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RESUMO

Na sociedade atual, as empresas tendem a se atualizar rapidamente para criar um diferencial competitivo, mas os empregados nem sempre 
conseguem acompanhar e se adaptar. As mudanças de cenários acabam causando um desgaste físico e mental, aumentando cada vez mais as 
exigências e tensões para com os empregados, tornando-os cada vez mais vulneráveis ás doenças ocupacionais. É nesse momento que começam 
aparecer alguns sintomas diferentes do normal correspondentes ao estresse, os empregados passam a ficar desatento ás mudanças, não 
conseguindo exercer o trabalho que lhe foi atribuído, seu desempenho não é mais o mesmo. No corpo humano, a dor indica que algo não está 
normal. E nas organizações, conflitos internos, falta de motivação, baixa rotatividade e queda na produtividade, também podem ser um sinal de 
alerta. Assim como, no ser humano é necessário fazer uma investigação, um levantamento para descobrir do que se trata esta dor, nas 
organizações, também devem ser feitos levantamentos pra saber a causa dos conflitos, procurando meios para solucioná-los.Para que um gestor 
possa ter um grupo de empregados com eficácia, segurança e confiança em sua capacidade, os mesmos devem estar atento aos sintomas, às 
causas e as consequências da síndrome do estresse. O presente artigo tem como tema: Estresse Organizacional: Fatores que interferem nos 
empregados da empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA. Seguido do problema: Quais fatores influenciam o estresse na percepção dos 
empregados da empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA? Partindo do objetivo geral: Analisar quais os fatores influenciam o estresse nos 
empregados da empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA. Para isso foram levantas as seguintes hipóteses: Os empregados estão mais 
estressados devido a fatores do ambiente de trabalho; os empregados estão mais estressados devido a fatores externos da organização e os 
empregados estão mais estressados devido a fatores nas relações interpessoais. Metodologicamente, estre trabalho adotou o tipo de pesquisa, 
como pesquisa de campo que para isso foi aplicado um questionário quantitativo que foi aplicado na empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA 
no dia 13/10/2015 ás 17hs: 30 min, com 18 afirmativas com as respectivas escalas: 1-Concordo Totalmente, 2- Concordo parcialmente, 3- Não 
concordo, nem discordo, 4- Discordo Parcialmente e 5- Discordo Totalmente, que foi aplicada a 22 funcionários.Constatou-se que os empregados 
da empresa vivem mais estressados devido a fatores do ambiente de trabalho, que corresponde à hipótese de número 1(um) com maior 
percentual de concordância obtendo a maior média aritmética de 56,5%. Situações como sobrecarga de trabalho, falta de equilibro entre colegas 
de trabalho, o não reconhecimento das habilidades e cobranças no ambiente de trabalho, são fatores que mais estressam os empregados. 
Recomenda-se para o combate do estresse, uma maior interação entre os empregados, uma redistribuição de tarefas mais adequada, e ao gestor, 
uma preocupação maior no desempenho dos mesmos.
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