivamente a relação entre o 

Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2b (H2b): O fator Conscienciosidade modera negativamente a relação 

entre o Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2c (H2c): O fator Abertura modera negativamente a relação entre o 

Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2d (H2d): O fator Extroversão modera negativamente a relação entre 

o Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2e (H2e): O fator Neuroticismo modera positivamente a relação entre 

o Tecnoestresse e o Burnout 
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Elaboradas as hipóteses de pesquisa destaca-se, na Figura 1, Modelo 

Conceitual a ser pesquisado: 

 

 

Figura 1 – Modelo Conceitual  

 

Fonte: Elaborada pela autora  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Este estudo foi quantitativo, de natureza descritiva e transversal, já que os 

dados foram coletados em um único ponto no tempo e sintetizados estatisticamente, 

podendo ser considerados como primários, já que toda a criação e implementação do 

survey foi desenvolvido para esta pesquisa (HAIR et al., 2005). 

 A natureza descritiva exige que uma amostra relativamente grande de dados 

sejam obtidas através de surveys. Assim, os dados quantitativos são tradicionalmente 

obtidos por meio de várias escalas numéricas, as quais são utilizadas quando os 

modelos teóricos e problemas de pesquisa estão bem definidos. A validação destes 

conceitos e modelos é realizada com o uso de dados quantitativos obtidos através dos 

surveys de questionários (HAIR et al., 2005). 

 Da mesma forma, esta pesquisa também se caracterizou por ser confirmatória, 

pois partiu da premissa de que já se tinha uma teoria sobre quais variáveis mediam 

quais fatores, também conhecidos como construtos, e de que se buscou confirmar o 

grau de ajuste dos dados observados à teoria que foi hipotetizada (HAIR et al.,2005). 

 Acredita-se que estes estudos que investigam a correlação entre as variáveis 

são muito importantes para as diversas Ciências Sociais, pois possibilitam o 

entendimento do pesquisador sobre a maneira que as variáveis se associam entre si 

(RICHARDSON, 1999). 

 

 

3.1 Informações da Amostra 

 

 

  O tamanho da amostra é uma importante consideração para a determinação 

de uma amostragem, o método utilizado e o tamanho apropriado são fundamentais 

para a generalização das descobertas a partir da amostra para a população (HAIR et 

al., 2005). 
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  Assim, o planejamento da amostragem deve garantir que este grupo represente 

as características de uma determinada população, minimizando os erros associados 

e possibilitando a tomada de decisões administrativas (HAIR et al., 2005). 

  Para realizar análises sobre o tamanho da amostra é recomendável que sejam 

realizadas análises a priori (antes da coleta) e a posteriori (depois da coleta). O 

software G*Power 3.1 (FAUL; ERDFELDER; LANG; BUCHNER, 2007; FAUL, 

ERDFELDER; BUCHNER; LANG, 2009) foi utilizado para verificar o tamanho da 

amostra e o poder estatístico das análises (HAIR; HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2017).  

  A análise considera o maior número de preditores do modelo, que no caso é 5, 

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

0,15, que equivale a R² = 13%). Assim, obteve-se o tamanho mínimo da amostra é de 

92 respondentes. Como a amostra utilizada foi de 261 respondentes, é adequada para 

a estimação por Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM).  

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

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

técnica de análise multivariada de modelagem por equações estruturais. 

 

 

3.2 Instrumento de Medida 

 

 

 Como instrumento de coletas de dados, foi utilizado um questionário 

estruturado utilizando a escala Likert, de sete pontos. Assim, para a formulação de tal 

questionário, foram adaptadas escalas encontradas na literatura sobre os construtos 

que foram estudados. 

 Para a aplicação da pesquisa foram utilizadas, além dos itens relacionados às 

escalas, nove questões sócio-demográficas para melhor caracterizar a amostra, 

servindo inclusive como variáveis de controle para determinar se o respondente 

possui experiência profissional suficiente para ser relevante nas análises dos 

respondentes. 
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3.2.1 Escala Maslach Burnout Inventory (MBI) 

 

 

Este trabalho utilizou o instrumento considerado como o mais comumente 

utilizado para medir a síndrome de burnout que é a Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Mais especificamente, a versão MBI-GS (Maslach Burnout Inventory General Survey), 

que é importante para a gestão de organizações e as formas de mensuração 

relevantes (CAMPOS, CARLOTTO; MARÔCO, 2012; SCHUSTER; DIAS; 

BATTISTELLA, 2015). 

A escala MBI (Maslach Burnout Inventory) foi desenvolvida no início de 1980 

por Maslach e Jackson, utilizando um modelo de três fatores, ou sub-escalas, para 

medir a Exaustão Emocional (EE), que é a sensação de estar sobrecarregado e 

esgotado emocional e fisicamente, o Cinismo (C), tratando-se de uma dimensão 

interpessoal, reação negativa e insensível a diversos aspectos do trabalho, e a 

Eficácia no Trabalho (ET), que é autoavaliação de incompetência e falta de 

produtividade no trabalho (SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 

Como o objetivo do desenvolvimento da escala MBI era medir aspectos 

hipotéticos da síndrome de burnout, entrevistas foram fontes valiosas de ideias sobre 

as atitudes e sentimentos que caracterizam trabalhadores com burnout. Outras 

escalas foram lidas e revisadas, mas nenhuma fonte foi utilizada definitivamente 

(MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997). 

O formulário preliminar utilizava 47 itens e foi construído a partir de sua 

aplicação em uma amostragem de 605 indivíduos, vindos de uma grande variedade 

de ocupações de saúde e serviços, que eram potencialmente expostos ao burnout, já 

que tinham contato direto com pessoas com casos problemáticos, assim fortes 

sentimentos emocionais poderiam estar envolvidos, e então, serem susceptíveis ao 

burnout (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997). 

Após uma criteriosa avaliação fatorial, o formulário foi reduzido para 25 itens e 

aplicado novamente em uma nova amostragem de 420 pessoas. Os resultados 

obtidos foram muito similares a aplicação do formulário anterior e, desta maneira, 

foram analisados conjuntamente, assim considerando-se uma amostragem total de 
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1025 pessoas. Os três fatores que tinham eigenvalues superiores, foram considerados 

as sub-escalas do MBI (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997).  

Afirma-se que o MBI foi desenvolvido para medir um estado duradouro de 

burnout entre grupos de trabalhadores, um pressuposto confirmado pela estabilidade 

dos resultados ao longo do tempo (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997). 

Existem quatro diferentes variações focadas em: População em geral: MBI – 

GS; Profissionais com largo envolvimento com outras pessoas: MBI – HSS; 

Professores: MBI – ES; Estudantes: MBI – SS (CAMPOS, CARLOTTO; MARÔCO, 

2012). 

Como mencionado anteriormente, a versão abordada neste trabalho foi a MBI-

GS, ou General Survey. Para o MBI-GS, a análise da síndrome de burnout é 

importante para a gestão de organizações e as formas de mensuração relevantes 

(SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015).  

Assim como ocorre com o MBI, o MBI-GS é composta por três sub-escalas: 

Exaustão Emocional (EE), com seis variáveis, Cinismo (CI), com quatro variáveis, e 

Eficácia no Trabalho (ET), com seis variáveis (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997). 

Sendo que as principais diferenças entre as duas escalas são: 

Na Exaustão Emocional (EE) não há referências às pessoas como fonte de 

sentimentos como a fadiga emocional e/ou física; e os itens do Cinismo (CI) refletem 

a indiferença pelo trabalho, não como um problema de relacionamento interpessoal 

no trabalho (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997). Ainda, o MBI-GS avalia 

explicitamente as expectativas de uma pessoa em termos de eficácia contínua no 

trabalho (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1997). 

Desta forma, as três sub-escalas são assim descritas resumidamente: 
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Quadro 5 – Sub-escalas MBI-GS 

 

Fonte: Adaptado de MASLACH et al., [201-?]) 

 

Em artigo publicado por Schuster, Dias e Battistella (2015), teve-se como 

objetivo aplicar e validar a escala MBI-GS, com suas três dimensões, em um hospital 

público brasileiro com público-alvo de colaboradores da área médica e administrativa. 

Com 173 servidores, o estudo comprovou através da análise fatorial confirmatória a 

validade psicométrica da escala MBI-GS na realidade brasileira, sendo necessário 

somente a exclusão de apenas duas variáveis para o alcance de ajustes considerados 

ideais (SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015). 

Para a elaboração deste trabalho, a escala MBI-GS foi adquirida com o apoio 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES). 

E, conforme regras da escala, somente três questões podem ser mencionadas em 

trabalhos de dissertação (MASLACH et.al, 2018). Conforme documento apresentado 

no Apêndice. Exemplificadas, assim, no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Exemplos de Itens da Escala MBI-GS 

Códigos Variáveis 

EE2 Sinto-me esgotado no final de um dia de trabalho 

CI3 Sou mais descrente da contribuição de meu trabalho para algo 

ET4  Sinto que estou dando uma contribuição efetiva para essa organização 

Fonte: Adaptado de SCHUSTER; DIAS; BATTISTELLA, 2015 

Sub-escala Objetivo

Exaustão Emocional (EE)
Mensurar o sentimento de estar sobrecarregado e esgotado pelo 

trabalho.

Cinismo (CI) Mensurar a indiferença ou atitude distante em relação ao seu trabalho.

Eficácia no Trabalho (ET)

Mensurar a satisfação com as realizações passadas e presentes e avalia 

explicitamente as expectativas de um indivíduo quanto à eficácia 

continuada no trabalho
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 3.2.2 Escala de Tecnoestresse 

 

Como ferramenta para a mensuração do Tecnoestresse utilizou-se o 

instrumento de Tarafdar et al (2007) com 24 itens, considerando as escalas das 

dimensões: tecnosobrecarga, tecnoinvasão, tecnocomplexidade, tecnoinsegurança e 

tecnincerteza.  

 Nos quadros abaixo, as escalas das cinco dimensões do tecnoestresse estarão 

relacionadas na forma original, em inglês, e em português, como uma adaptação do 

original de Tarafdar (2007), avaliado por três professores doutores especialistas: 

 

 

 

Quadro 7 – Escala da dimensão Tecnosobrecarga 
 

Item Questões originais Item Questões adaptadas 

TS1 
I am forced by this technology 
to work much faster 

TS1 
As TIC do meu trabalho me forçam a 
trabalhar mais rápido. 

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

TS2 
As TIC do meu trabalho me forçam a 
realizar mais tarefas do que eu posso 
suportar. 

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

TS3 
As TIC do meu trabalho me forçam a 
trabalhar com prazos apertados. 

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

TS4 
Sou obrigado a mudar meus hábitos 
de trabalho para me adaptar as TIC do 
meu trabalho. 

TS5 
I have a higher workload 
because of increased 
technology complexity 

TS5 
Eu tenho uma carga maior de trabalho 
por causa das TIC do meu trabalho. 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 
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Quadro 8 – Escala da dimensão Tecnoinvasão 

 

Item Questões originais Item Questões adaptadas 

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

TI1 
Eu gasto menos tempo com a minha 
família devido as TIC do meu trabalho. 

TI2 
I have to be in touch with my 
work even during my vacation 
due to this technology 

TI2 
Eu tenho que estar em contato com o 
meu trabalho, mesmo durante as 
minhas férias devido as TIC. 

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

TI3 
Eu tenho que sacrificar minhas férias 
por causa das TIC do meu trabalho. 

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

TI4 
Eu tenho que sacrificar meu final de 
semana por causa das TIC do meu 
trabalho. 

TI5 
I feel my personal life is being 
invaded by this technology. 

TI5 
Eu sinto que minha vida pessoal é 
invadida pelas TIC do meu trabalho. 

TI6 
I have to be in touch my and 
weekend time to keep current 
on new technologies. 

TI6 

Eu tenho que ficar em contato com 
meu trabalho, até no meu final de 
semana, por causa das TIC do meu 
trabalho. 

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

TI7 

Eu tenho que ficar em contato com 
meu trabalho, até no meu horário de 
lazer, por causa das TIC do meu 
trabalho. 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 

 

Quadro 9 – Escala da dimensão Tecnocomplexidade 

 

Item Questões originais Item Questões adaptadas 

TC1 
I do not know enough about 
this technology to handle my 
job satisfactorily 

TC1 
Eu não sei o suficiente sobre as TIC 
para lidar com o meu trabalho de 
forma satisfatória. 

TC2 
I need a long time to 
understand and use new 
technologies 

TC2 
Preciso de muito tempo para entender 
e usar novas tecnologias de 
informação e comunicação. 

TC3 
I do not find enough time to 
study and upgrade my 
technology skills 

TC3 
Não encontro tempo suficiente para 
estudar e atualizar minhas habilidades 
tecnológicas. 

TC4 
I find new recruits to this 
organization know more about 
computer technology than I do 

TC4 
Acho que novatos do meu trabalho 
sabem mais sobre tecnologia de 
computadores do que eu. 

TC5 
I often find it too complex for 
me to understand and use 
new Technologies 

TC5 
Acho que é muito complexo entender 
e usar novas tecnologias do meu 
trabalho. 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 
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Quadro 10 – Escala da dimensão Tecnoinsegurança 

 

Item Questões originais Item Questões adaptadas 

TIS1 
I feel constant threat to my job 
security due to new 
technologies 

TIS1 
Eu sinto que meu emprego é 
ameaçado pelas novas tecnologias. 

TIS2 
I have to constantly update my 
skills to avoid being replaced 

TIS2 
Tenho que estar sempre atualizado 
com as novas tecnologias para evitar 
ser substituído no meu trabalho. 

TIS3 
I am threatened by coworkers 
with newer technology skills 

TIS3 
Me sinto ameaçado por colegas de 
trabalho que lidam melhor com novas 
TIC. 

TIS4 
I do not share my knowledge 
with my coworkers for fear of 
being replaced 

TIS4 
Eu não compartilho meu 
conhecimento das tecnologias para 
não ser substituído. 

TIS5 
I feel there is less sharing of 
knowledge among coworkers 
for fear of bing replaced 

TIS5 

Os meus colegas de trabalho não 
dividem conhecimento sobre 
tecnologia para preservar seus 
empregos. 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 

 

 

Quadro 11 – Escala da dimensão Tecnoincerteza 

 

Item Questões originais Item Questões adaptadas 

TIN1 

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

TIN1 
Sempre há mudanças ou atualizações 
nas tecnologias do meu trabalho. 

TIN2 
There are constant changes in 
computer software in our 
organization 

TIN2 
Há sempre mudanças nos sistemas 
que eu uso no meu trabalho. 

Fonte: Adaptado de Tarafdar et al. (2007) 

 

 

3.2.3 Escala de Personalidades 

 

Com relação aos moderadores dos cinco grandes traços da personalidade, 

sabe-se que várias escalas foram criadas para medir o modelo do Cinco Grandes 

Fatores da Personalide - CGF, porem a NEO Personality Inventory – NEO-PI-R, 

desenvolvida por Costa e McCrae em 1992, pode ser considerada a mais abrangente, 
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pois permite a medição dos cinco fatores principais e seis facetas específicas dentro 

de cada dimensão (GOSLING; RENTFROW; SWANN, 2013), com o intuito de 

especificar a gama de traços que um instrumento de personalidade abrangente deve 

medir, assim como, os fatores que emergem de uma análise dessas características, 

o que se considera as dimensões básicas da personalidade (COSTA; McCRAE, 

1992).  

Um dos pontos positivos do NEO-PI-R é que permite a medida diferenciada de 

cada dimensão do CGF em termos de facetas mais específicas. Entretanto, trata-se 

de uma escala longa, com 240 itens (JOHN; NAUMANN; SOTO, 2008) e bastante 

demorada (BENET-MARTÍNEZ; JOHN, 1998), levando cerca de 45 min para 

completar, o que se considera ser muito longo para muitos propósitos de pesquisa 

(GOSLING; RENTFROW; SWANN, 2013). 

Por esta razão, várias escalas mais curtas foram desenvolvidas e são 

comumente utilizados. Por exemplo, os 60 itens do NEO Five-Factor Inventory - NEO-

FFI - por Costa e McCrae (JOHN; NAUMANN; SOTO, 2008), os 44 itens da escala 

inglesa Big Five Inventory – BFI (BENET-MARTÍNEZ; JOHN, 1998 ), e a escala de 

Goldberg composta de 100 adjetivos descritivos de traços – TDA  (GOSLING; 

RENTFROW; SWANN, 2013). 

O estudo de Andrade (2008) validou a escala desenvolvida por Benet-Martínez 

e John (1998) para o Brasil, nomeando-a de Inventário dos Cinco Grandes Fatores da 

Personalidade - IGPF-5 (ANDRADE, 2008), com estruturas curtas, evitando 

complexidades e algumas armadilhas como a ambiguidade e erros de interpretação, 

(BENET-MARTÍNEZ; JOHN, 1998). Composta de 44 itens, o IGFP-5 é uma medida 

breve de auto-relato, estabelecida para avaliar de forma flexível, e similar a NEO-PI-

R e a NEO-FFI-R, as cinco grandes dimensões de personalidade, quando não há a 

necessidade de uma medida das facetas individuais (ANDRADE, 2008). 

Para atender a necessidade por uma medida breve dos cinco grandes traços 

da personalidade, foi utilizado um instrumento resumido de 15 itens , encontrado na 

pesquisa de Srivastava et al. (2015), com base nos estudos de Gosling et al. (2013), 

Lang et al. (2011) e Saucier (1994), conforme Quadros 11 a 15. 
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Quadro 12 – Abertura 

      

Itens Questões Originais  Questões Adaptadas 

  I see myself as… Eu me vejo como ... 

O1 … creative. ... criativo.  

O2 … imaginative. ... imaginativo. 

O3 … unconventional. ... não convencional. 

Fonte: Adaptado de Srivastava et al. (2015) 

 
 

Quadro 13 – Neuroticismo 

      

Itens Questões Originais  Questões Adaptadas 

  I see myself as… Eu me vejo como ... 

N1 … moody. ... mal-humorado. 

N2 … easily upset. ... chateado facilmente. 

N3 … anxious. ... ansioso.  

Fonte: Adaptado de Srivastava et al. (2015) 

 
 

Quadro 14 – Amabillidade 

      

Itens Questões Originais  Questões Adaptadas 

  I see myself as… Eu me vejo como ... 

A1 … sympathetic. ... simpático. 

A2 … warm. ... animado. 

A3 … kind. ... amável. 

Fonte: Adaptado de Srivastava et al. (2015) 

 
 

Quadro 15 – Conscienciosidade 

      

Itens Questões Originais  Questões Adaptadas 

  I see myself as… Eu me vejo como ... 

C1 … dependable. ... comprometida. 

C2 … self-disciplined. ... disciplinado. 

C3 … organised. ... organizado. 

Fonte: Adaptado de Srivastava et al. (2015) 
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Quadro 16 – Extroversão 

      

Itens Questões Originais  Questões Adaptadas 

  I see myself as… Eu me vejo como ... 

E1 … extraverted. ... extrovertido. 

E2 … enthusiastic. ... entusiasmado. 

E3 … talkative ... comunicativo. 

  Fonte: Adaptado de Srivastava et al. (2015) 

 

 

 

3.3 Técnicas Estatísticas 

 

 

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

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

A técnica de 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, definiu-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). 

 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

 

  A coleta de dados ocorreu no período entre 30 de maio e 21 de agosto de 2018 

com profissionais de diversas áreas, exercendo atividades remuneradas e que 

utilizam as TICs em sua rotina diária no trabalho. 
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  A amostra foi escolhida por conveniência e a coleta foi feita presencialmente 

através da aplicação do questionário em dois tipos de abordagens: alunos de 

graduação e pós-graduação de Administração Contabilidade, Logística e Projetos de 

duas universidades da Grande São Paulo; e pelo preenchimento por profissionais de 

contato pessoal que atuam em diversas áreas como por exemplo: Vendas, Compras, 

Engenharia, Qualidade, Docência, Profissionais Liberais e Financeiro com vasta 

experiência profissional, com média superior a 12 anos de experiência e mais de 10 

anos atuando no mesmo local. 

  Foram aplicados no total 269 questionários, porém oito foram excluídos por mal 

preenchimento, respostas faltantes ou quando o respondente se apresentava como 

desempregado.  

  Não foi encontrado nenhum outlier extremo, assim todos os dados foram 

considerados na análise. 

 

Tabela 1 – Coleta de Dados 

   

  Total de Respondentes Total de Questionários Válidos 

Universidades 153 146 

Rede 116 115 

  269 261 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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4 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

4.1 Perfil da Amostra 

 

  Com um o total de 261 questionários válidos, o Gráfico 1 destaca como a 

amostra está representada com relação ao gênero. 

 

 

Gráfico 1 – Gênero dos respondentes 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Assim, há uma pequena predominância do gênero feminino entre os 

respondentes com 141, ou 54%, do sexo feminino e 120, ou 46%, do sexo masculino. 

 

 

Tabela 2 - Idade (anos) 

     

Mínima Máxima Média Mediana Desvio Padrão 

18 66 31,5 30 10,4 

      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

  Com relação a idade dos participantes, a Tabela 2 destaca que a amostra 

apresentou uma média de 31,5 anos, variando de 18 a 66 anos, com mediana de 30 

Feminino
54%

Masculino
46%

Feminino Masculino
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anos e desvio padrão de 10,4 anos. Portanto, evidencia-se a maturidade dos 

respondentes, fato também comprovado pelos resultados encontrados no tempo de 

experiência profissional. 

  A Tabela 3 e o Gráfico 2 demonstram qual o perfil da amostra com relação ao 

tempo de experiência profissional dos respondentes: 

 

 
Tabela 3 – Tempo de Experiência Profissional (anos) 

     

Mínima Máxima Média Mediana Desvio Padrão 

0 42 12 10 9,5 

      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Gráfico 2 - Histograma Tempo de Experiência Profissional (anos) 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

   

  Assim, conforme Tabela 3 com uma média de 12 anos e uma mediana de 10 

anos de experiência, caracteriza-se, mais uma vez, a maturidade dos respondentes. 

Fato também observado na Tabela 4 quando se analisou a média do tempo no 

emprego atual que foi de quase 6 anos. 
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  Acredita-se, portanto, tratar-se de uma amostragem com posturas e atitudes 

mais assertivas e experientes quando vivencia diversas situações no trabalho, 

conhecendo as adversidades na jornada profissional.  

 

Tabela 4 – Tempo no Emprego Atual (anos) 

     

Mínima Máxima Média Mediana Desvio Padrão 

0 39 5,8 4 6,1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

   

  Além da sólida experiência profissional, observa-se que os respondentes estão 

a um tempo razoável no mesmo emprego, apresentando uma média de 5,8 anos, e 

desempenham diversas funções:  

 

 

Gráfico 3 - Função Atual dos Respondentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Operacional
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  Conforme Gráfico 3, a amostra, é representada por Analistas (25%), Outros 

(21%), Assistentes (18%), Gerentes (16%), Operacional (15%), Diretores (4%) e 

Presidentes (1%).  

  Vale destacar que os Outros nesta figura são: profissionais liberais, 

proprietários de negócios próprios, terceirizados, profissionais não formalizados e 

docentes. 

   

 

Gráfico 4 - Principais áreas de atuação dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

  De acordo com a Gráfico 4, acima, a amostra foi dividida em 4 grandes grupos 

de áreas de atuação e se evidencia que a maioria, ou 55%, estão ligadas as áreas de 

RH, Comercial, Administração, Financeiro e Logística com um total de 144 pessoas. 

Seguidos por Outros (25%), Produção e Qualidade (14%) e Docência (6%). 

  Neste mesmo Gráfico 4, a área Outros engloba a participação de indivíduos de 

diversas áreas como: Estatística, Eventos, Radio, Serviços em geral, Reparo de 

Aparelhos Celulares, Manutenção, Auditoria Interna, Profissional Liberal, Seguros, 

Jurídico, Informática/TI, Turismo, Saúde e Carreira Pública. Abaixo, o Gráfico 5 

expande os 4 grandes grupos em sub-áreas: 

RH, 
Comercial, 
Administraç

ão, 
Financeiro e 

Logística
55%

Produção e 
Qualidade

14%

Docência
6%

Outros
25%
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Gráfico 5 - Sub-áreas de Atuação dos Respondentes 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

  Quando questionados sobre a quantidade de vezes que os indivíduos utilizam 

as TICs para responder assuntos de trabalho fora do expediente, uma parte 

significativa de 47% diz acionar as TICs fora do expediente: 20% da amostra diz ser 

acionado mais de três vezes por dia fora do horário de trabalho; 14% da amostra diz 

ser acionado 1 vez por dia fora do horário de trabalho; 10% da amostra diz ser 

acionado 2 vezes por dia fora do horário; e 3% da amostra diz ser acionado 3 vezes 

por dia fora do horário, como exposto pela Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Quantidade de vezes que os respondentes são acionados fora do 

horário de trabalho. 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

4.2 Análise Descritiva das Variáveis das Escalas 

 

 Nas tabelas a seguir, indica-se as frequências de respostas em percentual dos 

55 itens relativos aos construtos estudados, assim como a média, desvio padrão e 

coeficiente de variação. Iniciando pelos resultados dos construtos da escala MBI-GS 

(Maslach Burnout Inventory – General Survey): 
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Tabela 5  – Frequência das respostas dos itens da escala MBI-GS – Construto 

Exaustão Emocional 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O construto Exaustão Emocional da escala MBI-GS contem 6 itens 

apresentando média geral de 4,17 e desvio padrão 1,97. O item deste construto com 

maior média de resposta foi o EE2 com média de 4,98 e desvio padrão de 1,58. Por 

outro lado, o item de menor média foi o EE4 com valor de 3,38 e desvio padrão de 

2,03. 

 

 

 

 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

EE1  6,9 17,2 11,1 26,8 6,9 21,5 9,6 4,12 1,79 43,4%

EE2
Sinto-me desgastado no final 

de um dia de trabalho.
1,1 8,0 6,9 26,4 9,2 29,5 18,8 4,98 1,58 31,8%

EE3 7,7 19,5 7,3 20,7 6,9 20,3 17,6 4,31 1,98 46,0%

EE4 19,5 27,2 11,5 13,4 5,7 11,5 11,1 3,38 2,03 60,0%

EE5  8,8 17,2 13,0 24,5 8,0 17,6 10,7 4,02 1,84 45,8%

EE6  17,2 13,8 7,3 16,1 6,5 16,5 22,6 4,21 2,22 52,7%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP

CV 

(%)
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Tabela 6 – Frequência das respostas dos itens da escala MBI-GS – Construto 

Cinismo 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 Com relação ao construto Cinismo da escala MBI-GS, a média geral 

encontrada foi de 2,91 e desvio padrão de 1,93. Sendo que o item de maior média foi 

o CI2 no valor de 3,39 e desvio padrão de 1,81. E o item de menor média foi o CI1 no 

valor de 2,49 e desvio padrão de 1,86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

CI1  47,5 16,1 8,8 11,1 4,6 7,7 4,2 2,49 1,86 74,8%

CI2  16,1 25,7 12,3 18,0 9,2 14,9 3,8 3,39 1,81 53,4%

CI3

Tornei-me mais descrente da 

contribuição de meu trabalho 

para algo.

34,9 18,4 9,6 19,5 4,2 7,7 5,7 2,86 1,88 65,9%

CI4  37,9 19,2 6,1 13,0 8,0 7,3 8,4 2,90 2,04 70,5%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP

CV 

(%)



56 
 

Tabela 7 – Frequência das respostas dos itens da escala MBI – Construto Eficácia 

no Trabalho 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 Já no construto Eficácia no Trabalho com média geral de 5,84 e desvio padrão 

de 1,46, o item de maior valor de média foi o ET5 no valor de 6,11 com desvio padrão 

de 1,21. O de menor valor foi o item ET6 com média de 5,80 e desvio padrão de 1,45. 

 As próximas tabelas demonstram os resultados obtidos na escala 

Tecnoestresse: 

 

 

 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

ET1  1,1 2,7 4,6 13,0 9,2 24,9 44,4 5,79 1,47 25,3%

ET2  0,8 4,2 5,4 11,5 7,7 27,2 43,3 5,76 1,51 26,2%

ET3 3,1 4,2 3,1 9,2 6,9 37,5 36,0 5,69 1,56 27,4%

ET4 

Sinto que estou dando uma 

contribuição efetiva para essa 

organização.

2,7 2,3 3,8 9,6 7,7 23,4 50,6 5,90 1,53 26,0%

ET5  1,1 1,1 0,8 8,4 8,8 29,9 49,8 6,11 1,21 19,7%

ET6  0,8 4,2 3,8 11,5 6,5 31,8 41,4 5,80 1,45 25,1%

Média DP
CV 

(%)

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)



57 
 

Tabela 8 – Frequência das respostas dos itens da escala Tecnoestresse – Construto 

Tecnosobrecarga 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Assim, quando se observa os resultados do construto Tecnosobrecarga da 

escala Tecnoestresse com média geral de 3,82 e desvio padrão de 2,10, o item de 

maior valor de média foi o TS1 com valor de 4,65 e desvio padrão de 1,97. No outro 

extremo, o item de menor média foi o TS2 com valor de 3,29 e desvio padrão de 1,96. 

 

 

 

 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

TS1

As tecnologias do meu 

trabalho me forçam a trabalhar 

mais rápido.

12,3 4,2 6,5 24,1 15,3 11,5 26,1 4,65 1,97 42,4%

TS2

As tecnologias do meu 

trabalho me forçam a realizar 

mais tarefas do que eu posso 

suportar.

29,5 11,5 10,7 20,3 12,3 8,4 7,3 3,29 1,96 59,6%

TS3

As tecnologias do meu 

trabalho me forçam a trabalhar 

com prazos apertados.

18,0 11,9 6,9 20,3 11,9 15,7 15,3 4,05 2,07 51,3%

TS4

Sou obrigado a mudar meus 

hábitos de trabalho para me 

adaptar as tecnologias do meu 

trabalho.

25,3 9,2 9,2 24,1 10,7 8,8 12,6 3,63 2,05 56,6%

TS5

Eu tenho uma carga maior de 

trabalho por causa das 

tecnologias do meu trabalho.

31,8 8,4 10,0 16,5 9,6 10,0 13,8 3,49 2,19 62,8%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP CV (%)



58 
 

Tabela 9 – Frequência das respostas dos itens da escala Tecnoestresse – Construto 

Tecnoinvasão 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 Com relação ao construto Tecnoinvasão da escala Tecnoestresse com média 

feral de 2,55 e desvio padrão de 1,97, o item de maior média foi o TI1 no valor de 3,57 

e desvio padrão de 2,02. O item TI2 foi a menor média no valor de 2,03 e desvio 

padrão de 1,66. 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

TI1

Eu gasto menos tempo com a 

minha família devido as 

tecnologias do meu trabalho.

24,5 11,9 9,6 21,8 11,5 10,0 10,7 3,57 2,02 56,7%

TI2

Eu tenho que estar em contato 

com o meu trabalho, mesmo 

durante as minhas férias 

devido as tecnologias.

60,5 16,5 4,2 7,3 5,0 3,1 3,4 2,03 1,66 81,8%

TI3

Eu tenho que sacrificar minhas 

férias por causa das 

tecnologias do meu trabalho.

60,5 15,7 4,2 5,4 7,3 3,4 3,4 2,07 1,71 82,7%

TI4

Eu tenho que sacrificar meu 

final de semana por causa das 

tecnologias do meu trabalho.

53,3 15,3 5,7 8,0 7,3 5,0 5,4 2,37 1,89 79,8%

TI5

Eu sinto que minha vida 

pessoal é invadida pelas 

tecnologias do meu trabalho.

43,7 17,6 5,7 9,6 9,2 6,9 7,3 2,73 2,03 74,4%

TI6

Eu tenho que ficar em contato 

com meu trabalho, até no meu 

final de semana, por causa 

das tecnologias.

55,9 12,3 5,7 7,7 6,5 6,9 5,0 2,37 1,93 81,5%

TI7

Eu tenho que ficar em contato 

com meu trabalho, até no meu 

horário de lazer, por causa 

das tecnologias do meu 

trabalho.

47,9 11,9 6,5 11,5 5,4 8,8 8,0 2,73 2,10 76,7%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP CV (%)
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Tabela 10 – Frequência das respostas dos itens da escala Tecnoestresse – 

Construto Tecnocomplexidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 Os resultados do construto Tecnocomplexidade com média geral de 3,08 e 

desvio padrão de 1,91 demonstram que o item de maior valor de média foi o TC3 com 

valor de 4,24 e desvio padrão de 1,91. No outro extremo, o item de menor média foi o 

TC5 com valor de 3,55 e desvio padrão de 1,69. 

 

 

 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

TC1

Eu não sei o suficiente sobre 

as tecnologias para lidar com 

o meu trabalho de forma 

satisfatória.

34,9 21,5 10,0 15,3 8,4 6,1 3,8 2,75 1,79 65,2%

TC2

Preciso de muito tempo para 

entender e usar novas 

tecnologias de informação e 

comunicação.

29,9 24,9 14,2 14,6 9,6 3,4 3,4 2,73 1,67 61,0%

TC3

Não encontro tempo suficiente 

para estudar e atualizar 

minhas habilidades 

tecnológicas.

13,0 10,0 6,9 24,1 16,9 14,6 14,6 4,24 1,91 45,1%

TC4

Acho que novatos do meu 

trabalho sabem mais sobre 

tecnologia de computadores 

do que eu.

31,4 15,7 6,5 21,5 8,0 11,5 5,4 3,15 1,96 62,2%

TC5

Acho que é muito complexo 

entender e usar novas 

tecnologias do meu trabalho.

37,2 23,0 12,3 14,6 5,4 3,4 4,2 2,55 1,69 66,4%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP CV (%)
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Tabela 11 – Frequência das respostas dos itens da escala Tecnoestresse – 

Construto Tecnoinsegurança 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 A média geral encontrada no construto Tecnoinsegurança foi de 2,69 e desvio 

padrão de 1,96. O item TIS2 é de maior média no valor de 3,70 e desvio padrão de 

2,17. Por outro lado, o item de TIS4 é o de menor valor de média com 1,52 e desvio 

padrão de 1,06. 

 

 

 

 

  

Itens

1 2 3 4 5 6 7

TIS1

Eu sinto que meu emprego é 

ameaçado pelas novas 

tecnologias.

37,2 11,9 10,3 15,3 10,0 6,5 8,8 3,04 2,04 67,2%

TIS2

Tenho que estar sempre 

atualizado com as novas 

tecnologias para evitar ser 

substituído no meu trabalho.

24,1 14,9 7,7 14,2 13,8 9,6 15,7 3,70 2,17 58,6%

TIS3

Me sinto ameaçado por 

colegas de trabalho que lidam 

melhor com novas tecnologias.

49,4 19,2 8,4 9,6 7,3 3,8 2,3 2,27 1,66 73,0%

TIS4

Eu não compartilho meu 

conhecimento das tecnologias 

para não ser substituído.

73,6 13,0 5,4 5,0 2,3 0,4 0,4 1,52 1,06 69,8%

TIS5

Os meus colegas de trabalho 

não dividem conhecimento 

sobre tecnologia para 

preservar seus empregos.

37,9 14,6 7,3 19,5 6,5 7,7 6,5 2,91 1,96 67,5%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP CV (%)
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Tabela 12 – Frequência das respostas dos itens da escala Tecnoestresse – 

Construto Tecnoincerteza 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 O último construto da escala Tecnoestresse, a Tecnoincerteza, apresentou 

média geral de 4,37 e desvio padrão de 2,04. O item TIN1 com valor de 4,65 é o de 

maior média com desvio padrão de 2,02.  

A próxima tabela demonstra os resultados obtidos na escala relativa às 

personalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

TIN1

Sempre há mudanças ou 

atualizações nas tecnologias 

do meu trabalho.

11,1 7,3 10,0 15,7 16,9 11,5 27,6 4,65 2,02 43,6%

TIN2

Há sempre mudanças nos 

sistemas que eu uso no meu 

trabalho.

13,8 14,9 9,6 18,4 13,8 13,0 16,5 4,08 2,02 49,5%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%)
Média DP CV (%)
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Tabela 13 – Frequência das respostas dos itens da escala Personalidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Itens

1 2 3 4 5 6 7

A1
Eu me vejo como uma pessoa 

simpática.
1,1 0,8 3,8 11,1 18,4 24,5 40,2 5,79 1,32 22,8%

A2
Eu me vejo como uma pessoa 

amigável.
1,1 1,5 1,5 6,1 11,9 28,4 49,4 6,09 1,24 20,3%

A3
Eu me vejo como uma pessoa 

amável.
1,9 1,1 4,6 19,9 21,8 23,4 27,2 5,38 1,41 26,2%

C1
Eu me vejo como uma pessoa 

comprometida.
1,9 0,4 0,8 5,0 5,0 23,8 63,2 6,35 1,17 18,5%

C2
Eu me vejo como uma pessoa 

disciplinada.
0,0 1,5 4,2 14,2 18,4 24,9 36,8 5,71 1,29 22,6%

C3
Eu me vejo como uma pessoa 

organizada.
1,5 1,9 5,0 18,0 19,9 26,4 27,2 5,41 1,41 26,1%

O1
Eu me vejo como uma pessoa 

criativa.
2,3 1,5 8,0 23,4 19,9 20,3 24,5 5,16 1,49 28,9%

O2
Eu me vejo como uma pessoa 

imaginativa.
3,4 3,8 10,3 19,2 21,1 21,5 20,7 4,98 1,60 32,1%

O3
Eu me vejo como uma pessoa 

não convencional.
21,5 10,3 6,9 28,4 11,1 10,7 11,1 3,74 1,98 52,8%

E1
Eu me vejo como uma pessoa 

extrovertida.
5,4 4,6 7,3 19,2 11,1 18,8 33,7 5,17 1,81 35,0%

E2
Eu me vejo como uma pessoa 

entusiasmada.
1,1 0,8 4,2 20,7 19,5 21,5 32,2 5,50 1,37 25,0%

E3
Eu me vejo como uma pessoa 

comunicativa.
1,5 2,3 5,4 14,6 13,4 19,2 43,7 5,68 1,51 26,7%

N1
Eu me vejo como uma pessoa 

mal-humorada.
38,3 20,7 12,6 16,9 7,3 1,9 2,3 2,49 1,58 63,4%

N2
Eu me vejo como uma pessoa 

que se chateia com facilidade.
20,3 20,3 12,6 19,5 10,0 8,8 8,4 3,39 1,90 56,1%

N3
Eu me vejo como uma pessoa 

ansiosa.
6,1 3,8 8,4 17,2 18,4 15,7 30,3 5,06 1,79 35,4%

Frequência de resposta dos itens da 

escala (%) Média DP CV (%)
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 No construto Amabilidade – A  a média foi de 5,75 e desvio padrão de 1,35. O 

item A2 foi o de maior média com valor de 6,09 e desvio padrão de 1,24. O de menor 

média foi o A3 no valor de 5,38 e desvio padrão 1,41. 

 Já no construto Cinismo - C a média foi de 5,82 e desvio padrão de 1,35. O 

item da maior média foi o C1 no valor de 6,35 e desvio padrão de 1,17. A menor média 

foi apresentada pelo item C3 com valor de 5,41 e desvio padrão de 1,41.A 

 Com relação ao construto Abertura – O, a média encontrada foi de 4,62 e desvio 

padrão de 1,81. O item O1 foi o de maior valor com média de 5,16 e desvio padrão de 

1,49. O menor valor de média foi do item O3 no valor de 3,74 e desvio padrão de 1,98. 

 O construto Extroversão - E apresentou média geral de 5,45 e desvio padrão 

de 1,59. O item de maior média foi o item E3 no valor de 5,68 e desvio padrão de 1,51. 

O item de menor média foi o E1 no valor de 5,17 e desvio padrão de 1,81. 

 Por último, o construto Neuroticismo - N apresentou média de 3,65 e desvio 

padrão de 2,06. O item de maior valor de média foi o N3 com 5,06 e desvio padrão de 

1,79. O item de menor valor de média foi o N1 com 2,49 e desvio padrão de 1,58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 
 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  A análise dos resultados está dividida em sete blocos: abordagem de dois 

estágios; análise da dimensionalidade do modelo; avaliação de modelos de 

mensuração reflexivos; avaliação de modelo de mensuração formativo; avaliação do 

modelo estrutural; análise de moderação; e análise complementar. 

 

 

5.1 Abordagem de dois estágios (two stage model) 

 

 

  De acordo com Becker, Klein e Wetzels (2012), um construto de segunda 

ordem é uma variável latente hierárquica que é representada ou formada por outros 

construtos de primeira ordem. A relação entre os construtos de segunda e primeira 

ordem não representa dependência, mas sim, uma hierarquia, pois o construto de 

segunda ordem não existe sem os construtos de primeira ordem (BECKER; KLEIN; 

WETZELS, 2012).  

  Na presenta pesquisa, o modelo desenvolvido apresenta um construto de 

segunda ordem, em que o construto Tecnoestresse é uma variável latente hierárquica 

(High Order Constructs - HOC) formada pelos construtos de primeira ordem (Low 

Order Constructs - LOCs): Tecnosobrecarga (TS), Tecnoinvasão (TI), 

Tecnocomplexidade (TC), Tecnoinsegurança (TIS) e Tecnoincerteza (TIN). 

  A abordagem de dois estágios foi utilizada para estimação dos parâmetros, 

devido às características do modelo (HAIR et al., 2018), com a utilização do software 

SmartPLS 3.0M3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). 

  Na primeira etapa da abordagem de dois estágios, Hair et al. (2018) 

recomendam a utilização da abordagem do indicador repetido para obtenção dos 

scores dos construtos. Assim, os scores obtidos foram salvos como variáveis 

adicionais na planilha e utilizados para etapa seguinte. Na segunda etapa, os scores 

dos LOCs obtidos na etapa anterior foram utilizados como indicadores para os 

construtos de segunda ordem (HOCs), que tem a vantagem de estimar um modelo 
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mais parcimonioso, pois não há a necessidade de apresentar os LOCs (HAIR et al., 

2018). 

  A Figura 2 representa a operacionalização do construto do Tecnoestresse: 

 

 

Figura 02 – Operacionalização do Construto Tecnoestresse 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

 

5.2 Análise da dimensionalidade do modelo de mensuração 

 

 

  No presente estudo, os indicadores Exaustão Emocional - EE, Cinismo - CI e 

Eficácia no Trabalho - ET são reflexivos. 

  Assim, a análise das cargas fatoriais cruzadas dos indicadores foi realizada 

para identificar se as variáveis associadas aos construtos são reflexos do conceito 

representado (HAIR et al., 2017). Nessa análise, o valor da carga fatorial do indicador 

deve ser maior ou igual a 0,7 e maior que as cargas cruzadas com outros construtos 

para que os indicadores sejam mantidos no modelo. Se esse valor for menor do que 
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0,4, o indicador deve ser excluído. A respeito disso, o indicador TC4 foi excluído, pois 

apresentou carga fatorial menor do que 0,40. 

  Outros indicadores apresentaram cargas fatoriais inferiores a 0,7, porém 

maiores que 0,4. Assim, foi analisado o impacto da exclusão de indicadores com 

cargas fatoriais maiores que 0,4 e menores que 0,7 na variância média extraída 

(Average Variance Extracted - AVE) e na confiabilidade composta (HAIR et al., 2017). 

A partir das análises nas variações das medidas de AVE e confiabilidade composta 

com a exclusão de cada indicador com carga fatorial inferior a 0,7, optou-se por excluir 

os indicadores ET5, TC1, TC2, TIS2, TIS4 e TS1. A Tabela 14 apresenta as cargas 

fatoriais cruzadas após a exclusão dos indicadores indicados. 
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Tabela  14 – Cargas fatoriais cruzadas do modelo ajustado 
 

CI1  0,781 0,497 -0,457 0,220 0,033 -0,031 0,246 0,126 

CI2  0,778 0,552 -0,411 0,259 -0,053 -0,062 0,229 0,109 

CI3 0,759 0,484 -0,406 0,199 -0,082 -0,070 0,220 0,123 

CI4  0,774 0,460 -0,495 0,130 -0,097 -0,075 0,347 0,013 

EE1  0,473 0,780 -0,164 0,249 0,155 0,000 0,211 0,294 

EE2 0,416 0,798 -0,169 0,325 0,173 -0,021 0,209 0,320 

EE3 0,507 0,746 -0,291 0,239 0,117 -0,036 0,202 0,193 

EE4 0,525 0,714 -0,298 0,282 0,112 -0,050 0,253 0,286 

EE5  0,566 0,863 -0,281 0,338 0,111 -0,009 0,274 0,316 

EE6  0,411 0,594 -0,271 0,231 0,016 -0,060 0,198 0,235 

ET1  -0,417 -0,309 0,689 -0,114 0,059 0,100 -0,209 -0,105 

ET2  -0,442 -0,164 0,735 -0,056 0,152 0,139 -0,177 0,061 

ET3 -0,266 -0,134 0,622 -0,077 0,051 0,083 -0,119 -0,033 

ET4  -0,498 -0,283 0,774 -0,036 0,189 0,077 -0,193 0,060 

ET6  -0,381 -0,243 0,742 -0,102 0,091 0,085 -0,200 -0,012 

TC3 0,240 0,375 -0,098 0,925 0,178 -0,032 0,216 0,325 

TC5 0,143 0,149 -0,059 0,570 0,258 0,147 0,438 0,385 

TI1 0,044 0,217 -0,014 0,323 0,523 0,220 0,239 0,502 

TI2 -0,072 0,095 0,111 0,170 0,838 0,183 0,209 0,407 

TI3 -0,008 0,124 0,133 0,234 0,751 0,163 0,249 0,472 

TI4 -0,052 0,104 0,088 0,182 0,825 0,230 0,189 0,491 

TI5 0,004 0,192 0,119 0,235 0,774 0,271 0,330 0,559 

TI6 -0,151 0,058 0,164 0,172 0,855 0,233 0,122 0,434 

TI7 -0,107 0,070 0,195 0,098 0,795 0,183 0,117 0,412 

TIN1 -0,098 -0,048 0,139 0,011 0,261 0,973 0,159 0,335 

TIN2 0,011 0,007 0,076 0,079 0,206 0,699 0,193 0,310 

TIS1 0,263 0,223 -0,245 0,181 0,182 0,094 0,728 0,281 

TIS3 0,261 0,192 -0,181 0,371 0,224 0,207 0,752 0,298 

TIS5 0,204 0,235 -0,105 0,211 0,162 0,095 0,661 0,199 

TS2 0,167 0,403 -0,061 0,396 0,519 0,266 0,339 0,900 

TS3 0,008 0,232 0,085 0,269 0,455 0,363 0,231 0,758 

TS4 -0,040 0,053 0,098 0,191 0,463 0,384 0,288 0,622 

TS5 0,067 0,240 0,005 0,366 0,499 0,290 0,307 0,792 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.3 Avaliação de modelos de mensuração reflexivos 

 

  Os critérios para avaliação dos modelos de mensuração reflexivos são (HAIR 

et al., 2017): consistência interna; confiabilidade do indicador; validade convergente; 

e validade discriminante. 

  A validade convergente pode ser entendida como o grau em que os itens estão 

inter-relacionados de fato. Ela pode ser definida como a medida de um determinado 

conjunto de indicadores de um modelo, que convergem ou compartilham uma alta 

proporção da variância em comum (HAIR et al., 2017). 

  A validade discriminante é considerada a medida em que os indicadores de um 

modelo representam um construto único e os indicadores do construto são distintos 

dos outros constructos no modelo (HAIR et al., 2017). 

  A consistência e estabilidade de uma medida indicam a sua confiabilidade. 

Assim, uma medida pode ser considerada confiável se o mesmo valor for obtido se a 

medição for repetida (HAIR et al., 2017). 

  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).  

  A variância média extraída (AVE) deve apresentar um valor superior a 0,5 

(HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). Já para consistência interna, que é avaliada por 

meio do Alpha de Cronbach, valores entre 0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis 

em 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. 

  Os valores de Alpha de Cronbach, confiabilidade composta e variância média 

extraída são apresentados na Tabela 15, e todos estão dentro dos valores 

estabelecidos. 
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Tabela 15 – Alpha de Cronbach, Confiabilidade Composta e Variância Média 
Extraída 

 

 

Construtos 
Alpha de 
Cronbach 

Confiabilidade 
Composta 

Variância 
Média Extraída 

Cinismo - CI 0,777 0,856 0,598 

Exaustão 
Emocional - EE 

0,845 0,886 0,567 

Eficácia no 
Trabalho - ET 

0,761 0,838 0,509 

    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

  A Tabela 16 apresenta os valores da raiz quadrada da AVE e das correlações 

entre as variáveis latentes, que são outros indicadores de validade discriminante entre 

os construtos. 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 16 – Validade Discriminante  
 

Construtos CI EE ET Tecnoestresse 

Cinismo - CI 0,774       

Exaustão 
Emocional - EE 

0,647 0,753     

Eficácia no 
Trabalho - ET 

-0,566 -0,333 0,714   

Tecnoestresse 0,424 0,446 -0,331 FORMATIVO 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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  De acordo com a Tabela 16, todos os valores de correlação entre as variáveis 

latentes estão maiores do que os valores da raiz quadrada da variância média extraída 

(diagonal). 

 

 

5.4 Avaliação de modelo de mensuração formativo 

 

 

  Os critérios para avaliação de modelos formativos são (HAIR et al., 2017): 

validade convergente, análise da multicolinearidade e significância e relevância. 

  Na pesquisa, o construto Tecnoestresse é formativo. 

  A validade convergente foi realizada por meio da análise de redundância. Essa 

análise foi feita por meio da correlação das variáveis do construto formativo com uma 

medida global do indicador. O construto foi modelado como a variável independente 

e a medida global como variável dependente. De acordo com Hair et al. (2017), um 

coeficiente de caminho acima do limiar de 0,800 fornece suporte para a validade 

convergente do construto formativo. No caso do construto Tecnologia, o valor foi de 

0,823, fornecendo suporte para validade convergente. 

  O VIF (Variance Inflation Factor) foi utilizado para avaliar a colinearidade dos 

indicadores. De acordo com Hair et al. (2017), esses valores devem estar abaixo de 

5, e todos os valores de VIF dos indicadores estão dentro do estabelecido. 

  Para analisar a significância e relevância foi utilizada a técnica bootstrapping 

no software SmartPLS 3.0M3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). De acordo com a 

estatística T dos pesos externos (outer weights), os indicadores TS, TIS e TC são 

significantes, mas as variáveis TI e TIN não. Porém, Hair et al. (2017) recomendam 

que se analise as cargas externas também (outer loadings). Na análise da estatística 

T das cargas externas, todas as variáveis apresentaram significância (p < 0,01). Nesse 

caso, a recomendação é que as variáveis sejam mantidas no modelo. 
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5.5 Avaliação do modelo estrutural 

 

 

  A análise da colinearidade do modelo estrutural foi realizada antes da avaliação 

do modelo estrutural. Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores de VIF 

para cada subparte do modelo estrutural. A Tabela 17 apresenta os valores de VIF, e 

todos os valores estão dentro do estabelecido por Hair et al. (2017), sendo abaixo de 

5. 

 

Tabela 17 – Avaliação de colinearidade 
 

Construtos Tecnoestresse – VIF 

Cinismo - CI 1,00 

Exaustão 
Emocional - 
EE 

1,00 

Eficácia no 
Trabalho - ET 

1,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

  A técnica do bootstrapping foi utilizada para analisar as significâncias dos 

indicadores, de acordo com as sugestões de Efron e Tibshirani (1998).  

  A estatística t de Student analisa a hipótese de que os coeficientes de 

correlação são iguais a zero. Caso os resultados indiquem valores superiores a 1,96, 

a hipótese é rejeitada e a correlação é significante (Efron & Tibshirani, 1998; Hair et 

al., 2017). A Tabela 18 apresenta os coeficientes estruturais do modelo de medidos e 

estatística t de Student. De acordo com os resultados, é possível verificar que os 

indicadores do construto eficácia no trabalho não apresentaram significância. No caso 

dois indicadores tecnoinvasão  e tecnoincerteza, que também não apresentaram 

significância, esses resultados já foram analisados na avaliação do modelo formativo, 

onde foram verificadas as cargas externas dos indicadores. 
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Tabela 18 – Coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de 

Student 

Indicadores Média 
Erro 

Padrão 
Estatística 

T 
P-valor 

Cinismo 1  <- Cinismo 0,779 0,092 8,534 0,000 

Cinismo 2  <- Cinismo 0,775 0,095 8,267 0,000 

Cinismo 3 <- Cinismo 0,758 0,095 8,070 0,000 

Cinismo 4  <- Cinismo 0,752 0,097 7,824 0,000 

Exaustão Emocional 1  <- 
Exaustão Emocional 

0,766 0,035 22,019 0,000 

Exaustão Emocional 2 <- 
Exaustão Emocional 

0,783 0,032 24,377 0,000 

Exaustão Emocional 3 <- 
Exaustão Emocional 

0,748 0,037 20,302 0,000 

Exaustão Emocional  4 <- 
Exaustão Emocional 

0,717 0,038 18,944 0,000 

Exaustão Emocional  5  <- 
Exaustão Emocional 

0,861 0,018 46,767 0,000 

Exaustão Emocional 6  <- 
Exaustão Emocional 

0,604 0,055 11,145 0,000 

Eficácia no Trabalho 1  <- 
Eficácia no Trabalho 

0,471 0,542 1,334 0,182 

Eficácia no Trabalho 2  <- 
Eficácia no Trabalho 

0,471 0,536 1,324 0,186 

Eficácia no Trabalho 3 <- 
Eficácia no Trabalho 

0,415 0,474 1,340 0,181 

Eficácia no Trabalho 4  <- 
Eficácia no Trabalho 

0,494 0,558 1,332 0,183 

Eficácia no Trabalho 6  <- 
Eficácia no Trabalho 

0,486 0,562 1,337 0,182 

Tecnocomplexidade -> 
Tecnoestresse 

0,619 0,105 6,105 0,000 

Tecnoinvasão -> 
Tecnoestresse 

-0,030 0,129 0,192 0,848 

Tecnoincerteza -> 
Tecnoestresse 

-0,194 0,121 1,625 0,104 

Tecnoinsegurança -> 
Tecnoestresse 

0,724 0,088 8,469 0,000 

Tecnosobrecarga -> 
Tecnoestresse 

0,419 0,127 3,533 0,000 

    Fonte: Elaborada pela autora. 
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  A Tabela 19 apresenta os valores dos coeficientes entre os construtos e as 

respectivas estatísticas t de Student. 

  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, o relacionamento entre Tecnoestresse e Eficácia no Trabalho 

apresentou t de Student inferior a 1,96, não dando suporte para esse relacionamento. 

 

 

Tabela 19 – Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Relacionamentos Média 
Erro 

Padrão 
Estatística 

T 
P-valor 

Tecnoestresse -> CI 0,439 0,074 5,737 0,000 

Tecnoestresse -> EE 0,453 0,066 6,707 0,000 

Tecnoestresse -> ET -0,238 0,262 1,262 0,207 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

  A avaliação do coeficiente de determinação (R²) teve como base os valores de 

f², onde os valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados, respectivamente, como 

efeitos pequenos, médios e grandes (COHEN, 1988; FAUL et al., 2007). Esses valores 

de f² representam valores de R² iguais a 2%, 13% e 25%, respectivamente. 

  De acordo com as análises, o construto Exaustão Emocional - EE apresentou 

um R² de 0,199, o construto Cinismo - CI apresentou um R² de 0,180 e o construto 

Eficácia no Trabalho - ET apresentou um R² de 0,109, todos considerados médios. O 

modelo resultante da pesquisa é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo resultante da pesquisa 
 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Notas: *** = significante a 0,1%; NS = não significante. 

 

  Além de avaliar a magnitude dos valores de R² como um critério de precisão 

preditiva, foi avaliado o valor Q², que é um indicador de relevância preditiva do modelo. 

A medida Q² aplica uma técnica de reutilização de exemplo que omite parte da matriz 

de dados e usa as estimativas do modelo para prever a parte omitida. 

Especificamente, quando um modelo PLS-SEM apresenta relevância preditiva, prediz 

com precisão os pontos de dados dos indicadores em modelos de mensuração 

reflexivos. A Tabela 20 apresenta os valores de R², R²  ajustado e Q². 

 

Tabela 20 –  Resultados dos valores de R² e Q² 

Construto R2 
R2 

ajustado 
Q2 

Cinismo - CI 0,180 0,177 0,097 

Exaustão 
Emocional - EE 0,199 0,195 0,100 

Eficácia no 
Trabalho - ET 0,109 0,106 0,047 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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  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. 

  

 

5.6 Análise de moderação 

 

 

  Para testar se há influências da Amabilidade, Conscienciosidade, Extroversão, 

Neuroticismo e Abertura como variáveis moderadoras dos relacionamentos entre 

construtos, foram conduzidos testes de significância. Foi utilizada a média de cada 

dimensão, que possuíam três medidas cada.  

  A Tabela 21 apresenta os resultados dos testes associados ao construto 

Exaustão Emocional. 

 

Tabela 21 – Análise de moderação dos fatores de personalidade com a Exaustão  

Construto associado: Exaustão 
Emocional 

Coeficiente p-Valor 

Tecnoestresse * Amabilidade -0,114 0,464 

Tecnoestresse * Conscienciosidade 0,124 0,093 

Tecnoestresse * Extroversão -0,076 0,525 

Tecnoestresse * Neuroticismo -0,076 0,392 

Tecnoestresse * Abertura 0,122 0,400 

     Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

  Pelos resultados da Tabela 21, observa-se que não existe relacionamento 

significante de moderação de todos os fatores de personalidade. 

  A Tabela 22 apresenta os resultados dos testes associados ao construto 

Cinismo. 
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Tabela 22 – Análise de moderação dos fatores de personalidade com o Cinismo 

Construto associado: Cinismo Coeficiente p-Valor 

Tecnoestresse * Amabilidade -0,132 0,571 

Tecnoestresse * Conscienciosidade -0,171 0,172 

Tecnoestresse * Extroversão -0,147 0,294 

Tecnoestresse * Neuroticismo 0,205 0,711 

Tecnoestresse * Abertura 0,012 0,257 

      Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

  Os resultados da Tabela 22 também demonstram que não existe 

relacionamento significante de moderação de Amabilidade, Conscienciosidade, 

Extroversão, Neuroticismo e Abertura associada com o construto Cinismo.  

  Da mesma maneira, a Tabela 23 apresenta os resultados dos testes 

associados ao construto Eficácia no Trabalho, demonstrando que também não há um 

relacionamento significante de moderação entre os construtos Amabilidade, 

Conscienciosidade, Extroversão, Neuroticismo e Abertura. 

 

Tabela 23 – Análise de moderação dos fatores de personalidade com a Eficácia no 

Trabalho 

Construto associado: Eficácia no 
Trabalho 

Coeficiente p-Valor 

Tecnoestresse * Amabilidade 0,036 0,578 

Tecnoestresse * Conscienciosidade -0,055 0,990 

Tecnoestresse * Extroversão 0,101 1,880 

Tecnoestresse * Neuroticismo 0,003 0,060 

Tecnoestresse * Abertura 0,083 1,510 

       Fonte: Elaborada pela autora. 
 

   

  Desta forma, com as validações obtidas com o modelo estrutural, obteve-se a 

síntese dos testes de hipóteses do estudo : 
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Hipótese 1 (H1): O Tecnoestresse influencia positivamente o Burnout. 

  A hipótese H1 foi parcialmente confirmada, já que, embora a associação do 

Tecnoestresse com a Eficácia no Trabalho não seja significante, há uma associação 

significativa com a Exaustão Emocional e o Cinismo.  

 

Hipótese 2a (H2a): O fator Amabilidade modera positivamente a relação 

entre o Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2b (H2b): O fator Conscienciosidade modera negativamente a 

relação entre o Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2c (H2c): O fator Abertura modera negativamente a relação 

entre o Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2d (H2d): O fator Extroversão modera negativamente a relação 

entre o Tecnoestresse e o Burnout 

Hipótese 2e (H2e): O fator Neuroticismo modera positivamente a relação 

entre o Tecnoestresse e o Burnout 

  As hipóteses 2a, 2b, 2c, 2d e 2e, não foram confirmadas já que todos os valores 

de p-valor são superiores a 5%, evidenciando a não significância dos coeficientes. 

 

 

Quadro 17 – Síntese dos testes de hipóteses do estudo 

Hipóteses Descrição Resultado 

H1 O Tecnoestresse influencia positivamente o 

Burnout. 

Parcialmente 

confirmada. 

H2 Os cinco grandes fatores da personalidade 

moderam a relação do Tecnoestresse e o Burnout. 

Não confirmada. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.7 Análise Complementar 

 

 

  Adicionalmente e de forma exploratória foram testadas as relações das 

variáveis de personalidade e do tecnoestresse como fatores antecedentes ao burnout, 

como demonstram os resultados apresentados na Tabela 24. 

 

Tabela 24  – Análise das variáveis Amabilidade, Conscienciosidade, Extroversão, 

Neuroticismo e Abertura como fatores antecedentes ao burnout. 

Relacionamentos Média 
Erro 

Padrão 
Estatística T p-Valor 

Amabilidade -> Cinismo 0,040 0,077 0,521 0,603 

Amabilidade -> Exaustão Emocional 0,114 0,074 1,555 0,120 

Amabilidade -> Eficácia no Trabalho -0,049 0,083 0,604 0,546 

Conscienciosidade -> Cinismo -0,151 0,057 2,539 0,011 

Conscienciosidade -> Exaustão Emocional -0,096 0,055 1,733 0,083 

Conscienciosidade -> Eficácia no Trabalho 0,164 0,065 2,476 0,013 

Extroversão -> Cinismo -0,146 0,089 1,708 0,088 

Extroversão -> Exaustão Emocional -0,155 0,076 2,129 0,033 

Extroversão -> Eficácia no Trabalho 0,274 0,081 3,408 0,001 

Neuroticismo -> Cinismo 0,189 0,057 3,333 0,001 

Neuroticismo -> Exaustão Emocional 0,274 0,063 4,318 0,000 

Neuroticismo -> Eficácia no Trabalho -0,141 0,055 2,532 0,011 

Abertura -> Cinismo 0,028 0,080 0,422 0,673 

Abertura -> Exaustão Emocional -0,035 0,064 0,474 0,636 

Abertura -> Eficácia no Trabalho 0,109 0,061 1,717 0,086 

Tecnoestresse -> Cinismo 0,338 0,058 5,695 0,000 

Tecnoestresse -> Exaustão Emocional 0,333 0,072 4,525 0,000 

Tecnoestresse -> Eficácia no Trabalho -0,193 0,067 2,786 0,005 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

  Os resultados demonstram que há uma relação negativa e significante entre o 

construto conscienciosidade e cinismo e positiva entre conscienciosidade e eficácia 

no trabalho.  
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  Evidenciou-se também que a extroversão tem influência negativa com relação 

a exaustão emocional e positiva com a eficácia no trabalho. Enquanto que para os 

construtos amabilidade e abertura não foram encontradas associações significativas. 

  Destaca-se que o neuroticismo apresentou influência significante para todos os 

construtos do burnout. Com relação ao cinismo e exaustão emocional, a influência 

encontrada foi positiva e negativa para a eficácia no trabalho. 

  Com relação ao tecnoestresse verificou-se uma influência positiva e significante 

para o cinismo e exaustão emocional e negativa para a eficácia no trabalho. 

 

Tabela 25 –  Resultados dos valores de R² do Modelo Complementar 

Construto R2 
R2 

ajustado 

Cinismo – CI 0,260 0,244 

Exaustão 
Emocional – EE 0,296 0,280 

Eficácia no 
Trabalho - ET 0,273 0,255 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

   

  De acordo com as análises, o construto Exaustão Emocional - EE apresentou 

um R² de 0,280, o construto Cinismo - CI apresentou um R² de 0,244 e o construto 

Eficácia no Trabalho - ET apresentou um R² de 0,255, todos considerados médios, 

resultados demonstrados na Tabela 25. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Os resultados demonstraram que ao analisarmos os fatores da personalidade 

como uma variável moderadora na relação do tecnoestresse e do burnout, não há 

associação significativa para esta amostra. Porém, quando modelada como variável 

independente, esta associação é confirmada. 

Assim, visto a análise complementar que considera os traços de personalidade 

como fatores antecedentes ao burnout, e não mais como moderação, detectou-se que 

a conscienciosidade influencia ao burnout, de forma negativa ao cinismo e positiva a 

eficácia no trabalho. 

  Esse resultado se alinha com o estudo de Costa e McCrae (1992), quando 

defendem que as organizações têm considerado a conscienciosidade como o melhor 

preditor para a performance no trabalho, quando realizados testes vocacionais como 

critérios de contratação e seleção de funcionários. 

  Por sua vez, a extroversão apresentou-se como uma influência negativa com 

relação à exaustão emocional e positiva a eficácia no trabalho.  

   E, da mesma forma, obteve-se que também há uma influência do neuroticismo 

ao burnout. Apresentando-se positiva com relação ao Cinismo e Exaustão Emocional 

e negativa com relação a Eficácia no Trabalho.  

  Esses resultados se aproximam do estudo de Bakker e Costa (2014), que 

considera que indivíduos com altos níveis de autoestima e otimismo, lidam melhor 

com as demandas de trabalho. Enquanto o neuroticismo contempla as pessoas mais 

inclinadas a desenvolverem o burnout, já que seriam predispostas a lidarem de forma 

indevida com as demandas de trabalho. 

Adicionalmente os resultados se assemelham ao estudo realizado com 

estudantes americanos por Korukonda (2007), que encontrou uma relação positiva 

direta entre tecnoansiedade e neuroticismo e uma relação negativa entre a 

tecnoansiedade e os traços de conscienciosidade (KORUKONDA, 2007 ZAMORA, 

2016). 
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No entanto, neste trabalho, não foram encontradas associações significativas 

para a amabilidade e a abertura, assim, não se pode concluir, através dos resultados 

obtidos, que estas variáveis influenciam na síndrome de burnout. 

Quando analisamos o tecnoestresse, os resultados da análise inicial 

demonstraram que há uma associação parcial entre o tecnoestresse e o burnout na 

amostra analisada e a associação mais significativa ocorreu entre o tecnoestresse e 

a exaustão emocional e o cinismo. Enquanto que não foi encontrada uma associação 

significativa entre o tecnoestresse e a eficácia no trabalho.  

Porém, quando verificamos o tecnoestresse na análise complementar, destaca-

se a influência do tecnoestresse em todos os construtos do burnout. As associações 

foram positivas para o cinismo e a exaustão no trabalho e negativa para a eficácia no 

trabalho, ou seja, acredita-se que quanto maior o estresse causado pelas tecnologias, 

maior poderá ser a sua indiferença, sentimento de sobrecarga e esgotamento. Ao 

mesmo tempo que o sentimento de eficácia do trabalhador poderá estar prejudicado. 

Assim, aproximam das consequências associadas ao tecnoestresse descrita 

por Tarafdar et al. (2011), como por exemplo: exacerbação da sobrecarga do trabalho; 

crescimento de conflitos de funções; redução da satisfação no trabalho; e redução da 

produtividade.  

Adicionalmente, estes resultados corroboram com o estudo de Ayyagary, 

Grover e Purvis (2011), quando afirmam que profissionais estressados em função da 

tecnologia estão mais propícios a enfrentarem problemas de compromisso 

organizacional, intenções de troca de local de trabalho e exaustão. 

Além disso, através da análise complementar, conseguimos aumentar o poder 

de explicação da variável dependente, burnout, e seus construtos: de 18% para 24% 

para o Cinismo, de 20% para 28% para a Exaustão Emocional e de 11% para 25% 

para a Eficácia no Trabalho. Entende-se que a justificativa desta ocorrência seja 

devido a relação direta e independente das variáveis personalidade e tecnoestresse. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi estudar a influência da personalidade e 

do tecnoestresse na síndrome de burnout, com seus três fatores: cinismo, exaustão 

emocional e eficácia no trabalho, o que foi plenamente atingido. Da mesma forma, 

também houve êxito ao analisar os objetivos específicos, ou seja, ao estudar o 

tecnoestresse como fator antecedente ao burnout e a influência dos cinco traços de 

personalidade como variáveis moderadores neste relacionamento. 

Desta maneira, iniciou-se este trabalho pela análise da influência moderadora 

da personalidade na relação do tecnoestresse e do burnout. Neste modelo, obteve-se 

que a personalidade não influencia o aparecimento da síndrome de burnout, em 

função do tecnoestresse. 

Ao mesmo tempo que o tecnoestresse apresentou influencia apenas em dois 

fatores do burnout: cinismo e exaustão emocional. Assim como não foi encontrado 

uma associação entre o estresse causado pela tecnologia e a eficácia no trabalho. 

Com o propósito de enriquecer o estudo, melhorar a análise dos dados da 

pesquisa e agregar conhecimento às pesquisas acadêmicas da área, foi realizado um 

estudo complementar. 

Neste modelo complementar, a personalidade e o tecnoestresse foram tratados 

como variáveis independentes e diretos para o surgimento da síndrome de burnout. E 

os resultados encontrados demonstram que a personalidade e o tecnoestresse 

influenciam o burnout em diversos fatores.  

Com relação a personalidade, a conscienciosidade apresentou influência 

negativa com relação ao cinismo e positiva com relação a eficácia no trabalho. Assim, 

aspectos individuais de competência, auto-disciplina, dever, realização e proatividade, 

pode ser tratado por organizações e gestores como um importante preditor no 

momento de seleção e recrutamento de novos funcionários, assim como um 

instrumento para promoções de funcionários, por exemplo. 

A extroversão apresentou influência negativa a exaustão emocional e positiva 

a eficácia no trabalho. Ou seja, funcionários extrovertidos, podem ser menos 

inclinados a sofrer exaustão emocional e ser mais propensos a sentir que estão 
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fazendo um bom trabalho. Por isso, por outro lado, os gestores devem aumentar a 

atenção àqueles funcionários introvertidos, que podem estar mais expostos e 

propensos ao burnout. Treinamentos, acompanhamento, feedbacks e, se necessário, 

mudanças de áreas dos funcionários para melhor enquadramento, podem auxiliar no 

aumento da extroversão dos colaboradores. 

O neuroticismo, por sua vez, apresentou influência nos três fatores do burnout. 

Acredita-se que, através dos resultados encontrados, pessoas com maior grau de 

neuroticismo possam ser mais propensos a se sentirem distantes e indiferentes com 

relação ao seu trabalho (cinismo), assim como mais sobrecarregados e esgotados 

(exaustão emocional). A satisfação com seu trabalho também pode estar prejudicada 

(eficácia no trabalho), nesses casos de elevado neuroticismo.  

Entre os fatores de personalidade, o neuroticismo foi evidenciado como fator 

de maior importância para o surgimento do burnout. Assim, as empresas e os gestores 

deveriam identificar e olhar com atenção a estes funcionários, buscando minimizar as 

chances do desenvolvimento de burnout e todas as suas implicações para a 

organização, como maior probabilidade de afastamentos e falta de produtividade. 

A amabilidade e abertura não apresentaram associações significantes ao 

burnout e, assim, não é possível concluir que influenciam no desenvolvimento desse 

dissabor. 

Com relação ao tecnoestresse, os resultados encontrados demonstraram 

associações significantes com todos os fatores do burnout. As associações foram 

positivas com relação ao cinismo e exaustão emocional e negativa a eficácia no 

trabalho. 

Desta forma, assim como o neuroticismo, o tecnoestresse mostrou-se como 

sendo um importante preditor para o surgimento do burnout. Medidas organizacionais 

como treinamentos, para melhor relacionamento entre o homem e as TIC, assim como 

melhor gestão do tempo, respeitando horários de trabalho e evitando sobrecarga de 

informação e funções, podem reduzir o estresse e a ansiedade em alguns 

funcionários. 
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Da mesma forma, respeitar os horários de descanso, podem evitar sentimentos 

negativos como a necessidade de estar sempre conectado em todos os momentos e 

aprisionamento à tecnologia, parecem ser relevantes para os profissionais. 

Portanto, a medida que novas e complexas tecnologias continuam a 

sobrecarregar e frustrar alguns funcionários de uma organização, entender como os 

diferentes traços de personalidade sentem e lidam com os criadores do tecnoestresse, 

pode ajudar as organizações a desenvolverem, por exemplo, estratégias específicas 

e eficazes de gerenciamento de estresse preventivo, processos de contratação e 

seleção de funcionários, assim como treinamentos, que enfoquem tanto a organização 

quanto o indivíduo para amenizar os efeitos negativos das TIC. 

Apesar de sua relevância para o estudo das organizações, não foram 

encontradas muitas pesquisas brasileiras que investigassem a influência dos cinco 

grandes fatores de personalidade na relação dos criadores do tecnoestresse e o 

burnout. 

Este estudo diferenciou-se quando analisou a relação do tecnoestresse com o 

burnout utilizando a escala MBI-GS, considerada como o instrumento de pesquisa 

mais utilizado atualmente para medir o burnout, pois não foram encontrados muitos 

estudos com que utilizaram os mesmos instrumentos e modelo de pesquisa. 

O estudo atende o chamado do artigo de Srivastava, Chandra e Shirish (2015), 

quando menciona que, dada a importância do capital humano, futuras pesquisas 

poderiam avaliar os efeitos da personalidade na relação do tecnoestresse. 

Este trabalho, assim, contribui com a literatura de gestão das tecnologias de 

informação e comunicação, já que considera a realidade brasileira em diversas áreas 

e setores com a escala MBI –GS para medir a síndrome de burnout, o que atende 

também ao chamado do artigo de Schuster, Dias e Battistela (2015), quando sugerem 

a aplicação da escala em outros ambientes organizacionais. 

Assim, este estudo ajuda as organizações a identificarem a necessidade de 

desenvolvimento de novas estratégias para redução de burnout relacionados com o 

estresse gerado pelas TICs, com o objetivo de melhorar o desempenho e resultados 

organizacionais, através, por exemplo, de melhor gerenciamento de tempo e 

treinamentos voltados a tecnologia para os funcionários e colaboradores. 
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Ayyagarii, Purvis e Grover (2011) defendem que ter tempo hábil para realizar 

atividades que exigem concentração, sem interrupções, pode ser uma estratégia para 

amenizar os efeitos do tecnoestresse entre os funcionários. 

Da mesma forma, Tarafdar et. al (2015) destacam a importância de manter um 

mecanismo de suporte e treinamentos relacionados aos sistemas que afetam as 

tarefas e fluxos de trabalho dos profissionais, garantindo confiança e seu 

envolvimento.  

É grande a relevância em aprofundar os estudos sobre a síndrome de burnout 

e os motivos que levam os indivíduos a sofrerem com esta síndrome, visto o iminente 

prejuízo às pessoas e às organizações, quando não amenizados através de 

estratégicas gerenciais específicas. 

 Vale destacar que, apesar desta dissertação apresentar considerações para a 

literatura da área, há algumas limitações. Pesquisas futuras, poderiam concentrar a 

aplicação da pesquisa em níveis hierárquicos mais elevados e/ou áreas reconhecidas 

como sendo mais expostas à pressão através das TIC. Por exemplo, níveis 

hierárquicos acima do gerencial e áreas de Tecnologia da Informação, Vendas e 

Logística. 

Adicionalmente, por se tratar de uma pesquisa transversal, considerou as 

percepções dos respondentes em um determinado momento. E, assim, pesquisas 

futuras também poderiam considerar um estudo longitudinal para complementar os 

resultados desta pesquisa com o objetivo de verificar o surgimento de burnout sobre 

os efeitos da personalidade e do estresse causado pela tecnologia em um 

determinado período de tempo ou sob algumas condições ou situações 

organizacionais específicas. 
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APÊNDICE A – Mind Garden License 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado respeitando os direitos autorais da Mind 

Garden 

 

 

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 a exaustão no trabalho. Entendo que o tempo hoje é algo escasso, 

mas peço sua colaboração para me ajudar nesta pesquisa.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é a sua opinião e 

experiência pessoais. 

 Por questões éticas, a sua identidade será tratada com padrões profissionais 

de sigilo, assim como o anonimato. 

O questionário está dividido em três etapas. Por favor, leia com atenção e 

indique as suas respostas no espaço reservado, conforme orientação. 

 Agradeço desde já por sua ajuda e gostaria de contar com a sua colaboração 

respondendo ao questionário. 

 

Obrigada.  

Raquel T. Vianna de Paula 

Mestranda em Administração  

Universidade Metodista de São Paulo  

rtvianna14@gmail.com 

 

*Obrigatório 

“Aceito participar, voluntariamente, de uma pesquisa para fins exclusivamente 

acadêmicos. Sei que minha opinião será mantida anônima, analisada e 

divulgada apenas para fins educativos, obedecendo a critérios científicos” *  

 

(    ) Concordo     (    )  Discordo  

mailto:rtvianna14@gmail.com
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Serão indicadas abaixo 16 afirmações relativas a sentimentos com a atividade 

profissional. Por favor, leia com atenção e indique se já se sentiu assim em relação 

a sua profissão. Assinale “1” (um) no espaço reservado se nunca teve este 

sentimento. Porém, caso já tenha experimentado esse tipo de sentimento em seu 

trabalho, indique quantas vezes o sentiu (aproximadamente). 

 

Frequência: 1 2 3 4 5 6 7 

  

Nunca 
Raramente 

por ano 
Uma vez 
por mês 

Algumas 
vezes por 

mês 

Uma vez 
por 

semana 

Algumas 
vezes por 
semana 

Todos os 
dias 

 

 

   



94 
 

Nas questões abaixo, considerar tecnologia como um termo abrangente que engloba 

todos os recursos tecnológicos disponibilizados para o uso em seu trabalho, como 

exemplo: sistemas, softwares, aplicativos, equipamentos móveis, como celular, tablets 

e/ou laptops. Assim, as questões devem ser respondidas através de uma escala de 

“1” a “7”, sendo que “1” representa que discorda totalmente e “7” que concorda 

totalmente. 

 

Respostas: 1 2 3 4 5 6 7 

  

Discordo 
Fortemente 

    
Não concordo 
e não discordo 

    
Concordo 

Fortemente 

 

 

  

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

Eu me vejo como uma pessoa não convencional.

Eu me vejo como uma pessoa mal-humorada.

Eu me vejo como uma pessoa extrovertida.

Eu tenho que ficar em contato com meu trabalho, até no meu final de semana, 

por causa das tecnologias.

Eu tenho que ficar em contato com meu trabalho, até no meu horário de lazer, 

por causa das tecnologias do meu trabalho.

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

trabalho.

Eu sinto que meu emprego é ameaçado pelas novas tecnologias.

Eu me vejo como uma pessoa simpática.

Eu me vejo como uma pessoa comprometida.

Respostas:Afirmações:

As tecnologias do meu trabalho me forçam a trabalhar mais rápido.

Eu gasto menos tempo com a minha família devido as tecnologias do meu 

trabalho.

Eu tenho que sacrificar meu final de semana por causa das tecnologias do meu 

trabalho.

Eu não sei o suficiente sobre as tecnologias para lidar com o meu trabalho de 

forma satisfatória.

Não encontro tempo suficiente para estudar e atualizar minhas habilidades 

tecnológicas.

Eu não compartilho meu conhecimento das tecnologias para não ser substituído.

Sempre há mudanças ou atualizações nas tecnologias do meu trabalho.

Eu me vejo como uma pessoa criativa.
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(continuação) 

Respostas: 1 2 3 4 5 6 7 

  
Discordo 

Fortemente 
    

Não concordo e 
não discordo 

    
Concordo 

Fortemente 

 

  

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6

⃝

7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝

4

⃝

5

⃝

6
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7 

⃝

1

⃝

2

⃝

3 

⃝
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5
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⃝
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Eu me vejo como uma pessoa imaginativa.

Eu me vejo como uma pessoa disciplinada.

Eu me vejo como uma pessoa organizada.

Eu me vejo como uma pessoa entusiasmada.

Eu me vejo como uma pessoa comunicativa.

Afirmações:

Eu me vejo como uma pessoa que se chateia com facilidade.

Eu me vejo como uma pessoa ansiosa.

Eu sinto que minha vida pessoal é invadida pelas tecnologias do meu trabalho.

Sou obrigado a mudar meus hábitos de trabalho para me adaptar as tecnologias 

do meu trabalho.

Os meus colegas de trabalho não dividem conhecimento sobre tecnologia para 

preservar seus empregos.

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

comunicação.

Acho que novatos do meu trabalho sabem mais sobre tecnologia de 

computadores do que eu.

Acho que é muito complexo entender e usar novas tecnologias do meu trabalho.

Tenho que estar sempre atualizado com as novas tecnologias para evitar ser 

substituído no meu trabalho.

Me sinto ameaçado por colegas de trabalho que lidam melhor com novas 

tecnologias.

Eu me vejo como uma pessoa amigável.

Eu me vejo como uma pessoa amável.

As tecnologias do meu trabalho me forçam a realizar mais tarefas do que eu 

posso suportar.

As tecnologias do meu trabalho me forçam a trabalhar com prazos apertados.

Respostas:

Eu tenho que estar em contato com o meu trabalho, mesmo durante as minhas 

férias devido as tecnologias.

Eu tenho que sacrificar minhas férias por causa das tecnologias do meu trabalho.

Há sempre mudanças nos sistemas que eu uso no meu trabalho.



96 
 

Questões Sócio – Demográficas:  

Informe seus dados a seguir e assinale com um ‘X” a alternativa que corresponde a suas 

informações e situação atual: 

 

Gênero:      (   ) Feminino  (   ) Masculino 

 

Idade:       _______ anos 

 

Tempo de experiência profissional:    _______ anos 

 

Quanto tempo está no emprego atual?   _______ anos 

 

Quantidade de Filhos (as):    _______ filhos (as) 

 

Qual a sua situação profissional atual?  (   ) Empregado  (   ) Outros 

       (   ) Desempregado 

         

Qual a sua função no seu trabalho atual?   

(   ) Operacional     (   ) Diretor (a) 

(   ) Assistente      (   ) Presidência / CEO 

(   ) Analista      (   ) Outros 

(   ) Gerente 

 

Você costuma responder assuntos de trabalho através das tecnologias fora do horário de 

trabalho? 

(   ) Dificilmente     (   ) 3 vezes por dia  

(   ) 1 vez por dia     (   ) Mais de 3 vezes por dia 

(   ) 2 vezes por dia 

 

Qual a sua área de atuação? 

(   ) Carreira Pública     (   ) Marketing / Comunicação 

(   ) Compras      (   ) Produção / PCP 

(   ) Documentação     (   ) Profissional Liberal 

(   ) Engenharia     (   ) Qualidade 

(   ) Financeiro     (   ) Vendas 

(   ) Logística      (   ) Recursos Humanos 

(   ) Jurídico      (   ) Outros ____________ 


