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RESUMO 

 
A pesquisa teve como finalidade examinar o nível das dimensões da satisfação no 

trabalho e da síndrome de Burnout, respectivamente de acordo com Siqueira (2008) 

e Maslach & Jackson (1986), bem como verificar suas relações. O público alvo são 

os bancários de bancos múltiplos com carteira comercial, escolha devida ao maior 

índice de doenças laborais conforme o Anuário de Saúde do Trabalhador elaborado 

pelo Dieese (2015). A pesquisa foi realiza com 106 indivíduos. Verificou-se 11 

bancários com fortes sinais de despersonalização, 8 com níveis fortíssimos de 

Exaustão Emocional e 10 com níveis fortes de Reduzida Realização Pessoal. A 

satisfação no trabalho em todas as dimensões propostas por Siqueira (2008) obteve 

média indiferente, devido a tendência de equilíbrio entre moderadamente satisfeito e 

moderadamente insatisfeito. Constatou-se correlação negativa significativa entre 

todas as variáveis de satisfação no trabalho e da síndrome de Burnout, o que 

demonstra que maiores níveis de Burnout estão relacionados a menores níveis de 

satisfação. Por fim acredita-se que seria relevante realizar estudos que busquem 

verificar com maior profundidade a causa de bancos múltiplos possuírem maior 

incidência de trabalhadores com doenças laborais. 

 

Palavras-chave: Satisfação no Trabalho, Síndrome de Burnout, Bancários.



 

 

ABSTRACT 

 

The research aims to examine the level of job satisfaction and Burnout syndrome, 

respectively, according to Siqueira (2008) and Maslach & Jackson (1986), as well as 

to verify their relationships. The target audience is bank clerks working in multi-bank 

with a commercial portfolio, due to the higher index of occupational diseases 

according to the Worker's Health Insurance Manual prepared by Dieese (2015). The 

research was carried out with 106 individuals, with 11 bank clerks with strong signs 

of depersonalization, 8 with very strong levels of Emotional Exhaustion and 10 with 

strong levels of Reduced Personal Realization. The job satisfaction in all dimensions 

proposed by Siqueira (2008) was indifferent, due to the tendency to balance between 

moderately satisfied and moderately dissatisfied. There was a significant negative 

correlation between all variables of job satisfaction and Burnout syndrome, which 

shows that higher levels of Burnout are related to lower levels of satisfaction. Finally, 

it is considered that it would be relevant to carry out studies that seek to verify in 

greater depth why multiple banks have a higher incidence of workers with 

occupational diseases. 

 

Keywords:  Satisfaction at Work, Burnout Syndrome, Bankers, Bank clerk. 
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1. INTRODUÇÃO 

A competição crescente entre organizações gera a necessidade de 

diferenciação visando à permanência ou crescimento no mercado, para isso, as 

empresas podem utilizar estratégias de mudança organizacional, que por sua vez 

podem afetar a satisfação no trabalho e gerar indicadores negativos, como doenças 

organizacionais e desempenho reduzido, comprometendo os resultados. 

Para Siqueira (2008), os primeiros estudos sobre a satisfação no trabalho 

(ST) eram considerados como parte da motivação, que por sua vez levaria à 

melhores indicadores organizacionais como produtividade, desempenho e 

rotatividade. Azevedo e Medeiros (2012) complementam essa ideia afirmando que 

durante a década de 1970, a satisfação passou a ser vista como uma atitude com 

relação ao trabalho e uma responsabilidade social por parte da empresa. 

É possível inferir que um funcionário com maior nível de satisfação, é mais 

benéfico à organização, porém há outro fator importante a ser considerado: a 

relação entre satisfação no trabalho e doenças ocupacionais. Martinez & Paraguay 

(2003), afirmam que a ST está ligada a doenças físicas e emocionais, assim, é 

possível constatar que a satisfação no trabalho antes vista como ferramenta para 

melhorar o desempenho, possui também papel essencial na manutenção da saúde 

dos colaboradores, justificando-se o caráter de responsabilidade social. 

Conforme Grisci (2004, 1999), por volta de 1990, os Bancos Múltiplos (BM - 

instituições financeiras que captam depósitos à vista, além de possuir ao menos dois 

tipos de carteira, uma delas devendo ser necessariamente comercial ou de 

investimento) foram institucionalizados e as exigências para abertura de novos 

bancos e financeiras diminuíram, aumentando assim a concorrência no setor, que 

para se manter competitivo necessitou reestruturar-se. 

A modernização e reestruturação dos bancos aumentou a rapidez do fluxo do 

dinheiro, gerando modos de trabalho diversos que por sua vez implicam em 

qualificação, recolocação e desemprego, com implicações diretas à saúde do 

trabalhador.  

De acordo com os Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), que consiste em um 

percentual que mede o risco da atividade econômica com relação ao grau de 

incidência de incapacidade laborativa, sendo regido pelo decreto 3.048, de 06 de 

maio de 1999, os bancos múltiplos com carteira comercial apresentam risco máximo. 



13 

 

Para Silva e Navarro (2012), o intenso processo de reestruturação e inovação 

do setor bancário brasileiro afetou a saúde dos trabalhadores tanto fisicamente 

como mentalmente. Ainda de acordo com os autores, o sentimento de frustração, 

insegurança em relação ao trabalho e preocupação com a pressão psicológica são 

predominantes e derivados da necessidade de cumprimento de metas.  

Percebe-se que a reestruturação do sistema bancário gerou uma 

necessidade de adaptação nos trabalhadores de instituições financeiras, 

desencadeando doenças ocupacionais como o estresse laboral (EL) e a Síndrome 

de Burnout. 

Santos e Santos (2015) conceituaram o estresse como uma Síndrome Geral 

de Adaptação (SGA), decorrente de um evento que exige esforço do indivíduo em 

termos de adaptação, podendo se manifestar em três fases:  

1. Alarme, a reação para luta ou fuga do fator estressante; 

2. Resistência, tentativa de estabelecer o equilíbrio, consumindo energia 

para tentar a adaptação ao fator estressante, tornando o indivíduo mais 

suscetível a doenças; 

3. Exaustão, a etapa final do estresse, onde as reservas de energia física e 

psicológica já se esgotaram e as doenças já podem ser tornar fatais ou 

incapacitantes. 

O estresse comum é uma forma de adaptação a fatores que o indivíduo julga 

estar acima de suas capacidades atuais, já o estresse ocupacional ou laboral, é o 

conjunto de perturbações psicológicas associadas à falta de capacidade de 

adaptação com fontes de estresse no trabalho. 

Pereira (2002) define o estresse laboral como o estresse cujo agente 

desencadeador é a atividade profissional desempenhada, podendo evoluir para uma 

forma crônica, denominada Síndrome de Burnout (SB), do inglês “to burn out” ou 

queimar-se, extinguir-se, que caracteriza o esgotamento físico e mental gerado pela 

tentativa de adaptação ao longo do tempo. Percebe-se, portanto, que as doenças 

dos trabalhadores do setor bancário estão relacionadas ao estresse ocupacional e a 

SB. 

A Síndrome de Burnout possui três dimensões sociopsicológicas: exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal. A exaustão emocional 

(EE) se refere ao sentimento de sobrecarga e desgaste emocional; a 

despersonalização (DE) aos sentimentos negativos em relação ao próximo e às 
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atitudes de ironia e cinismo com o outro e a Reduzida Realização Pessoal (rRP) que 

está relacionada com os sentimentos de inadequação pessoal e profissional ao 

trabalho.  

As três dimensões da SB foram relacionadas por Neves (2012) a variáveis 

preditoras, também chamadas de independentes, que demonstram a capacidade de 

afetar diretamente as dimensões da SB. Todas as dimensões da Síndrome se 

mostraram dependentes da satisfação com a natureza do trabalho e a percepção de 

suporte organizacional. A Exaustão Emocional e a Reduzida Realização Pessoal, 

respectivamente, dependem ainda da satisfação com o salário e com as promoções. 

Depreende-se que Burnout é uma doença influenciada pela satisfação no 

trabalho e que diversos fatores podem influenciar essa percepção, como as cinco 

variáveis da ST propostas por Siqueira (2008): o salário, os colegas, a chefia, as 

promoções e a própria natureza do mesmo. As variáveis preditoras propostas por 

Neves (2012) possuem semelhanças com as propostas por Siqueira (2008), uma 

vez que ambas relacionam satisfação, natureza do trabalho, salário, promoções e 

suporte organizacional, que também pode ser visto como a junção da relação entre 

o colaborador, a chefia, os colegas e demais recursos da organização, o que torna 

os estudos de Neves (2012) compatíveis com os de Siqueira (2008).  

Olivier, Perez e Behr (2011) observaram um banco estatal da região sudeste 

e concluíram que as mudanças organizacionais, os novos objetivos e metas 

derivados de pressões de mercado influenciaram no surgimento de trabalhadores 

com quadros de depressão e estresse. Ainda de acordo com os mesmos autores, o 

número de casos de afastamentos por estresse e depressão aumentou 

significativamente, sendo os transtornos mentais a segunda causa mais frequente 

de ausência do trabalho por motivo de doença, depois dos distúrbios 

osteomusculares. 

A motivação inicial do presente estudo advém de dados do Anuário da Saúde 

do Trabalhador (AST) elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos – DIEESE (2015), o qual mostrou que bancários de 

bancos múltiplos com carteira comercial apresentaram maior quantidade de 

aposentadorias por doença ocupacional. Pesquisas como a de Pereira (2002), 

Olivier, Perez e Behr (2011), Neves (2012), apontam a satisfação no trabalho como 

variável capaz de influenciar a saúde do trabalhador. Com as mudanças 
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organizacionais observadas no setor, surgiu o seguinte questionamento sobre os 

bancários:  

• Quais os níveis de satisfação no trabalho e a ocorrência de síndrome de 

Burnout em bancários?  

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

� Investigar os níveis de satisfação no trabalho e da Síndrome de Burnout 

em Bancários. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

� Medir o nível de satisfação dos Bancários com relação as cinco 

dimensões da satisfação no trabalho: colegas, chefia, salário, natureza do 

trabalho e promoções. 

� Identificar e medir a presença das três dimensões sociopsicológicas da 

Síndrome de Burnout: exaustão emocional, despersonalização e reduzida 

realização profissional em bancários. 

� Verificar a relação entre os níveis de Satisfação no Trabalho e das 

dimensões sociopsicológicas da SB em bancários. 

1.3 HIPÓTESES 
 

Pereira (2002), afirma que embora as características pessoais não 

desencadeiem Burnout, poderiam facilitar ou inibir agentes estressores. A autora 

verificou ainda que profissionais mais jovens, de maior nível educacional, solteiros, 

viúvos ou divorciados, com baixa remuneração e com cargo de maior status 

possuem maior propensão a síndrome, no entanto, não há concordância com 

relação ao tempo de serviço e sexo. Conjectura-se que: 

• H1a: Existe relação negativo significativa entre nível educacional, tipo de 

cargo e Síndrome de Burnout. 

• H1b: Existe relação positivo significativa entre idade, estado civil, salário e 

Síndrome de Burnout. 

• H1c: Não existe relação significativa entre tempo de serviço, sexo e 

Síndrome de Burnout. 
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Carlotto (2001) afirma que não há concordância quanto à incidência da 

insatisfação no trabalho ser fator causa ou efeito do Burnout, podendo apenas 

afirmar-se a existência de uma correlação inversa entre a síndrome e a satisfação 

nas atividades desempenhadas (satisfação com a natureza do trabalho). 

Neves (2012) relacionou variáveis com capacidade de afetar diretamente as 

dimensões da síndrome de Burnout: satisfação com colegas, salário, chefia, 

natureza do trabalho, promoção e percepção de suporte organizacional, de forma 

semelhante as dimensões da satisfação propostas por Siqueira (2008). 

Nesse sentido, considerando-se a não concordância entre os estudos 

supracitados acerca da relação entre variáveis de satisfação no trabalho e a 

síndrome de Burnout, pressupõe-se a seguinte hipótese: 

• H2: Existe relação negativa significativa entre variáveis de satisfação no 

trabalho: colegas, salário, chefia, promoção, natureza do trabalho e 

síndrome de Burnout. 

É importante salientar que as hipóteses H1b e H2 referentes respectivamente 

a salário e a percepção de satisfação com o salário são diferentes, pois a primeira 

verifica o valor monetário em si, enquanto a segunda avalia como o funcionário se 

sente acerca da relação entre esforço demandado e recompensa pecuniária 

recebida. 

1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
 

Sá, Martins-Silva e Funchal (2014) mostram, através de seus estudos, que a 

SB é uma experiência individual que atrapalha o desempenho na organização 

podendo estender-se para o usuário final, nesse caso a sociedade. Assim o 

presente estudo justifica-se primeiramente pelo interesse social (benefício da 

coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do Poder 

Público), uma vez que a Síndrome de Burnout e a Satisfação no Trabalho podem 

afetar diretamente a qualidade do serviço prestado a sociedade. 

De acordo com o AST (DIEESE, 2015), 2.597 bancários foram afastados do 

trabalho por doenças ocupacionais em 2007, 3.221 em 2014, o que indica um 

aumento de 24%, sendo o trabalho em bancos múltiplos com carteira comercial a 

atividade econômica com maior nível de doenças ocupacionais, com incidência 

equivalente a 8,51 para cada mil vínculos empregatícios. Em seguida, podem ser 
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citadas atividades como: fabricação de automóveis, camionetas e utilitários; 

fabricação de embalagens de vidro; metalurgia do cobre; fabricação de caminhões e 

ônibus, onde a incidência varia entre 6,49 a 5,09, formando o conjunto das cinco 

atividades com maior incidência de doenças ocupacionais.  

O crescimento da quantidade de bancários afastados por doenças 

ocupacionais, ratifica a necessidade do estudo das relações entre a síndrome de 

Burnout com variáveis preditoras, como a satisfação no trabalho (Neves, 2012), 

permitindo a empresa criar estratégias que visem o aumento da satisfação e 

diminuição da SB, melhorando os resultados organizacionais como eficiência, 

rotatividade e absenteísmo (Carlotto, 2010) bem como a qualidade de vida do 

colaborador. 

Ao buscar-se resultados de pesquisa no site Scielo, uma biblioteca virtual que 

agrega pesquisas acadêmicas eletronicamente, através das palavras chave 

bancário, satisfação e Burnout, não foram encontrados resultados de pesquisa no 

Brasil. Utilizando-se o mesmo método no portal de periódicos gratuitos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

encontraram-se 7 resultados, no entanto apenas 4 deles tratavam sobre bancários, 

discorrendo respectivamente sobre valores organizacionais, cultura organizacional, 

retorno ao trabalho após afastamento por transtornos mentais, qualidade de vida no 

trabalho, suicídio e reestruturação bancária. Não foram observados periódicos, 

artigos ou monografias sobre a relação satisfação e Burnout em bancários no Brasil, 

portanto, o presente estudo justifica-se pela carência de pesquisas sobre as 

relações entre satisfação no trabalho e síndrome de Burnout em bancários. 

Diante da necessidade do estudo, organiza-se o presente trabalho em cinco 

capítulos. O primeiro é a introdução, que trata da contextualização do tema, 

apresentando objetivos, justificativa do estudo e hipótese. O segundo é a 

fundamentação teórica, que está distribuída nos seguintes tópicos: reestruturação e 

inovação no setor bancário; satisfação no trabalho e síndrome de Burnout, 

possibilitando uma sustentação teórica a presente dissertação. A terceira parte é a 

metodologia, onde se apresenta o tipo de pesquisa como descritiva, explicam-se as 

ferramentas utilizadas, entre elas o apoio do software “Statistical Package for the 

Social Sciences” (SPSS) e questionários online nas plataformas “Survey Monkey” e 

Google Formulários, bem como a delimitação da amostra estudada. Em seguida, 

apresentam-se os resultados e a análise dos dados obtidos, explicando-se as 
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relações observadas entre as variáveis de satisfação no trabalho e as dimensões da 

síndrome de Burnout, verificando-se ainda se as hipóteses levantadas são 

verdadeiras. Em seguida expõem-se as considerações finais e sugestões de novas 

pesquisas sobre o tema, em especial visando verificar por que bancos múltiplos 

comerciais possuem níveis de doenças ocupacionais mais elevados que os demais 

bancos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
 

2.1. REESTRUTURAÇÃO E  INOVAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO 
 

Larangeira (1997) considera que o setor bancário passou por forte 

transformação nos últimos 30 anos, em decorrência da informatização e de 

mudanças estruturais no setor, afetando a natureza dos produtos, dos mercados e 

da organização das atividades internas, resultando em mudanças significativas nas 

condições de trabalho no setor.  

Para Merlo e Barbarini (2002), com o Plano Cruzado em 1986, o governo 

buscou conter a inflação e os lucros financeiros, obrigando os bancos a se 

reestruturar operacionalmente, de forma a conseguir manter o lucro. Entre as 

decisões tomadas destacam-se: 

� Demissões progressivas de funcionários 

� Exclusão das contas pequenas (consideradas não-rentáveis) 

� Fechamento de agências 

� Redução dos custos operacionais 

� Terceirização de atividades. 

� Utilização de ferramentas computacionais 

Com a Resolução nº 1.524 de 22 de setembro de 1988, do Banco Central, 

torna-se possível uma única instituição integrar diversas atividades financeiras 

também denominadas de carteiras (comercial, investimento, crédito pessoal, crédito 

imobiliário, etc.) dando origem aos BM. Com o surgimento dos bancos múltiplos, 

muitos grupos empresariais viram uma oportunidade de investimento, o que 

aumentou a concorrência no setor rapidamente. 

Larangeira (1997) considera que a estratégia utilizada pelos bancos no inicio 

da década de 1990 era aquisição de clientes, onde se busca preços baixos, e 

facilidades para atraí-los, para isso, segmentaram-se tarefas, reduzindo exigências 

para contratação, custos com treinamento e formação. Como conseqüência, 

expectativas, profissionalização e comprometimento com a empresa diminuem 

enquanto a rotatividade aumenta, obrigando a utilização de recrutamento externo 

para preenchimento de vagas com maior necessidade de qualificação. No layout, 

essa estratégia pode ser vista através: 

� Da área de auto-atendimento (caixa eletrônico). 
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� Da estação de negócios, ambiente destinado à captação e à aplicação de 

recursos (empréstimos e investimentos). 

� Do ambiente destinado ao atendimento de clientes cujas necessidades 

não foram satisfeitas no auto-atendimento; De acordo com a autora, este 

setor tende a desaparecer (inclusive a função de caixa, tendendo a ser 

substituída cada vez mais por caixas automáticos) como já é observado 

em nível mundial.  

  Merlo e Barbarini (2002) afirmam que houve um forte investimento na 

migração do maior número possível de transações bancárias para o ambiente de 

microcomputadores, o chamado internet-banking, ou em pontos de auto-

atendimento fora da agência, contribuindo para que as agências se tornem menores 

e mais especializadas. 

Larangeira (1997) afirma que a configuração organizacional está se tornando 

horizontal, ou seja, com menos níveis hierárquicos, onde todos devem saber 

desempenhar qualquer operação demandada pelo cliente. Nesse cenário de 

maiores responsabilidades e autonomia, a pressão emocional aumenta, tornando os 

bancários ainda mais suscetíveis à síndrome de Burnout. Para Merlo e Barbarini 

(2002), por um lado, houve aumento da qualificação do profissional bancário, por 

outro houve aumento da carga de trabalho e das pressões. Processos de 

requalificação, que anteriormente eram oferecidas pela empresa, atualmente são 

pré-requisitos de promoções e manutenção do emprego sendo responsabilidade do 

bancário procurá-los. 

A ameaça de novos entrantes (concorrentes que surgiram com a 

regulamentação dos BM) e a limitação da taxa de juros (também vista como 

limitação do lucro financeiro) geraram uma busca por processos mais eficientes, 

como a especialização de tarefas e a automatização no atendimento, porém essas 

mudanças demandam adaptação física e mental no trabalho, sendo para Pereira 

(2002) uma forma de estresse laboral que possivelmente pode afetar a satisfação 

dos trabalhadores. 

 
2.2.  SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 
Herzberg (1968) realizou um estudo onde pediu que os participantes da 

amostra descrevessem situações onde se sentiam bem ou mal com relação ao 
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trabalho, aonde chegou à conclusão que os fatores que levam a satisfação no 

trabalho são diferentes dos que levam à insatisfação – teoria dos dois fatores de 

Herzberg. Para o autor, existem duas variáveis independentes entre si:  

• Fatores de higiene ou insatisfacientes, relacionadas ao ambiente, como 

salários e benefícios oferecidos, cultura organizacional e políticas da 

organização. 

• Fatores motivadores, também chamados de satisfacientes, relacionados 

ao trabalho em si, sendo intrínsecos como a percepção do pleno uso das 

habilidades, do reconhecimento e da responsabilidade. 

Figura 1: Fatores Higiênicos e Motivadores 

 
Fonte: Adaptado de Camara et al. (1997) 
 

A partir dos conceitos de Herzberg (1968), é perceptível que os fatores 

higiênicos são os únicos que podem gerar insatisfação, mas que sua presença não 

gera satisfação, pois essa só é gerada pelos fatores motivadores, que por sua vez 

são incapazes de gerar insatisfação. Essa teoria considera, portanto, a satisfação e 

insatisfação como variáveis independentes e não opostas.  

Para Locke (1976) a teoria de Herzberg é falha, pois certos fatores higiênicos 

ou motivadores são responsáveis tanto pela satisfação como pela insatisfação, não 

sendo possível analisá-los separadamente, uma vez que ambos dependem apenas 

das necessidades do indivíduo. Outro aspecto questionado por Locke é a falta de 

consideração das individualidades, pois valores ou crenças podem afetar a 

percepção de satisfação de cada indivíduo, assim, não é plausível generalizar e 

separar os fatores dessa forma.  

Para Marinho (1988), uma das abordagens teóricas mais conhecidas é a de 

cunho psicológico, que considera a ST como consequência da personalidade dos 

indivíduos; assim, a insatisfação do trabalhador poderia na verdade ser causado por 

problemas como desequilíbrio emocional, agressividade ou introspecção, mas tal 
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teoria não leva em conta a influência da organização. Percebe-se assim, que 

embora a teoria psicológica seja falha ao não considerar a organização, é de 

fundamental importância ao complementar a teoria dos dois fatores. A autora 

identificou ainda outra abordagem, a qual denominou de psicocultural, onde a 

satisfação do trabalhador não é somente determinada pela natureza do trabalho e 

de suas condições, como a inter-relação das características do trabalho (intrínsecas 

ou extrínsecas) e de diferenças individuais, em outras palavras, os indivíduos têm 

necessidades, desejos e uma expectativa de recompensa pelo trabalho, caso essas 

variáveis estejam em um nível com alta discrepância, haverá insatisfação. A 

extensão da abordagem psicocultural é denominada social, e argumenta que 

expectativas têm diferentes significados para diferentes trabalhadores.  

Martinez & Paraguay (2003) consideram que a satisfação no trabalho pode 

afetar atitudes, comportamento profissional, social, saúde física e mental, tanto com 

repercussões para a vida pessoal e familiar do indivíduo como para as 

organizações.  

É perceptível que a satisfação no trabalho passa por fatores extrínsecos e 

intrínsecos, como experiências passadas, personalidade e fatores organizacionais, 

tendo a percepção de expectativa de recompensa e necessidades importante papel 

na relação, mas nem todos os fatores influenciam a ST igualmente. Conforme 

observado por Siqueira (2008), existem elementos ou dimensões com maior 

relevância.  

Andrade, Pereira, Ckagnazaroff (2010) afirmam que a satisfação com o 

trabalho é uma atitude geral de uma pessoa em relação ao contexto ocupacional de 

que participa, sendo que a avaliação que um trabalhador faz de sua satisfação ou 

insatisfação é resultante de um somatório de diferentes elementos. 

Siqueira (2008) mediu e validou as cinco dimensões da satisfação no trabalho 

(colegas, salário, chefia, natureza do trabalho e promoções) através da Escala de 

Satisfação no Trabalho (EST), mostrando através de seus estudos que variáveis 

ambientais (temperatura, iluminação) ou pessoais (idade, sexo, estado civil, nível de 

Instrução) pouco influem no nível de satisfação com o trabalho, sendo as cinco 

dimensões da satisfação as mais importantes na determinação da ST. O quadro 

abaixo exemplifica cada uma das dimensões: 
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Quadro 1: As cinco dimensões da Satisfação no Trabalho 

Dimensões Definições 
Colegas Contentamento com a colaboração, amizade e confiança com os 

colegas de trabalho. 
Salário Contentamento com o que recebe de salário comparado com o que 

trabalha. 
Chefia Contentamento com a capacidade profissional do Chefe e seu 

relacionamento com os colaboradores. 
Natureza do Trabalho Contentamento com as tarefas realizadas. 
Promoções Contentamento com os tipos, formas, prazos e quantidades de 

promoções. 
Fonte: Adaptado de Siqueira (2008). 

 

A análise das dimensões da ST permite identificar pontos críticos de possível 

estresse laboral, como mudanças organizacionais e metas exacerbadas, pois fatores 

que geram descontentamento exigem dispêndio de energia física e mental para 

adaptação. Quando esse ajustamento a situação não é possível no local de trabalho, 

surgem doenças como a síndrome de Burnout, com sintomas desde físicos a 

comportamentais, que comprometem a eficiência da organização. 

2.3. SINDROME DE BURNOUT 
 

Para Pereira (2002), Burnout é uma metáfora para aquilo, ou aquele, que 

chegou ao seu limite e, por falta de energia, não tem mais condições de 

desempenho físico ou mental, confundindo-se muitas vezes com depressão e 

estresse laboral. Ainda conforme a autora, o estresse é um estado de adaptação 

passageiro que compreende modificações físicas e mentais e ocorre quando os 

recursos disponíveis estão abaixo do demandado, ou seja, quando a pessoa avalia 

que emocionalmente, fisicamente ou profissionalmente, alguma tarefa ou evento 

está acima de suas capacidades.  

Lipp e Tanganelli (2002) consideram que o estresse pode gerar doenças 

físicas e esgotamento emocional, caracterizado por sentimentos negativos, como 

pessimismo, atitudes desfavoráveis em relação ao trabalho e aos colegas. 

Benevides-Pereira (2002), afirma que organizações com um ambiente de pressão, 

metas altas, falta de segurança ou mesmo com riscos de acidentes de trabalho são 

fatores desencadeantes da Síndrome de Burnout, ocasionando consequências ao 

indivíduo, organização e sociedade. Abreu et. al. (2015) consideram que pessoas 

cuja profissão envolve cuidados com a saúde, educação e serviços humanos, bem 

como aquelas que vivem sob a iminência de mudanças forçosas na jornada de 
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trabalho e declínio significativo na situação econômica são mais suscetíveis a 

Burnout. Percebe-se portando que o ambiente bancário é propicio ao 

desencadeamento da SB. 

Para Ballone (2008), esse limite ou esgotamento ou emocional tem origem 

em duas ocasiões principais:  

� Quando a situação à qual o indivíduo terá que se adaptar exigir intenso 

esforço emocional e persistir continuadamente, gerando um esgotamento, 

sendo o estímulo gerador do estresse, nesse caso, ameaçador para todos a 

ele expostos.  

� Quando a pessoa não dispõe de uma estabilidade emocional suficiente para 

adaptar-se, sendo nesse caso, o estímulo gerador do estresse mais 

prejudicial ao indivíduo sem estabilidade do que para os indivíduos com 

estabilidade. 

Pereira (2002), afirma que o estresse pode ser benéfico, pois ao ser uma 

situação desafiante pode proporcionar crescimento, prazer e desenvolvimento físico 

e emocional, denominando-se Eustresse. O fenômeno negativo do estresse 

acontece somente quando o fato gerador é mais grave, o período mais longo ou o 

indivíduo incapaz de superá-lo, gerando o Distresse. 

Os sintomas de Burnout podem ser físicos, psíquicos, comportamentais e 

defensivos, variando de acordo com os fatores individuais, ambientais e nem sempre 

aparecendo concomitantemente. É importante salientar que apenas os sintomas 

defensivos são exclusivos do Burnout, os demais também podem acontecer no 

estresse laboral de acordo com Benevides-Pereira (2002). 

No que tange aos danos físicos causados pelo Burnout, destacam-se as 

dores osteomusculares, maior causadora de faltas ao trabalho por motivo de 

doença, de acordo com Olivier, Perez e Behr (2011) e a amplitude de sintomas, 

desde gástricos, respiratórios e cardiovasculares, o que pode em um primeiro 

momento dificultar o diagnóstico devido à sintomatologia comum a várias doenças.  

O efeito comportamental principal é a irritação devido à dificuldade de 

relaxamento o que torna o processo de adaptação (estresse), uma tarefa ainda mais 

difícil podendo levar a depressão e suicídio.  

O pensamento se torna mais lento, pode gerar alienação (diminuição da 

capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios), insuficiência 



25 

 

(percepção de incapacidade ao enfrentar problemas), labilidade emocional 

(oscilação entre estados emocionais, de forma muitas vezes repentina), astenia 

(falta de vigor), disforia (depressão e inquietude) e até mesmo paranóia (delírios 

sistematizados), ou seja, é capaz de agravar as tendências comportamentais devido 

à baixa auto-estima e enfraquecimento psicológico que por sua vez podem gerar 

doenças psicossomáticas (doença física com causa psicológica) e afetar ainda mais 

a saúde física do bancário.  

Quanto aos sintomas defensivos, únicos da síndrome de Burnout, verifica-se 

uma tendência de impotência e isolamento, dirimindo o interesse pelo trabalho e 

gerando o absenteísmo. 

Abaixo sintetiza-se os principais sintomas físicos, comportamentais, psíquicos 

e defensivos da síndrome de Burnout: 

Quadro 2: Sintomatologia da Síndrome de Burnout 

FÍSICOS COMPORTAMENTAIS PSÍQUICOS DEFENSIVOS 

Fadiga constante e 
progressiva 

Negligência ou excesso de 
escrúpulos 

Falta de atenção, 
de concentração 

Tendência ao 
isolamento 

Distúrbios do sono Irritabilidade Alterações do 
pensamento 

Sentimento de 
impotência 

Dores musculares ou 
osteomusculares Incremento de agressividade Lentificação do 

pensamento 

Perda de interesse 
pelo trabalho (até 
pelo lazer) 

Cefaleias, enxaquecas Incapacidade de relaxar Sentimento de 
alienação Absenteísmo 

Perturbações 
gastrointestinais 

Dificuldade na aceitação de 
mudanças 

Sentimento de 
solidão Ironia, cinismo 

Imunodeficiência Perda de iniciativa Impaciência   
Transtornos 
cardiovasculares  Consumo de drogas e álcool Sentimento de 

insuficiência   

Distúrbios do sistema 
respiratório Suicídio Baixa autoestima   

Disfunções sexuais 
  Labilidade 

Emocional   

Alterações menstruais 
nas mulheres   

Astenia, desânimo, 
disforia, depressão, 
desconfiança, 
paranoia 

  

Fonte: Adaptado de Pereira (2002). 

 A maioria dos sintomas é interno, exteriorizando-se principalmente na fase 

defensiva, quando o absenteísmo e queda no rendimento alertam a empresa que 

algo está errado. Pereira (2002), afirma que nem sempre o indivíduo com SB 

apresentará todos os sintomas, pois o grau, tipo e número de manifestações 

dependem de fatores individuais (como genética e experiências socioeducacionais), 
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fatores ambientais (local de trabalho por exemplo) e etapa do desenvolvimento da 

síndrome. 

Pereira (2002) considera que a Síndrome de Burnout pode ser diferenciada 

do estresse laboral pois no segundo há desatenção e negligência, enquanto no 

primeiro é perceptível o distanciamento, a falta de empatia e a hostilidade com as 

pessoas a quem presta atendimento. Para a autora, a síndrome tem pontos comuns 

com a depressão, como a disforia e o desanimo, no entanto, na depressão a 

letargia, os sentimentos de culpa e derrota são mais fortes, enquanto na SB 

destacam-se o desapontamento e tristeza, podendo-se ainda identificar a relação 

desses sentimentos com as atividades no trabalho.  

Batista et al. (2011) ao verificar o conhecimento da perícia médica da Junta 

Médica Municipal da cidade de João Pessoa sobre a  síndrome de Burnout,  

chegaram aos seguintes resultados: 75% não conhecem a portaria que a inclui a 

como doença do trabalho; nenhum perito recebeu treinamento para lidar com a 

Síndrome de Burnout em sua prática profissional; 75% não têm conhecimento da 

síndrome; 83,3% não fizeram nenhum diagnóstico de Burnout; 91,7% não têm 

conhecimento de algum colega que tenha feito diagnóstico; 91,7% não afastaram 

nenhum professor do trabalho em decorrência da síndrome. 

Se por um lado há despreparo da perícia em verificar a presença da síndrome 

de Burnout, por outro, é perceptível que o profissional afetado por Burnout sente-se 

freqüentemente doente, com insônia, fadiga crônica, dores e desânimo, já na 

organização, há correlação com baixa motivação, absenteísmo, rotatividade, 

resultados organizacionais negativos e baixo nível de comprometimento com o 

trabalho conforme observado por Carlotto (2010) 

A definição de Burnout apresenta a Síndrome como uma forma de estresse 

laboral crônico com esgotamento emocional, embora existam cinco elementos 

comuns entre todas as definições, de acordo com Maslach & Schaufeli (1993) e Sá, 

Martins-Silva e Funchal (2014):  

� Predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, 

fadiga e depressão;  

� Maior presença de sintomas comportamentais, e não de sintomas físicos;  

� Manifestação em pessoas que não sofriam de distúrbios psicopatológicos;  
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� O surgimento dos sintomas está relacionado ao trabalho;  

� Diminuição da efetividade e do desempenho no trabalho decorrente de 

atitudes e comportamentos negativos. 

Abreu et al.  (2015) consideram que o quadro evolutivo da Síndrome de 

Burnout, possui quatro momentos ou etapas:   

� Falta de ânimo ou prazer de ir trabalhar. Desenvolvimento de dores nas 

costas, pescoço e coluna. Nesse momento, embora a pessoa não se sinta 

bem, não sabe expressar exatamente o motivo. 

� Sensação de perseguição, diminuição e enfraquecimento de 

relacionamentos, aumento do absenteísmo e de rotatividade de empregos. 

� Diminuição da habilidade ocupacional, podendo surgir doenças 

psicossomáticas. 

� Aparecimento do alcoolismo e uso de drogas, idéias suicidas, doenças 

graves, como o câncer e acidente cardiovascular.  

A síndrome de Burnout é, portanto, uma doença laboral com amplos sintomas 

comportamentais, que afetam inclusive o estado físico dos bancários, podendo levar 

a idéias depressivas e suicidas. Notam-se três tipos específicos de sintomas: os 

ligados a exaustão (física ou mental), os de sentimentos negativos (como 

depressão, cinismo e disforia) e os de avaliação pessoal negativa (sentir-se 

impotente, alienado e com baixa auto-estima). 

 

2.3.1. PERSPECTIVA SOCIOPSICOLOGICA DE BURNOUT 

 

A Síndrome de Burnout possui três dimensões sociopsicológicas conforme 

Maslach & Jackson (1981) e também verificadas por Pêgo e Pêgo (2016):  

� Exaustão Emocional, com sentimentos de extrema fadiga e percepção de 

incapacidade para "se doar" afetivamente; é um estado individual onde o 

indivíduo nota que não tem mais a energia que o trabalho requer. 

� Despersonalização, com o desenvolvimento de atitudes cínicas e 

sentimentos negativos, uma reação imediata após a instalação do 

cansaço; esse elemento diferencia a SB do estresse comum, e, portanto, 

está ligado aos sintomas defensivos, nesse momento o colaborador 



28 

 

afetado procura se defender da carga emocional do contato com outras 

pessoas, criando uma barreira de cinismo, inflexibilidade e falta de 

empatia. 

� Reduzida Realização Pessoal/Profissional, com tendência a se avaliar 

negativamente, especialmente na relação com os usuários ou clientes, 

com sentimentos de infelicidade e insatisfação com as próprias 

realizações no trabalho. Também pode ser vista como uma conseqüência 

da despersonalização, pois os sentimentos negativos afetam as 

avaliações e auto avaliações. As barreiras e atitudes geradas, tornam os 

relacionamentos e satisfação enfraquecidos, diminuindo a realização no 

trabalho. 

Schaufeli & Taris (2005) consideram a Síndrome de Burnout como uma 

mistura de um estado individual (Exaustão Emocional), de uma estratégia de 

enfrentamento (Despersonalização) e de uma consequência (Reduzida Realização 

Profissional).  

Golembiewski, Munzenrider & Carter (1983, apud Pereira 2002) consideram 

as atitudes defensivas da dimensão de despersonalização como desencadeadoras 

da reduzida realização pessoal, levando a exaustão emocional. 

Leiter (1993, apud Pereira, 2002) propõe outra sequência: as demandas 

interpessoais e características do trabalho levam a exaustão emocional, quando o 

funcionário passa a ter reações de defesa como o distanciamento e indiferença 

(despersonalização) concomitantemente a falta de recursos, interferindo na DE e no 

comprometimento com o trabalho, levando a reduzida realização pessoal. 

 

Figura 2: Modelo de Leiter 

 

Fonte: Adaptado de Leiter (1993, apud Pereira, 2002). 



29 

 

Carlotto e Palazzo (2006) realizaram uma pesquisa com docentes, onde 

verificaram que não havia relação significativa entre as dimensões de Burnout, 

variáveis demográficas, características profissionais dos professores como titulação, 

nível de ensino, turno e quantidade de turnos em que exercem suas atividades. As 

autoras, no entanto, encontraram relação direta entre exaustão emocional, o número 

de alunos e carga horária docente, ou seja, o contato com uma grande quantidade 

de alunos por mais tempo propicia a exaustão emocional. A despersonalização foi 

associada com mau comportamento dos alunos e falta de participação nas decisões 

institucionais. O comportamento inadequado dos alunos mostrou-se ainda capaz de 

afetar a realização profissional e pessoal dos docentes. Quanto aos índices de 

Burnout, verificou-se que a exaustão emocional foi a dimensão que atingiu maior 

índice médio, seguida pela dimensão da diminuição da realização pessoal no 

trabalho, e despersonalização. 

 

Figura 3: Relações da síndrome de Burnout em docentes conforme Carlotto e Palazzo 

 

Fonte: Elaborado com base em Carlotto e Palazzo (2006) 

 

Galindo et al. (2012), estudaram a síndrome em enfermeiros do hospital geral 

de Recife, onde verificaram o elevado percentual com níveis médios de exaustão 

emocional e despersonalização. Em 68,3% dos enfermeiros pelo menos uma das 

três dimensões indicava alta propensão ao Burnout, enquanto para 27,0% pelo 

menos duas das três dimensões apontavam alta propensão à síndrome. Ao redor de 

4,7% estavam acometidos de Burnout. Os autores verificaram ainda relação 

significante entre a realização de tarefas com muita rapidez e daqueles que 

consideravam o salário recebido incompatível com o esforço empregado com níveis 

elevados de exaustão emocional. Observou-se que indivíduos com até cinco anos 

de termino do ensino superior que realizavam frequentemente/sempre suas tarefas 

com muita rapidez estavam associadas com alto nível de despersonalização. A 
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reduzida realização pessoal mostrou-se associada ao acumulo de funções diferentes 

no mesmo serviço e a baixas possibilidades de ascensão profissional.  

 

Figura 4: Relações encontradas por Galindo et al. acerca da síndrome de Burnout em enfermeiros do 
hospital geral de Recife 

 
Fonte: Elaborado com base em Galindo et al. (2012) 

 

Com base nos estudos alhures, percebe-se que na pesquisa de Carlotto e 

Palazzo (2006), a variável mal comportamento dos alunos afetou tanto a 

despersonalização como a reduzida realização pessoal, enquanto na pesquisa de 

Galindo et al. (2012), a variável rapidez nas tarefas relacionou-se tanto com 

exaustão emocional como despersonalização.  

 

Quadro 3:Modelos e pesquisas acerca da influência entre dimensões da síndrome de Burnout 

Modelo Características do 
modelo 

Pesquisa Características da 
Pesquisa 

Golembiewski, 
Munzenrider & Carter 

DE afeta a rRP gerando 
EE 

Carlotto e Palazzo Mesma variável 
para DE e rRP. 

Leiter EE afeta DE que por sua 
vez é afetada pela mesma 
variável que influi na rRP. 

Galindo et al. Mesma variável 
para EE e DE. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas pesquisas supracitadas 

 

A partir do quadro acima, percebe-se que ambos os modelos possuem 

pesquisas que os ratificaram, assim, infere-se que os modelos variam de acordo 

com o grupo estudado. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para Gil (1996), a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. 

 

3.1.  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Com base nos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. Gil (1996) 

considera que a finalidade principal do estudo descritivo é a caracterização de 

determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis.  

O contexto investigado são os bancos múltiplos com carteira comercial no 

estado do Ceará, onde observou-se através de pesquisas do Dieese e do indicador 

RAT que esse setor apresenta elevado risco de desenvolvimento de doenças 

ocupacionais. 

O método de análise de dados utilizado foi o quantitativo, devido à 

necessidade de mensuração da correlação entre variáveis para o estabelecimento 

de conclusões e validação de hipóteses. 

 

3.2.  AMOSTRA 

 

Para o desenvolvimento do estudo, realizou-se a pesquisa em uma amostra 

aleatória por conveniência, portanto não probabilística, composta por bancários de 

bancos múltiplos presentes no estado do Ceará.  

Considerou-se ainda a Caixa Econômica Federal (CEF) como um BM, uma 

vez que Caixa Econômicas atualmente são bancos múltiplos que também funcionam 

como agentes do Tesouro Nacional no cumprimento de programas governamentais 

de cunho sócio econômico, bem como na administração dos recursos do PIS e 

FGTS. As instituições financeiras pesquisadas na capital e interior foram: Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Bradesco, CEF, Itaú e Santander. 
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3.3. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Utilizou-se como instrumento para a coleta de dados questionário fechado 

abrangendo o “Maslach Burnout Inventory” (MBI), a Escala de Satisfação no 

Trabalho (EST) e questionário demográfico. A aplicação foi realizada online através 

das plataformas “Survey Monkey” e Google Formulários, por possibilitar uma coleta 

de dados rápida e capaz de atingir tanto a capital como o interior. A aplicação 

ocorreu durante o período de 14 a 25 de novembro de 2016, 106 bancários 

responderam ao questionário.   

 A realização da pesquisa pelo questionário necessitou ao todo de 55 

variáveis. A fim de analisar a aplicação e a viabilidade, realizou-se um teste piloto 

entre os dias 07 e 11 de novembro no Sindicato dos Bancários do Ceará, onde 

verificou-se que em média eram necessários entre 5 e 10 minutos para realização 

do questionário. Não houveram reclamações ou dúvidas durante o teste, portanto 

utilizou-se os mesmos questionários na pesquisa online. Os dados do teste não 

foram considerados na pesquisa, uma vez que poderiam gerar duplicidade. 

Neste estudo, adotou-se o sistema de pontuação de 1 a 5, utilizado por 

Tamayo (1997), adaptando-se conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 4: Níveis de pontuação utilizados para Satisfação e Burnout 

Burnout 

Concordo Totalmente 1 Nível alto 

Concordo Moderadamente 2  

Nem discordo nem concordo 3 Nível médio 

Discordo Moderadamente 4 Nível Baixo 

Discordo Totalmente 5 

Satisfação 

Totalmente Satisfeito 1 Satisfação 

Moderadamente Satisfeito 2  

Indiferente 3 Indiferença 

Moderadamente Insatisfeito 4 Insatisfação 

Totalmente Insatisfeito 5 
Fonte: Elaborado pelo autor 
  

Como as correlações são relações numéricas, foi necessário a codificação 

das variáveis demográficas em números, através da criação de rótulos (códigos que 

representam uma variável) no SPSS conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 5: Tabulação das variáveis demográficas no SPSS 

Sexo 
Masculino 1 

Feminino 2 

Local de trabalho 
Capital  1 

Interior 2 

Escolaridade 

Ensino médio completo 1 

Ensino superior incompleto 2 

Ensino superior completo 3 

Especialização 4 

Mestrado 5 

Doutorado 6 

Tempo de Serviço 

1 - 3 anos 1 

3 - 5 anos 2 

5 - 10 anos 3 

> 10 anos 4 

Tipo de Cargo 
Gerencial 1 

Operacional 2 

Estado Civil 

Solteiro(a) 1 

Casado(a) 2 

Divorciado(a) 3 

Viúvo(a) 4 

Idade 

18 - 23 anos 1 

24 - 37 anos 2 

38 - 51 anos 3 

Acima de 52 anos 4 

Salário  

R$ 1500 - 2000 1 

R$ 2001 - 3000 2 

R$ 3001 - 5000 3 

R$ 5001 - 10000 4 

> R$ 10000 5 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As 47 variáveis não demográficas (SB1 – SB22 e ST1 – ST25) foram 

agrupadas através do SPSS pelo método de cálculo de variáveis. O agrupamento 

seguiu as dimensões avaliadas pelas variáveis, calculando-se macro variáveis que 

representam micro variáveis correspondentes, permitindo-se assim analisar de 

forma mais organizada e representativa as relações, uma vez que macro variáveis 

correspondem as dimensões da síndrome de Burnout e da satisfação no trabalho, 

sendo essas, parte do objeto de estudo, especificamente das correlações propostas 

pela presente monografia.  
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Quadro 6: Variáveis não demográficas agrupadas 

Tipo Macro variáveis ou Dimensões Micro Variáveis 

Burnout 

Despersonalização (DE) SB5, SB10, SB11, SB15, SB22 

Exaustão Emocional (EE) 
SB1, SB2, SB3, SSB6, SB8, SB13, SB14, 
SB16, SB20 

Realização Pessoal (RP) 
SB4, SB7, SB9, SB12, SB17, SB18, SB19, 
SB21 

Satisfação 
no 

Trabalho 

Satisfação com a chefia (SCH) ST2, ST9, ST19, ST22, ST25 
Satisfação com a Natureza do Trabalho 
(SNT) ST7, ST11, ST13, ST18, ST23 

Satisfação com as Promoções (SPR) ST3, ST4, ST10, ST16, ST20 

Satisfação com o Salário (SSA) ST5, ST8, ST12, ST15, ST21 

Satisfação com os colegas (SCO) ST1, ST6, ST14, ST17, ST24 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir das variáveis agrupadas, determinou-se as médias inteiras de 

pontuação, classificando-as conforme o quadro abaixo, permitindo medir a 

satisfação e a presença da síndrome de Burnout em cada bancário.  

 

Quadro 7: Relações entre níveis e situações das dimensões 

Dimensão Nível Situação 

EE | DE | 
RP 

5 Exaustão Emocional | Despersonalização | Realização Pessoal Fortíssima 

4 Exaustão Emocional | Despersonalização | Realização Pessoal  Forte 

3 Exaustão Emocional | Despersonalização | Realização Pessoal  Moderada 

2 Exaustão Emocional | Despersonalização | Realização Pessoal  Fraca 

1 Nenhum sinal de Exaustão Emocional | Despersonalização  | Realização 
Pessoal 

Satisfação 

5 Totalmente Satisfeito 

4 Moderadamente Satisfeito 

3 Indiferente 

2 Moderadamente Insatisfeito 

1 Totalmente Insatisfeito 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise dos dados ocorreu através da estatística descritiva, expressa na 

forma de frequências e porcentuais, bem como da análise estatística inferencial com 

o software SPSS, na forma de múltiplas correlações bivariadas de Spearman, uma 

vez que para Hair (2005), ela é própria para casos em que alguma das variáveis 

correlacionadas seja não métrica (não é possível quantificar diferenças, como no 

caso das variáveis demográficas de sexo, onde não se quantifica diferença entre 

homens e mulheres, pois são características nominais, diferentemente de uma 

escala de temperatura, onde se pode obter relações numéricas entre uma e outra).   
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Não foram observados “outliers” (dados atípicos) nem “missing values” (dados 

perdidos), devido ao questionário ser fechado e obrigar a resposta de todos os itens.  

O estudo depende ainda de dois conceitos básicos: significância e magnitude 

nas correlações de Spearman, a primeira mede a confiabilidade em uma relação 

enquanto a segunda mede a força com que isso ocorre. O quadro abaixo demonstra 

em módulo (não considerando positivo ou negativo) os níveis de magnitude do 

coeficiente de Spearman propostos por Hulley et al. (2003): 

 

Quadro 8: Magnitude do Coeficiente de Spearman 

Coeficiente de Spearman (ρ) Magnitude 
|< 0,4| Fraca 
|> 0,4 a < 0,5| Moderada 
|> 0,5| Forte 
Fonte: Elaborado com base em Hulley et al. (2003) 

 

Correlações negativas (ρ < 0) significam que as variáveis se relacionam de 

forma inversa, ou seja, se uma cresce a outra diminui, sendo a recíproca verdadeira. 

Correlações positivas (ρ > 0), crescem ou diminuem ao mesmo tempo, sendo, 

portanto, o inverso das negativas. Dessa forma, um coeficiente rô de spearman (ρ) 

igual a -0,3, seria uma correlação negativa de fraca magnitude. 

3.4. VARIÁVEIS DA PESQUISA 
 

As variáveis do estudo presentes no questionário foram escolhidas com base 

nas teorias de Siqueira (2008), Maslach & Jackson (1986) e Lautert (1995) e 

complementadas por variáveis demográficas verificadas por Pereira (2002). 

Verificaram-se ao todo 55 variáveis, subdivididas em Burnout (SB1-SB22), 

Satisfação (ST1-ST25) e Demográficas (VD1-VD8). 

Maslach & Jackson, propuseram o MBI em 1978, onde se avaliam as três 

dimensões conceituais da síndrome de Burnout nos trabalhadores: exaustão 

emocional, realização profissional e despersonalização. Em sua primeira versão, o 

inventário avaliava a intensidade e a frequência das respostas, no entanto, com o 

tempo passou-se a utilizar somente a avaliação da frequência, pois foi detectada 

maior nível de associação conforme verificado em 1986. O questionário utilizado foi 

o inventário de Maslach, traduzido e adaptado por Lautert (1995) e composto por 22 

questões. Destaca-se que os baixos níveis de Realização Pessoal (RP) equivalem a 

altos níveis de Reduzida Realização Pessoal (rRP). 
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Quadro 9: Relação entre MBI e dimensões da síndrome de Burnout 

Variável Inventário MBI Dimensão 

SB1 Sinto-me emocionalmente esgotado (a) com o meu trabalho. Exaustão Emocional 

SB2 Sinto-me esgotado (a) no final de um dia de trabalho. Exaustão Emocional 

SB3 Sinto-me cansado (a) quando me levanto pela manhã e 
preciso encarar outro dia de trabalho. Exaustão Emocional 

SB4 Posso entender com facilidade o que sentem as pessoas. Realização Pessoal 

SB5 Creio que trato algumas pessoas como se fossem objetos. Despersonalização 

SB6 Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grande 
esforço. Exaustão Emocional 

SB7 Lido eficazmente com o problema das pessoas. Realização Pessoal 

SB8 Meu trabalho deixa-me exausto (a). Exaustão Emocional 

SB9 Sinto que através do meu trabalho influencio positivamente 
na vida dos outros. Realização Pessoal 

SB10 Tenho me tornado mais insensível com as pessoas. Despersonalização 

SB11 Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me 
endurecendo emocionalmente. Despersonalização 

SB12 Sinto-me com muita vitalidade. Realização Pessoal 

SB13 Sinto-me frustrado (a) com meu trabalho. Exaustão Emocional 

SB14 Creio que estou trabalhando em demasia. Exaustão Emocional 

SB15 Não me preocupo realmente com o que ocorre às pessoas a 
que atendo. Despersonalização 

SB16 Trabalhar diretamente com as pessoas causa-me estresse. Exaustão Emocional 

SB17 Posso criar facilmente uma atmosfera relaxada para as 
pessoas. 

Realização Pessoal 

SB18 Sinto-me estimulado (a) depois de trabalhar em contato com 
as pessoas. 

Realização Pessoal 

SB19 Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão. Realização Pessoal 

SB20 Sinto-me no limite de minhas possibilidades. Exaustão Emocional 

SB21 Sinto que sei tratar de forma adequada os problemas 
emocionais no meu trabalho. Realização Pessoal 

SB22 Sinto que as pessoas culpam-me de algum modo pelos seus 
problemas. Despersonalização 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos estudos de Maslach e Jackson (1986) e tradução de 
Lautert (1995). 

 

A EST, proposta e validada por Siqueira em 1985 e foi escolhida pois 

acredita-se que contempla as principais dimensões da satisfação, de acordo com a 

revisão de literatura realizada, possibilitando uma análise mais aprofundada. A 

escala foi ainda revalidada estatisticamente por Junior e Faiad (2012). O 

questionário é composto de 25 questões onde se avalia a satisfação com colegas, 

salário, chefia, natureza do trabalho e promoções, conforme o quadro abaixo:  
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Quadro 10: Relação entre EST e dimensões da satisfação no trabalho 

Variável Satisfação  Dimensão 

ST1 Com o espírito de colaboração dos meus colegas de 
trabalho Colegas 

ST2 Com o modo como meu chefe organiza o trabalho do meu 
setor Chefia 

ST3 Com o número de vezes que já fui promovido nesta 
empresa Promoções 

ST4 Com as garantias que a empresa oferece a quem é 
promovido Promoções 

ST5 Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho Salário 

ST6 Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por 
mim Colegas 

ST7 Com o grau de interesse que minhas tarefas despertam Natureza do Trabalho 

ST8 Com o meu salário comparado à minha capacidade 
profissional Salário 

ST9 Com o interesse de meu chefe pelo meu trabalho Chefia 

ST10 Com a maneira como esta empresa realiza promoções de 
seu pessoal Promoções 

ST11 Com a capacidade de meu trabalho absorver-me Natureza do Trabalho 

ST12 Com o meu salário comparado ao custo de vida Salário 

ST13 Com a oportunidade de fazer o tipo de trabalho que faço Natureza do Trabalho 

ST14 Com a maneira como me relaciono com meus colegas de 
trabalho Colegas 

ST15 Com a quantia em dinheiro que eu recebo desta empresa 
ao final de cada mês Salário 

ST16 Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa Promoções 

ST17 Com a quantidade de amigos que eu tenho entre meus 
colegas de trabalho Colegas 

ST18 Com as preocupações exigidas pelo meu trabalho Natureza do Trabalho 

ST19 Com o entendimento entre eu e meu chefe Chefia 

ST20 Com o tempo que eu tenho de esperar para receber uma 
promoção nesta empresa Promoções 

ST21 Com o meu salário comparado aos meus esforços no 
trabalho Salário 

ST22 Com a maneira como meu chefe me trata Chefia 

ST23 Com a variedade de tarefas que realizo Natureza do Trabalho 

ST24 Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de 
trabalho Colegas 

ST25 Com a capacidade profissional do meu chefe Chefia 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos estudos de Siqueira (2008). 
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O questionário demográfico visa obter dados visando a possibilitar conclusões 

acerca da validade das hipóteses H1a, H1b e H1c através das variáveis: 

 

Quadro 11: Variáveis demográficas  

VARIÁVEL DADOS 
VD1 Sexo 
VD2 Local de trabalho 
VD3 Escolaridade 
VD4 Tempo de serviço 
VD5 Tipo de cargo ocupado 
VD6 Estado civil 
VD7 Faixa etária 
VD8 Faixa salarial  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a pesquisa, na variável VD5, tipo de cargo ocupado, avaliaram-se 

apenas as amplitudes operacionais e gerenciais, uma vez que a nomenclatura de 

cargos varia entre os bancos. Escolheu-se ainda essa nomeação, pois os cargos 

gerenciais englobam os de liderança e os operacionais os de liderados, com 

cobranças, metas e situações diferenciadas, podendo afetar de forma diferente as 

demais variáveis.  

Ademais, a variável VD2, embora não contemplada na hipótese H1 ou H2, 

permitirá verificar se há discrepâncias nos dados obtidos na capital e no interior, 

proporcionando assim uma avaliação mais completa. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a aplicação do questionário, foi possível verificar o nível de satisfação e 

de Burnout nos bancários bem como as correlações existentes. A seguir será 

apresentada a descrição e análise dos dados coletados.  

 

4.1. DEMOGRAFIA DA AMOSTRA 

 

A presente pesquisa teve como o foco a classe bancária, com 106 indivíduos 

participantes. A amostra estudada em sua maioria foi composta por homens 

casados, entre 24 e 37 anos. 

Tabela 1: Resultados: Variáveis demográficas 

Variável Respostas Frequência Frequência % 

Sexo 
Homens 63 59% 

Mulheres 43 41% 

Escolaridade 

Ensino Médio Completo 5 5% 

Superior Incompleto 27 25% 

Superior Completo 46 43% 

Especialização 22 21% 

Mestrado 6 6% 

Doutorado 0 0% 

Estado Civil 

Solteiro(a) 35 33% 

Casado(a) 62 58% 

Divorciado(a) 7 7% 

Viúvo(a) 2 2% 

Faixa Etária 

18-23 anos  6 6% 

24-37 anos 53 50% 

38-51 anos 18 17% 

Acima de 52 anos 29 27% 

RS 1501 - 2000 4 4% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 

Percebeu-se maior frequência de bancários da amostra trabalhando na 

capital, com ensino superior completo, acima de 10 anos de profissão, laborando em 

cargos operacionais com uma faixa salarial de R$ 5001 a 10000 mensais. 
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Tabela 2: Resultados: Variáveis demográficas 2 

Variável Respostas Frequência Frequência % 

Local de Trabalho 
Capital 83 78% 

Interior 23 22% 

Tempo de Serviço 

1-3 anos 21 20% 

3-5 anos 15 14% 

5-10 anos 24 23% 

Acima de 10 anos  46 43% 

Tipo de Cargo 
Gerencial 26 25% 

Operacional 80 75% 

Faixa Salarial 

R$ 2001 - 3000 21 20% 

R$ 3001 - 5000 30 28% 

R$ 5001 - 10000 39 37% 

Acima de R$ 10000 12 11% 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 

4.2. SATISFAÇÃO NO TRABALHO EM BANCÁRIOS  
 

Verificou-se através das maiores frequências observadas, moderada 

satisfação com relação à chefia e colegas. Nas demais dimensões da satisfação, 

embora a média tenha apresentado indiferença, isso se deve a quantidades 

semelhantes de moderada satisfação e insatisfação. 

 

Tabela 3: Resultados: Dimensões da Satisfação 

(continua) 

Satisfação com 
a Chefia 

Frequência % Classificação Média 

5 16 15% Totalmente Satisfeito 

3,39 

4 40 38% Moderadamente Satisfeito 

3 23 22% Indiferente 

2 23 22% Moderadamente Insatisfeito 

1 4 4% Totalmente Insatisfeito 
Satisfação com 
os Colegas 

Frequência % Classificação Média 

5 23 22% Totalmente Satisfeito 

3,66 

4 39 37% Moderadamente Satisfeito 

3 31 29% Indiferente 

2 11 10% Moderadamente Insatisfeito 

1 2 2% Totalmente Insatisfeito 
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Tabela 3: Resultados: Dimensões da Satisfação 

(conclusão) 

Satisfação com a 
Natureza do 
Trabalho 

Frequência % Classificação Média 

5 5 5% Totalmente Satisfeito 

3,12 

4 34 32% Moderadamente Satisfeito 

3 38 36% Indiferente 

2 27 25% Moderadamente Insatisfeito 

1 2 2% Totalmente Insatisfeito 

Satisfação com 
as Promoções 

Frequência % Classificação Média 

5 2 2% Totalmente Satisfeito 

2,71 

4 29 27% Moderadamente Satisfeito 

3 29 27% Indiferente 

2 28 26% Moderadamente Insatisfeito 

1 18 17% Totalmente Insatisfeito 

Satisfação com o 
Salário 

Frequência % Classificação Média 

5 5 5% Totalmente Satisfeito 

2,74 

4 33 31% Moderadamente Satisfeito 

3 17 16% Indiferente 

2 31 29% Moderadamente Insatisfeito 

1 20 19% Totalmente Insatisfeito 
Nota: Dados numéricos arredondados. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 

 

A satisfação no trabalho com relação a chefia, demonstrou média 3,39, 

equivalente ao nível de indiferença, embora ainda haja certa tendência a moderada 

satisfação, tanto pela frequência de 40 bancários (38%) como pela maioria (53%) 

demonstrar algum nível de satisfação. Apenas 16 bancários estavam completamente 

satisfeitos (15%).  

 A SCO possui média de 3,66, o que revela maiores níveis de satisfação se 

comparada a SCH, tendendo a moderadamente satisfeitos. Na amostra, 62 

indivíduos ou 58% demonstraram algum nível de satisfação com os colegas. 
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 A SNT assim como a SCH possui média indiferente, tendendo a moderada 

satisfação com 3,12. Novamente percebe-se frequências próximas de 

moderadamente satisfeito (34 ou 32%) e moderadamente insatisfeito (27 ou 25%), 

com elevadas frequências de indiferença (38 ou 36%). 

A SPR demonstrou média 2,71, correspondendo à indiferente e tendendo a 

moderada insatisfação, devido à maior frequência de insatisfação (43%) comparada 

a satisfação (29%). Verificaram-se ainda níveis iguais de indiferença (27%), 

moderada satisfação (27%) e moderada insatisfação (27%). 

A SSA apresentou média próxima da SPR, com 2,74 (indiferença), 

novamente com níveis semelhantes de moderada satisfação (31%) e moderada 

insatisfação (29%), com média tendendo a insatisfação devido a maior frequência de 

total insatisfação (19%) comparada a total satisfação (5%). 

 

4.2.1. SATISFAÇÃO NO TRABALHO E VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 
 

Percebe-se que o tempo na organização, a idade e o salário influenciam a 

síndrome de Burnout e a Satisfação no trabalho concomitantemente. As relações em 

sua maioria não foram significativas, com apenas seis exceções, embora todas de 

baixa magnitude: 

 

Quadro 12: Correlações significativas entre variáveis demográficas e dimensões da Satisfação e seus 
significados 

Variável Demográfica Dimensão Satisfação Correlação Significado 
TEMPO DE SERVIÇO SNT 0,204* Maior tempo de 

serviço está ligado a 
maior satisfação com 
a natureza do 
trabalho. Magnitude 
fraca. 

TIPO DE CARGO  SPR -0,200* Nível operacional 
tende a estar mais 
satisfeito com 
promoções. 
Magnitude fraca. 

 
 
 
 
FAIXA SALARIAL 

SCH 0,200* Quanto maior a faixa 
salarial, maior a 
satisfação com a 
chefia. Magnitude 
fraca. 

SNT 0,321** Maior faixa salarial, 
maior satisfação com 
a natureza do 
trabalho. Magnitude 
fraca. 

SPR 0,355** Maior faixa salarial, 
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maior satisfação com 
as promoções. 
Magnitude fraca. 

SSA 0,360** Maior faixa salarial, 
maior satisfação com 
o salário. Magnitude 
fraca. 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 

 

Os dados analisados acerca das dimensões da satisfação no trabalho 

apontam que não existem diferenças entre os dados obtidos na capital e no interior, 

uma vez que nenhuma das correlações obtidas foi significativa para Local de 

Trabalho. 

As relações observadas entre as dimensões da satisfação e as variáveis 

demográficas podem ser vistas graficamente abaixo: 

 
Figura 5: Resumo gráfico das correlações entre as dimensões da Satisfação e as variáveis 
demográficas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 

4.3. SÍNDROME DE BURNOUT EM BANCÁRIOS 
 

Observou-se na amostra maiores frequências de Despersonalização, 

Exaustão Emocional e Realização Pessoal moderadas, embora DE apresente 

tendência a fraca ou nenhuma (53%), EE a forte (35%) e rRP a fraca (44%). 

Inicialmente, ao se analisar os dados sobre as dimensões da síndrome de 

Burnout verificaram-se 11 bancários com fortes sinais de despersonalização e 39 

com moderados sinais, ou seja, cerca de 47% da amostra já demonstra tentativas de 

colocar distância entre si e as pessoas com as quais se relaciona no trabalho, como 

os clientes e os colegas. Para (Maslach et al., 2001) o distanciamento da 
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despersonalização é uma reação imediata à exaustão, havendo uma forte relação 

com esse fator, confirmado pela forte correlação positiva 0,638, mostrando que 

maiores níveis de um geram maiores do outro. 

Acerca da Exaustão Emocional, a situação dos bancários é ainda mais grave, 

8 apresentam níveis fortíssimos, seguidos por 29 fortes e 45 moderados, totalizando 

77% da amostra. Nesse momento o indivíduo nota que não tem mais a energia que 

o trabalho requer. Infere-se a partir da correlação positiva de magnitude forte que o 

maior número de bancários com exaustão emocional em comparação a 

despersonalização ratifica a DE como consequência da EE. 

Com relação a Realização Pessoal, 50 bancários apresentaram moderada e 

39 forte realização e 10 de forte Reduzida Realização Pessoal, mostrando que a 

auto avaliação dos bancários é em maioria forte e positiva, com baixos sinais de 

rRP. 

 

 

Tabela 4:Resultados: Dimensões da Síndrome de Burnout 

Despersonalização Frequência % Classificação Média 
Classificação 
da Média 

5 0 0% DE Fortíssima 

2,38 DE Fraca 

4 11 10% DE Forte 

3 39 37% DE Moderada 

2 35 33% DE Fraca 

1 21 20% Nenhuma DE 

Exaustão Emocional Frequência % Classificação Média 
Classificação 
da Média 

5 8 8% EE Fortíssima 

3,12 EE Moderada 

4 29 27% EE Forte 

3 45 42% EE Moderada 

2 16 15% EE Fraca 

1 8 8% Nenhuma EE 

Realização Pessoal Frequência % Classificação Média 
Classificação 
da Média 

5 7 7% RP Fortíssima 

3,41 RP Moderada 

4 39 37% RP Forte 

3 50 47% RP Moderada 

2 10 9% RP Fraca 

1 0 0% RP Fraquíssima 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
Nota: Dados numéricos arredondados. 



45 

 

 
Ao comparar os resultados das médias obtidas com os de Sá et al. (2014) em 

enfermeiros, observa-se que as médias de Exaustão Emocional e 

Despersonalização foram maiores e, portanto, piores em bancários, enquanto a 

Realização Pessoal foi levemente melhor. 

 

Tabela 5: Comparativo de índices das dimensões de Burnout em Bancários e Enfermeiros 

  Bancários Enfermeiros 

EE 3,12 2,63 

DE 2,38 2 

RP 3,41 3,79 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 

4.3.1. SÍNDROME DE BURNOUT E VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 
 

Através das correlações de Spearman, percebeu-se relações significativas ou 

confiáveis entre Escolaridade, Tempo de Serviço, Faixa Etária, Faixa Salarial e 

dimensões da síndrome de Burnout. As magnitudes foram todas fracas, mas rRP e 

Faixa Salarial se aproximaram de moderada. 

 

Tabela 6: Correlações de Spearman: variáveis de Burnout e Demográficas 

  Sexo 
Local de 
Trabalho 

Escolaridade 
Tempo 

de  
Serviço 

Tipo de 
Cargo 

Estado 
Civil 

Faixa 
Etária 

Faixa 
Salarial 

EE 0,136 -0,062 -0,088 -0,077 -0,02 -0,134 -0,129 -0,107 

DE 0,183 -0,113 -0,162 ,-196* 0,014 -0,059 -,197* -,195* 

RP -0,113 -0,088 ,211* ,217* -0,071 0,18 ,215* ,358** 

rRP 0,113 0,088 -,211* -,217* 0,071 -0,18 -,215* -,358** 
 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 

 

A relação entre EE e variáveis demográficas foi não significativa e de fraca 

magnitude, com no máximo (0,136), evidenciando que não há relação entre essas 

variáveis. Com relação a DE, as correlações só foram significantes em tempo de 

serviço (-0,196), faixa etária (-0,197) e faixa salarial (-0,195), sendo negativas e de 

fraca magnitude. Por fim, a realização pessoal apresentou coeficientes positivos, 

significativos e de fraca magnitude, mostrando que reduzida realização pessoal está 
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relacionada negativamente e significativamente com Escolaridade (-0,211), tempo 

de serviço (-0,217), faixa etária (-0,215) e faixa salarial (-0,358). Não houve 

correlações significativas acerca do local de trabalho, mostrando que a síndrome 

tende a possuir os mesmos níveis na capital e no interior. Notou-se que nem todas 

as variáveis demográficas possuem relação com as dimensões da síndrome de 

Burnout.  

Analisando-se as correlações da tabela 7, conclui-se que as hipóteses H1a, 

H1c são parcialmente verdadeiras e a H1b é falsa, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 13: Conclusões acerca da hipótese H1 

Hipótese Observações Conclusão 
H1a: Existe relação negativa 
significativa entre nível 
educacional, tipo de cargo e 
Síndrome de Burnout. 

Tipo de cargo não possui 
correlações significativas, no 
entanto, existe correlação 
negativa entre Burnout e 
escolaridade, estando os 
trabalhadores de menor grau 
mais propensos a rRP em uma 
magnitude fraca. 

Hipótese parcialmente  
verdadeira 

H1b: Existe relação positiva 
significativa entre idade, estado 
civil, salário e Síndrome de 
Burnout. 

Idade e salário possuem 
correlação significativa e 
negativa de baixa magnitude 
para DE e rRP, no entanto 
estado civil não possui 
correlações relevantes. 

Hipótese Falsa 

H1c: Não existe relação 
significativa entre tempo de 
serviço, sexo e Síndrome de 
Burnout. 

Tempo de serviço possui 
correlação negativa de baixa 
magnitude com DE e rRP, no 
entanto sexo não apresentou 
relações significativas. 

Hipótese parcialmente 
verdadeira 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 

Abaixo, resumem-se graficamente as correlações encontradas entre as 

variáveis de Burnout e as demográficas: 

 
Figura 6: Resumo gráfico das correlações entre as dimensões de Burnout e variáveis demográficas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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A figura acima evidencia semelhanças com o modelo de Leiter (1993, apud 

Pereira, 2002), onde a falta de recursos, no caso o salário afeta as dimensões DE e 

rRP.  

4.3.2. RELAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DE BURNOUT 
 

Entre as dimensões da síndrome de Burnout, verificaram-se significância em 

todas, bem como magnitude forte entre exaustão emocional e despersonalização e 

fraca, embora próximo de moderada entre as demais variáveis. 

 

Tabela 7: Correlações de Spearman: dimensões da síndrome de Burnout 

  EE DE RP rRP 

EE 1 ,638** -,359** ,359** 

DE ,638** 1 -,344** ,344** 

RP -,359** -,344** 1 -1 

rRP ,359** ,344** -1 1 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 
 

A correlação da RP com EE e DE é de respectivamente -0,359 e -0,344, ou 

seja, quanto mais realizado pessoalmente, menor será o nível de exaustão 

emocional e despersonalização em uma magnitude fraca, essa mesma relação é 

positiva com a rRP. A Realização Pessoal/Profissional parece surgir de forma mais 

clara a partir da falta de recursos relevantes, enquanto a Exaustão Emocional e a 

Despersonalização dependem principalmente da sobrecarga de trabalho e dos 

conflitos sociais (Maslach et al., 2001). Depreende-se então que a menor frequência 

de baixa realização comparada às demais dimensões se dá pela sobrecarga de 

trabalho no setor. 

4.4. CORRELAÇÕES ENTRE SATISFAÇÃO E BURNOUT 
 

As correlações entre as dimensões de Burnout e da satisfação foram todas 

significativas, sendo 7 delas de forte magnitude, 8 de moderada e nenhuma de 

fraca, demonstrando que existe forte relação entre os constructos.  
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Tabela 8: Correlações de Spearman: variáveis de Burnout e Satisfação 

  
Satisfação 

com a 
Chefia 

Satisfação 
com os 
Colegas 

Satisfação 
com a 

Natureza do 
Trabalho 

Satisfação 
com as 

Promoções 

Satisfação 
com o 
Salário 

Exaustão Emocional -,504** -,380** -,632** -,507** -,529** 

Despersonalização -,418** -,321** -,515** -,305** -,277** 

Realização Pessoal ,294** ,304** ,463** ,334** ,296** 

rRP -,294** -,304** ,-463** -,334** -,296** 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 

 

A SCH possui magnitude forte em relação à EE e DE, indicando ainda que 

maiores Exaustão e Despersonalização estejam relacionadas à menor satisfação 

com a chefia. Já com a RP a relação é positiva com a SCH, o que equivale a relação 

negativa entre rRP e satisfação, uma vez que alta RP significa baixa rRP. Tal 

resultado ratifica o encontrado por Silva & Carlotto (2008) Neves (2012). 

SCO possui correlação de magnitude moderada em relação a todas variáveis 

da síndrome de Burnout. Em relação à EE e DE verifica-se que maiores níveis de 

satisfação com os colegas geram menores níveis de Burnout, em uma relação 

negativa. De forma contrária, a relação entre SCO é positiva em relação a RP, o que 

equivale a uma relação negativa com rRP. 

 SNT possui forte correlação com todas as variáveis do Burnout, SPR e SSA 

possuem magnitude forte com EE e moderada com as demais. Observou-se que na 

SNT, SPR e SSA a relação é negativa com EE e DE, positiva com RP e 

consequentemente negativa com rRP.   

A hipótese H2 admite a existência de uma relação negativa significativa entre 

variáveis de satisfação no trabalho: colegas, salário, chefia, trabalho, promoção, 

natureza do trabalho e síndrome de Burnout, tal hipótese foi comprovada pelos 

resultados da pesquisa. 
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Quadro 14: Conclusões acerca das hipóteses H2 

Hipótese Observação na pesquisa Conclusão 
H2: Existe relação negativa 
significativa entre variáveis de 
satisfação no trabalho: colegas, 
salário, chefia, trabalho, 
promoção, natureza do trabalho e 
síndrome de Burnout. 

Existe relação negativa 
significativa entre variáveis de 
satisfação no trabalho: colegas, 
salário, chefia, trabalho, 
promoção, natureza do trabalho e 
síndrome de Burnout. 

Hipótese válida 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
 

Por último verificou-se que a percepção de satisfação com o salário e o 

salário em si afetam de forma diferente as dimensões da síndrome de Burnout, 

tendo a percepção de salário maior magnitude de correlação com as dimensões da 

síndrome de Burnout. 

 

Tabela 9: Correlações de Spearman: SSA, Salário e dimensões da síndrome de Burnout 

  SSA Faixa Salarial 

EE -,529** 0,107 

DE -,277** ,195* 

RP ,296** -,358** 

rRP -,296** ,358** 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 
 

Averiguando-se a percepção de satisfação com o salário e o valor monetário 

do salário, percebeu-se que a percepção de valor tem correlações muito mais 

significantes com as dimensões da síndrome de Burnout, tendo inclusive magnitude 

forte com a EE. A SSA como visto alhures apresentou relação negativa com EE, DE 

e rRP, no entanto, as relações são positivas com a faixa salarial. Depreende-se que 

faixas salariais superiores trazem consigo metas e tarefas mais complexas, afetando 

a percepção entre trabalho realizado e pagamento recebido, o que aumenta a 

presença da síndrome de Burnout. Tal afirmação é comprovada por Dejours (1999) 

considerando ainda que o tipo de tarefa, autonomia de trabalho e possibilidades de 

desenvolvimento impactam diretamente o indivíduo, tornando a empresa um lugar 

de prazer ou sofrimento. 

Em síntese, percebeu-se em média maiores níveis de satisfação no trabalho 

nas dimensões chefia e colegas, níveis médios em natureza do trabalho e baixos em 

promoções e salários. Notou-se ainda 50 bancários com algum nível de 

Despersonalização (DE), 82 com algum grau de Exaustão Emocional (EE) e apenas 
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10 com reduzida realização pessoal (rRP). Através das correlações obtidas entre as 

dimensões da síndrome de Burnout e satisfação no trabalho, verificou-se que todas 

as relações são significativas, confirmando a relação entre doenças físicas e 

emocionais com a satisfação, tal como explicado por Martinez e Paraguay (2003).  

No que tange à Exaustão Emocional, onde se observou maior nível de 

indivíduos, possui correlações mais fortes com Satisfação com a Natureza do 

Trabalho (SNT) e Satisfação com o Salário (SSA), o que se considerando o nível 

moderado de satisfação no primeiro e baixo no segundo, evidencia a necessidade 

de aumento da satisfação principalmente nessas dimensões de forma a mitigar a 

possibilidade da síndrome em bancários.  

Acerca da Despersonalização, as correlações mais fortes são: Satisfação 

com Chefia (SCH) e Satisfação com a Natureza do Trabalho. Como a satisfação 

com a chefia possui níveis maiores, depreende-se que a SNT seja fator importante 

para diminuição de sinais de DE. 

Os níveis de Reduzida Realização Pessoal foram baixos, assim, na amostra a 

Realização Pessoal é alta, no entanto, como prevenção e considerando-se as 

correlações significativas, novamente a Satisfação com a Natureza do Trabalho 

deve ser o foco para aumentar ainda mais a Realização Pessoal dos Bancários.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa teve como finalidade verificar o nível das dimensões da satisfação 

no trabalho e da síndrome de Burnout em bancários, bem como suas relações. 

Constatou-se através da pesquisa com 106 indivíduos o seguinte perfil: homens, 

casados, entre 24 e 37 anos, trabalhando na capital, com ensino superior completo, 

acima de 10 anos de profissão, laborando em cargos operacionais com uma 

remuneração entre R$ 5001 e 10000. 

A satisfação no trabalho em todas as dimensões obteve média indiferente, 

devido a tendência de equilíbrio entre moderadamente satisfeito e moderadamente 

insatisfeito.  

Observou-se na amostra maiores frequências de Despersonalização (DE), 

Exaustão Emocional (EE) e Realização Pessoal (RP) moderadas, embora DE 

apresente tendência a fraca ou nenhuma (53%), EE a forte (35%) e rRP a fraca 

(44%), pois apenas 10 indivíduos demonstraram baixos níveis de Realização 

Pessoal. 

Ao analisar os dados sobre as dimensões da síndrome de Burnout apurou-se 

que 11 bancários já possuem fortes sinais de despersonalização e 39 moderados 

sinais, havendo relação forte e positiva com a exaustão emocional, sendo a DE 

consequência da EE tal como no modelo de Leiter (1993, apud Pereira, 2002). 

Acerca da EE, 8 apresentam níveis fortíssimos, seguidos por 29 fortes e 45 

moderados, totalizando 77% da amostra. Apresentaram-se ainda 10 bancários com 

níveis forte de Reduzida Realização Pessoal. Maslach et al. (2001) afirmam que a 

rRP parece surgir de forma mais relevante com a falta de recursos, enquanto a DE e 

EE dependem principalmente da sobrecarga de trabalho e conflito sociais, assim, 

depreende-se que os maiores níveis de EE e DE estão relacionados a uma 

sobrecarga de trabalho no setor, uma vez que a satisfação com os relacionamentos 

chefia e colegas tenderam em média a moderada satisfação.  

Só existe correlação positiva significativa entre rRP e nível educacional, faixa 

etária e salarial; tempo de serviço, apresentou relação positiva com DE e rRP e 

sexo, estado civil; local de trabalho e tipo de cargo não apresentaram relações 

significativas. Com relação as hipóteses H1a, H1b e H1c, conclui-se que a primeira e 

a terceira são parcialmente verdadeiras, enquanto a segunda é falsa. 
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  Sobre a hipótese H2, constatou-se que era completamente válida, uma vez 

que existe relação negativa significativa entre todas variáveis de satisfação no 

trabalho e de síndrome de Burnout, trazendo o significado que maiores níveis de 

Burnout estão relacionados a menores de satisfação, ratificando-se a pesquisa de 

Martinez e Paraguay (2003) (concluiu que a ST está ligada a doenças físicas e 

emocionais). 

A percepção de satisfação com o salário e o valor monetário do salário 

mostraram correlações diferentes com as dimensões da síndrome de Burnout. 

Percebeu-se que a percepção de valor tem correlações muito mais significantes com 

SB, tendo inclusive magnitude forte com a EE e relação negativa com todas as 

dimensões da síndrome enquanto a faixa salarial possui relação positiva, ou seja, 

maiores salários geram resultados mais fortes nas dimensões da síndrome de 

Burnout, enquanto maiores percepções de salário geram menores dimensões de 

Burnout. Essa inconsistência entre salário e percepção de salário também foi 

verificada por Dejours (1999).  

Ao final da pesquisa, não existiram diferenças entre capital e interior e 

acredita-se que o objetivo geral do trabalho foi alcançado, uma vez que conseguiu-

se averiguar os níveis das dimensões da satisfação no trabalho propostas por 

Siqueira (2008) acerca da chefia, colegas, natureza do trabalho, promoções e 

salário, bem como verificar a presença das dimensões sociopsicológicas da 

síndrome de Burnout propostas por Maslach & Jackson (1986) 

O presente estudo, embora tenha alcançado seu objetivo, encontrou diversas 

limitações, como o tempo disponível para aplicação do questionário, o tamanho da 

amostra, a utilização de aplicação exclusivamente online e a pouca diversidade de 

níveis hierárquicos, tidos para Marinho (1988) como inseparáveis da satisfação do 

trabalho.  

É relevante aprofundar a análise da satisfação do trabalho e sua relação com 

as dimensões da síndrome de Burnout, buscando mitigar os efeitos das limitações 

encontradas, bem como verificando que outras variáveis tornam os bancos múltiplos 

tão mais suscetíveis a doenças laborais, visando com isso possibilitar a criação de 

melhores medidas que possam melhorar a qualidade de vida no trabalho dos 

bancários. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
"Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que irá subsidiar uma 
monografia de conclusão de curso de graduação em elaboração pelo aluno 
Edmilson Marques, e pela Professora orientadora Doutora Ana Paula Moreno Pinho, 
do Departamento de Administração da Universidade Federal do Ceará, sobre A 
relação da satisfação no trabalho e a síndrome de Burnout em trabalhadores 
bancários. Este é um questionário de pesquisa e sua participação é importante. 
Agradecemos sua participação!" 
 

DADOS PESSOAIS 

SEXO: MASCULINO        (   ) FEMININO          (   ) 

LOCAL DE TRABALHO CAPITAL               (   ) INTERIOR           (   ) 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO (   ) SUPERIOR EM ANDAMENTO  (   ) 
SUPERIOR COMPLETO (   ) MESTRADO  (   ) DOUTORADO  (   
) ESPECIALIZAÇÃO  (   ) 

TEMPO DE SERVIÇO ATÉ 1 ANO  (   ) 1-3 ANOS (   )  3-5  ANOS (   ) 5-10 ANOS (   ) 
>10 ANOS (   ) 

CARGO OCUPADO GERENCIAL (   )  OPERACIONAL (   ) 

ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) (   )  CASADO(A) (   )  VIUVO(A) (   )     
SEPARADO (A) (   ) 

FAIXA ETÁRIA 18-23 ANOS (   )  24-37 ANOS (   )  38-51 ANOS (   )  >52 ANOS 

FAIXA SALARIAL 
ATÉ R$ 1500 (   ) R$ 1501 – 2000 (   ) R$ 2001 – 3000 (   ) 

R$ 3001 – 5000 (   ) R$ 5001 – 10000 (   ) >R$ 10000(   ) 

ACERCA AS PERGUNTAS ABAIXO, AVALIE CONFORME A LEGENDA: 
   

1 2 3 4 5 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

CONCORDO 
MODERADAMENTE  

NEM DISCORDO 
NEM 

CONCORDO 

DISCORDO 
MODERADAMENTE 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

 
AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 

Sinto-me emocionalmente esgotado (a) com o meu trabalho.           

Sinto-me esgotado (a) no final de um dia de trabalho.           

Sinto-me cansado (a) quando me levanto pela manhã e preciso 
encarar outro dia de trabalho.           

Posso entender com facilidade o que sentem as pessoas.           

Creio que trato algumas pessoas como se fossem objetos.           

Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grande esforço.           

Lido eficazmente com o problema das pessoas.           

Meu trabalho deixa-me exausto (a).           
Sinto que através do meu trabalho influencio positivamente na vida 
dos outros.           

Tenho me tornado mais insensível com as pessoas.           
Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me endurecendo 
emocionalmente.           

Sinto-me com muita vitalidade.           
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Sinto-me frustrado (a) com meu trabalho.           

Creio que estou trabalhando em demasia.           
Não me preocupo realmente com o que ocorre às pessoas a que 
atendo.           

Trabalhar diretamente com as pessoas causa-me estresse.           

Posso criar facilmente uma atmosfera relaxada para as pessoas.           
Sinto-me estimulado (a) depois de trabalhar em contato com as 
pessoas.           

Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão.           

Sinto-me no limite de minhas possibilidades.           
Sinto que sei tratar de forma adequada os problemas emocionais no 
meu trabalho.           

Sinto que as pessoas culpam-me de algum modo pelos seus 
problemas.           

 
 1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
SATISFEITO 

MODERADAMENTE 
SATISFEITO INDIFERENTE MODERADAMENTE 

INSATISFEITO 
TOTALMENTE 
INSATISFEITO 

  
AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 

Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho           

Com o modo como meu chefe organiza o trabalho do meu setor           

Com o número de vezes que já fui promovido nesta empresa           

Com as garantias que a empresa oferece a quem é promovido           

Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho           

Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim           

Com o grau de interesse que minhas tarefas despertam           

Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional           

Com o interesse de meu chefe pelo meu trabalho           

Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal           

Com a capacidade de meu trabalho absorver-me           

Com o meu salário comparado ao custo de vida           

Com a oportunidade de fazer o tipo de trabalho que faço           

Com a maneira como me relaciono com meus colegas de trabalho           
Com a quantia em dinheiro que eu recebo desta empresa ao final de 
cada mês           

Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa           
Com a quantidade de amigos que eu tenho entre meus colegas de 
trabalho           

Com as preocupações exigidas pelo meu trabalho           

Com o entendimento entre eu e meu chefe           
Com o tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção 
nesta empresa           

Com o meu salário comparado aos meus esforços no trabalho           

Com a maneira como meu chefe me trata           

Com a variedade de tarefas que realizo           

Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho           

Com a capacidade profissional do meu chefe           

 


