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Resumo
Este estudo investiga as vivências de prazer e sofrimento patogênico no contexto de trabalho de
profissionais da área de contabilidade. Pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, foi realizada
por meio de levantamento com uma amostra de 365 profissionais contadores de empresas que atuam
no Brasil. Utilizando-se da técnica de análise fatorial confirmatória, os resultados do estudo
demonstram que contadores que se sentem satisfeitos, realizados com suas tarefas, tendem a possuir
maior liberdade para falar, organizar os processos em que estão inseridos na organização, bem como
discutir as suas dificuldades no ambiente de trabalho. Contadores que possuem maiores níveis de
satisfação, realização e aspirações apresentam menor nível de tensão, frustação e desânimo na
realização do seu trabalho. Estes também apresentam menor insegurança quanto a possibilidade de
perda do seu trabalho e tensão na execução de suas atividades. Os resultados do estudo permitem
concluir que as vivências de prazer exercem efeitos atenuantes nas vivências de sofrimento
patogênico na realização do trabalho dos contadores no cenário brasileiro. Contudo, nem todos os
profissionais conseguem superar vivências de sofrimento no trabalho, o que tende a influenciar
negativamente sua produtividade, capacidade de atenção, coordenação e execução de tarefas. Tais
condições podem ocasionar problemas de saúde ocupacional e de custos adicionais as organizações.
Estes achados reforçam a necessidade de observância dos efeitos das práticas de gestão e de
organização do trabalho no comportamento humano. Revelam que indivíduos que atuam na
contabilidade estão expostos a tensões do ambiente organizacional, resultando no aparecimento de
vivências de prazer e/ou sofrimento patogênico, decorrentes das condições deste ambiente.
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1 INTRODUÇÃO
A vida profissional dos indivíduos tem sofrido mudanças nas últimas décadas, uma vez
que recessões econômicas, novas tecnologias da informação, reestruturações industriais e a
competição global se revelaram fatores cruciais e permanentes que influenciam a natureza do
trabalho e da organização (Leslie, King & Clair, 2019; Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999;
Hartley, Jacobson, Klandermans & Van Vuuren, 1991). O trabalho tem sido percebido pelos
indivíduos, muito além de gerador de bens e serviços, mas como um meio para adquirir
identidade e determinar valores (Campos & David, 2011). Deste modo, o trabalho pode exercer
implicações de maneira positiva ou negativa na vida do trabalhador (Dejours, 1992).
A análise dinâmica dos conflitos que surgem pela confrontação do trabalhador com a
realidade do trabalho é analisada pela psicopatologia do trabalho. O sujeito trabalhador é
modificado pela realidade do trabalho e por sua vez acaba por modificar também a realidade da
empresa (Dejours, Abdoucheli, Jayet & Betiol, 1994). A Teoria da Psicodinâmica do Trabalho
fornece um referencial explicativo para a avaliação de situações que podem gerar prazer e
sofrimento no trabalho. A psicodinâmica preocupa-se com a organização do trabalho
relacionado com os sentimentos do trabalhador, a fim de compreender as condições de saúde
dos indivíduos no trabalho (Antloga, Mendes & Maia, 2012). Dejours (2004) destaca que o que
importa para a psicodinâmica do trabalho é conseguir compreender como os trabalhadores
mantêm um equilíbrio psíquico, mesmo estando submetidos a condições difíceis no ambiente
do trabalho.

A pesquisa realizada sobre os indivíduos no ambiente de trabalho é considerada um
amplo campo de estudo (Mazzilli & Paixão, 2002; Morin, 2001). Evidências encontradas na
literatura demonstram que o processo de atribuição de significado ao trabalho é complexo.
Estudos têm encontrado evidências sobre o prazer dos indivíduos na realização do seu trabalho
(Martinez & Paraguay, 2003; Lancman & Uchida, 2003; Mendes, 2007). Estudos analisaram
as situações no trabalho que podem causar sofrimento aos indivíduos (Dejours et al., 1994;
Dejours, 2004). Por fim, também há evidências de estudos que avaliam as vivências de prazer
e sofrimento em diferentes contextos organizacionais (Silva, Gonçalves & Zonatto, 2017;
Tschiedel & Monteiro, 2013; Guimarães e Martins, 2010; Silva & Merlo, 2007; Lunardi Filho,
1997), e que encontraram evidências que as condições de trabalho podem apresentar reflexos
diferentes nas vivências experimentadas pelos indivíduos no trabalho.
A investigação dos efeitos do contexto do trabalho sobre as reações do indivíduo no
mesmo é uma temática objeto de estudos da área Comportamental da Contabilidade que vem
recebendo pouca atenção dos pesquisadores (Silva, Gonçalves & Zonatto, 2017; Lupu &
Empson, 2015; Carter & Spence, 2014; Covaleski, Dirsmith, Heian & Samuel, 1998). Apesar
dos estudos envolvendo a temática prazer e sofrimento, sabe-se pouco sobre o assunto na
contabilidade (Carter & Spence, 2014). Especificamente sobre as situações de trabalho que
geram prazer e sofrimento, não foram encontrados estudos anteriores desenvolvidos sob esta
temática especificamente na área da contabilidade, o que se apresenta como uma lacuna teórica.
As relações subjetivas dos trabalhadores com seu trabalho é o que determinam suas
vivências de prazer ou sofrimento, de produtividade ou não. Problemas relacionados ao trabalho
executado por trabalhadores e suas consequências na saúde do trabalhador, produtividade e
qualidade dos serviços prestados, vêm sendo discutidos na área de gestão organizacional, porém
pouco se sabe sob sua realidade no contexto específico de trabalho em que atuam os
profissionais da contabilidade. O contador é um importante profissional que auxilia os
processos de gestão organizacional, a partir do fornecimento de informações úteis e oportunas,
que permitem a avaliação de cenários e uma melhor tomada de decisão, bem como o
fornecimento de informações aos diferentes stakeholders da entidade.
Desta forma, experimentar vivências de sofrimento patogênico do trabalho pode
influenciar negativamente a capacidade de atenção e organização do trabalho deste profissional,
o que tende a refletir negativamente em sua produtividade e na capacidade de execução de suas
atividades de trabalho. Em contrapartida, ao experimentar vivências de prazer, este profissional
tende a apresentar um comportamento mais dinâmico e proativo, comprometido com suas
atribuições de trabalho, apresentando-se disposto a empreender maior esforço para a execução
de suas tarefas e tornando-se mais resiliente as tensões do ambiente. Neste contexto,
considerando-se a oportunidade de pesquisa identificada na literatura, busca-se com este estudo
investigar as vivências de prazer e sofrimento patogênico no trabalho de profissionais da área
de contabilidade.
A pesquisa justifica-se por fornecer evidências empíricas sobre a psicodinâmica do
trabalho, sugerindo a sua inserção na área comportamental da contabilidade. Fornece evidências
adicionais, contribuindo com a identificação dos fatores relacionados a situações no trabalho
de profissionais da área de contabilidade que geram prazer e/ou sofrimento, com o intuito de
alertar profissionais da área de gestão das organizações para a mitigação do sofrimento e apoio
aos fatores de prazer, a fim de alavancar o desempenho de profissionais que atuam nesta área,
sua produtividade e o desempenho da organização.
A nova geração de trabalhadores tem expectativas em termos de equilíbrio trabalho e
vida, remuneração e benefícios, perspectivas de progresso, experiências de trabalho e ambientes
de trabalho (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010) e as empresas de contabilidade não podem ignorar
tal fato (Durocher, Bujaki & Brouard, 2016). A promessa de satisfazer essas expectativas pode
fortalecer a legitimidade das empresas aos futuros contadores (Durocher et al., 2016).

No Brasil o trabalhador sofre com a carga de trabalho, a política salarial e muitas vezes
com a discriminação no ambiente de trabalho. Além disso, o entendimento e a definição da
participação política dos funcionários e o direito de conduzir a gestão de empresas privadas são
indistintos. Deste modo, este trabalho expande a teoria em relação as vivências no trabalho dos
profissionais da área de contabilidade, ainda que muitas vezes é negligenciada a compreensão
do comportamento dos contadores neste ambiente, o que é de suma importância para a
literatura, o conhecimento sobre as vivência destes profissionais e a qualificação dos processos
de gestão organizacional.
Os resultados do estudo sugerem que contadores com maior sentimento de gratificação
tendem a apresentar maior percepção de liberdade no trabalho. Em condições de maior
gratificação, as vivências de sofrimento são reduzidas. Quando os profissionais da
contabilidade experimentam vivências de liberdade no trabalho, tendem a apresentar menores
níveis de vivências relacionadas a sofrimento patogênico do trabalho, resultando em menor
sentimento de desgaste e insegurança. Por fim, em situações em que os contadores apresentam
maior sentimento de desgaste, tendem a permanecer mais inseguros em relação as atividades
realizadas no seu trabalho, bem como a possibilidade de manutenção de seu emprego.
O estudo contribui aos profissionais que consideram a contabilidade como uma opção
de carreira. Eles podem estar interessados em saber até que ponto as empresas de contabilidade,
como empregadores, compartilham o que normalmente é descrito como seus valores e como é
o seu ambiente de trabalho. O estudo também contribui para empresas de contabilidade de todos
os portes que queiram aprender mais sobre as expectativas e percepções dos contadores sobre
o seu local de trabalho. Adicionalmente, contribui para com gestores organizacionais ao
fornecer evidências das vivências dos contadores, uma vez que, a partir dessas, empresas
poderão ter maior conhecimento para a implementação de processos e programas que possam
melhorar as condições de trabalho, para atender as expectativas dos seus funcionários e reduzir
potenciais efeitos negativos de vivências de sofrimento patogênico em sua atividade laboral.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Teoria da Psicodinâmica do Trabalho
A Teoria da Psicodinâmica do Trabalho possui como autor o francês Dejours e foi
publicada na França em 1980, intitulada como Travail: usure mentale; essai de psychopatologie
du travail (traduzida no Brasil, em 1987, com o nome de A loucura do trabalho; estudos de
psicopatologia do trabalho). Possui como propósito fornecer um referencial explicativo para a
avaliação de situações no trabalho que podem gerar prazer e sofrimento nos indivíduos. Sob
esta perspectiva teórica de investigação, o trabalho também é visto como um ambiente capaz
de gerar sofrimento e o adoecimento no trabalhador (Dejours et al., 1994).
A psicodinâmica do trabalho possui como objetivo estudar as relações dinâmicas entre
a organização do trabalho e os processos de subjetivação (Oleto, Melo & Lopes, 2013). Seus
conceitos são pautados pela atuação de forças objetivas e subjetivas no trabalho, como:
psíquicas, sociais, econômicas e políticas, que podem ou não prejudicar o ambiente de trabalho,
transformando-o em um lugar de saúde e/ou de patologia e adoecimentos (Barros & Mendes,
2003). Além disso, possui como pressupostos: o trabalho é um dos cenários para a construção
da identidade do trabalhador, a relação entre homem e trabalho está em contínuo movimento,
com evoluções e transformações, os indivíduos buscam mecanismos para exercer sua liberdade
e manter sua integridade e saúde, e a normalidade passa a ser objeto de investigação, e não a
doença (Dejours et al., 1994).
Para Dejours (2004) a psicodinâmica do trabalho além de averiguar a relação entre o
psíquico do trabalhador, sua organização para o trabalho e as consequências em sua saúde
mental, busca avaliar as maneiras que o trabalhador enfrenta o sofrimento ocasionado pelas

pressões e exigências do trabalho. Estas maneiras são abordadas na literatura comportamental
como estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelo indivíduo.
Mendes (1999) destaca a importância das vivências de prazer e sofrimento para a saúde
psíquica do trabalhador. De acordo com a autora, o prazer é um elemento central para a
estruturação psíquica do ser humano, uma vez que oferece a possibilidade de fortalecimento da
identidade pessoal a partir do contato com o produzir e com o ambiente social. Por outro lado,
em relação as vivências de sofrimento, funcionam como um sintoma que alerta o trabalhador
de que algo não está bem; nesse sentido, é importante também para que mudanças na dinâmica
de interação do indivíduo com o trabalho aconteçam (Guimarães & Martins, 2010).
Outra característica importante é que a psicodinâmica do trabalho visa ao coletivo de
trabalho e não aos indivíduos isoladamente. Após diagnosticar o sofrimento psíquico em
situações de trabalho, ela não busca atos terapêuticos individuais, mas intervenções voltadas
para a análise da organização do trabalho à qual os indivíduos estejam submetidos.
Especialmente para as estratégias construídas coletivamente para dar conta do trabalho
prescrito, evitando o sofrimento e buscando o prazer (Merlo & Mendes, 2009).
A literatura da psicologia organizacional tem abordado o trabalho como um fator
humanizador, que constrói e expressa o indivíduo (Guimarães & Martins, 2010). Portanto, a
abordagem da psicodinâmica preocupa-se com a organização do trabalho relacionado com os
sentimentos do trabalhador, a fim de compreender as condições ambientais capazes de afetar a
saúde do trabalhador (Antloga et al., 2012).
2.2 Vivências de Prazer e Sofrimento Patogênico
O trabalho é o caminho que possibilita a compreensão do homem, a sua objetivação
como processo natural na transformação da natureza em sociedade (Oleto et al., 2013). Dejours
(1999) afirma que o trabalho, além de ter um caráter de julgamento utilitário, significa, para o
trabalhador, uma forma de afirmar sua identidade, a sua realização e o seu reconhecimento
como em indivíduo.
Nesta perspectiva, as vivências de prazer no contexto organizacional podem ser
avaliadas pela valorização e reconhecimento do trabalhador. Em contrapartida, as vivências de
sofrimento pelo desgaste com o trabalho. Quando um indivíduo em seu trabalho apresenta um
sentimento de valorização, que é importante e admirado pela organização, este tende a
apresentar vivências de prazer em seu trabalho. Por outro lado, quando este indivíduo apresentar
sentimentos de desgaste, sensação de cansaço, desânimo e descontentamento com o trabalho,
este tende a experimentar vivências de sofrimento patogênico (Mendes & Tamayo, 2001).
Para Morrone e Mendes (2001), o prazer no trabalho está relacionado à identidade social
e pessoal do indivíduo. O trabalho não se reduz a mera atividade, pois é algo que transpassa o
concreto e se instala na subjetividade do sujeito, sendo responsável por promover a realização
do sujeito (Oleto et al., 2013). De acordo com Dejours et al. (1994), o prazer é um dos objetivos
do trabalhador. O trabalho emana do sentir-se útil e produtivo. Além disso, aparece inseparável
dos sentimentos de valorização e de reconhecimento (Oleto et al., 2013).
Maslow (1943) argumenta que os indivíduos que não percebem seu local de trabalho
como significativo terão menor probabilidade de trabalhar de acordo com sua capacidade
profissional. As pessoas, portanto, são motivadas a trabalhar apenas quando esse significado de
trabalho é de algum modo gratificante ou interpretado positivamente (Guion & Landy, 1972).
Assim, os funcionários devem perceber suas necessidades e descobrir até que ponto as
características do trabalho podem lhes dar prazer (Chalofsky & Krishna, 2009). Lupu e Empson
(2015) em seu estudo de carreiras contábeis, enfatizou a gratificação como uma influenciadora
de comportamentos autodisciplinados.
Por outro lado, Marrone e Mendes (2001) afirmam que o trabalho não consegue,
necessariamente, ser fonte de prazer. Muitas vezes, é algo penoso e doloroso, ocasionando

sofrimento aos trabalhadores. Tal sofrimento procede das condições e da organização do
trabalho e das suas inter-relações pessoais, que restringem a plena realização da pessoa, entre
outros fatores, ou seja, restringem a expressão da sua subjetividade e da sua identidade
(Marrone & Mendes, 2001).
De modo geral, o prazer no trabalho pode ser avaliado pela liberdade do trabalhador
em pensar, organizar e falar sobre o trabalho, pela sensação de gratificação, orgulho e
identificação com o trabalho, encontro das necessidades pessoais com os objetivos de seu
trabalho. Já o sofrimento é verificado pelo desgaste, desânimo, cansaço, ansiedade, frustração,
tensão emocional, sobrecarga, estresse e insegurança no trabalho (Mendes & Tamayo, 2001;
Antloga et al., 2012; Silva et al., 2015).
A vivência liberdade, a independência e a discrição em relação ao planejamento do
trabalho, tomada de decisões e seleção de métodos para realizar tarefas (Hackman e Oldham,
1976) é uma das características mais valorizadas do trabalho dos profissionais. A falta de
autonomia no trabalho tem se mostrado uma fonte notável de conflito ou tensão entre os
profissionais e suas organizações empregadoras (Hall, 1968; Wallace, 1995). Os profissionais
consideram a autonomia como um aspecto legítimo de seu trabalho e preferem confiar em seu
próprio julgamento para resolver problemas únicos que encontram em diversas situações de
trabalho (Hall, 1968). Além disso, os profissionais preferem determinar o conteúdo de suas
tarefas de trabalho e selecionar métodos e ferramentas relevantes necessários para executar
essas tarefas (Hall, 1968).
Máximo, Araújo e Souza (2014) verificaram as vivências de sofrimento e prazer no
trabalho de gerentes de bancos públicos e privados. Observaram como fontes de prazer dos
trabalhadores o reconhecimento, estrutura organizacional, autonomia e a remuneração. Já como
fatores de sofrimento, observaram a ausência de reconhecimento em alguns momentos, carga
de trabalho, pressão por resultados e falta de autonomia para tomar decisões. Os achados do
estudo demonstraram que o prazer na realização das tarefas dos gerentes de bancos está
relacionado diretamente com o sofrimento.
Chen e Choi (2008) identificaram valores de trabalho entre estudantes na área da saúde,
que são categorizados em realização (resultados de trabalho e satisfação) e liberdade no
trabalho. Os autores identificaram relação positiva e significativa com a realização no trabalho
e a liberdade na realização de suas obrigações na empresa. Campos, David e Souza (2014)
avaliaram os fatores causadores de prazer e sofrimento em enfermeiro intensivista. Os
resultados demonstraram que os fatores de prazer gratificação e liberdade de expressão
apresentam relação positiva e significativa.
Neste mesmo sentido, Johns (2003) também provou que os subordinados esperam da
organização orientações claras e apoio gerencial, bem como gratificações na realização suas
tarefas enquanto, ao mesmo tempo, exigem responsabilidade e flexibilidade e liberdade para
realizar as tarefas à sua maneira. Desta maneira, a primeira hipótese de pesquisa elaborada para
este estudo, aborda a influência positiva da gratificação do contador na liberdade no trabalho:
H1. Existe relação positiva e significativa entre Gratificação e Liberdade no Trabalho.
Por outro lado, o trabalho em si é meramente um meio de ganhar dinheiro e ganhar a
vida. Os trabalhadores geralmente descrevem seu trabalho como chato, pressionado, rotineiro
e cansativo (Wong, Wan & Gao, 2017). Silva e Merlo (2007) analisaram a vivência de prazer
e sofrimento de psicólogos que trabalhavam em empresas. Os autores observaram que a
dinâmica do trabalho, satisfação em realizar as atividades de sua responsabilidade, o
reconhecimento e a gratificação no trabalho, estão negativamente relacionados ao sofrimento
no trabalho, em específico o desgaste no trabalho. Sendo assim elaborou-se a segunda hipótese
de pesquisa: H2. Existe relação negativa e significativa entre Gratificação no Trabalho e
Desgaste no Trabalho.

Silva et al. (2017) investigaram os determinantes do prazer (gratificação e liberdade) e
sofrimento (desgaste e insegurança) no contexto de trabalho hospitalar. Quando analisado os
determinantes de prazer e sofrimento dos profissionais de acordo com as áreas de atuação,
observou-se que para os profissionais de enfermagem e apoio o prazer foi determinado pela
gratificação que possuem do trabalho e o sofrimento foi determinado pela ameaça e insegurança
de demissão.
A vertente da literatura localizada na tradição foucaultiana enfatiza como os
trabalhadores e os gerentes se tornam inseguros pelo individualismo e isolamento que permeiam
as organizações contemporâneas. Knights e Willmott (1989) argumentam que a existência dos
indivíduos é preenchida com um desejo de segurança. Na tentativa de superar essa insegurança
dentro das organizações contemporâneas, os sujeitos individualizados se encontram em
competição uns com os outros pelas escassas recompensas do reconhecimento social dado pelos
mecanismos institucionalizados de avaliação instituídos pelas organizações (Knights and
Willmott, 1989).
A insegurança no trabalho foi descrita de diferentes maneiras e o consenso sobre a sua
definição ainda não foi encontrado (Witte, 1999; Mauno, Kinnunen & Ruokolainen, 2007). De
acordo com a visão global, a insegurança no trabalho diz respeito às pessoas em seu contexto
de trabalho, que temem perder o emprego e ficarem desempregadas (Witte, 1999). Em uma
visão multidimensional, o conceito de insegurança no trabalho não se refere apenas à incerteza
que os funcionários sentem sobre a continuidade do trabalho, mas também quanto à
permanência de certas dimensões do trabalho, como benefícios organizacionais e oportunidades
de promoção (Rosenblatt & Ruvio, 1996).
A experiência de insegurança no trabalho tem sido associada a resultados diferentes,
como atitudes negativas em relação ao trabalho e à organização, intenção de rotatividade e
reclamações de saúde. Estudos relacionaram a insegurança no trabalho à pressão, como as
queixas de saúde mental (Ashford, Lee & Bobko, 1989; Kinnunen, Mauno, Natti & Happonen,
2000) e níveis mais baixos de satisfação no trabalho (Davy, Kinicki, & Scheck, 1997; Hellgren,
Sverke & Isaksson, 1999) foram avaliados. Outras consequências da insegurança do trabalho
foram analisadas, como menores níveis de envolvimento no trabalho (Kuhnert & Palmer, 1991)
e diminuição do comprometimento organizacional (Shore & Tetrick, 1991).
Assim sendo, buscando avaliar na contabilidade como a gratificação influencia a sua
insegurança no trabalho, elaborou-se a terceira hipótese de pesquisa: H3. Existe relação
negativa e significativa entre Gratificação no Trabalho e Insegurança no Trabalho.
Os subordinados preferem trabalhar para empresas que lhes ofereçam autonomia de
trabalho, e que lhes permita desfrutar de maior liberdade em relação as suas atividades, em vez
de trabalharem sem autonomia. O trabalhador nem sempre gosta de seguir o procedimento
impostos no trabalho o tempo todo, porque às vezes pode não fazer sentido. Wong et al. (2017)
destaca que a empresa ao permitir que o trabalhador expresse a sua criatividade e exerça
liberdade nas suas atividades, estará mais disposto e satisfeito em trabalhar, o que levará à um
menor desgaste no ambiente de trabalho.
Desta maneira, considerando que a liberdade no trabalho pode levar a um menor
desgaste do trabalhador da área contábil no ambiente de trabalho, elaborou-se a quarta hipótese
de pesquisa: H4. Existe relação negativa e significativa entre Liberdade no Trabalho e
Desgaste no Trabalho.
Os indivíduos desenvolvem vínculos afetivos e atitudinais em relação ao seu local de
trabalho ao longo do tempo, tais como: comprometimento, satisfação e confiança (Allen &
Meyer, 1990; Mowday, Porter & Steers, 1979), além de adquirir maior espaço para exercer a
sua liberdade (Wong et al., 2017). Sentimento de insegurança no trabalho podem ameaçar o
compromisso, satisfação e confiança (Rosenblatt & Ruvio, 1996), no entanto, o sentimento de
liberdade pode diminuir o sentimento de insegurança no ambiente de trabalho (Witte, 1999).

Sendo assim, elaborou-se a quinta hipótese de pesquisa, que aborda sobre a liberdade
do contador como uma maneira de reduzir sua insegurança profissional no seu ambiente de
trabalho: H5. Existe relação negativa e significativa entre Liberdade no Trabalho e
Insegurança no Trabalho.
A globalização do comércio forçou contadores a lidar com o registro de transações
internacionais e valores em moeda estrangeira, que estendem a densidade a seus diferentes
relatórios ao longo do tempo (Dreher, 2006). Com tal ambiente agressivo, os contadores são
cada vez mais vulneráveis à perda de seus empregos, devido a riscos específicos, como:
terceirização, globalização, reorganizações e reestruturações que aumentam a insegurança no
trabalho (Sweeney & Quirin, 2009).
Desta maneira, o trabalho imposto ao contador no ambiente atual leva o indivíduo ao
um desgaste e este desgaste pode refletir na insegurança do trabalhador na realização das suas
tarefas. Esta insegurança pode interferir no seu desempenho e na realização de suas obrigações
perante a empresa, o que influenciará também no desempenho global e econômico da empresa.
Evidências encontradas na literatura sugerem que as percepções de insegurança no
trabalho podem ter consequências prejudiciais para as atitudes dos funcionários (Ashford et al.,
1989; Rosenblatt, Talmud, & Ruvio, 1999), aumento da insatisfação no trabalho (Davy et al.,
1997) aumento de problemas na saúde (Hellgren & Sverke, 2003; Mohren, Swaen, Van
Amelsvoort, Borm & Galama, 2003) e maiores relatos de sofrimento psíquico (Dekker &
Schaufeli, 1995).
Além disso, os funcionários com percepções de baixa segurança no emprego são mais
propensos a se engajar em comportamentos de menor comprometimento organizacional (Preuss
& Lautsch, 2003). Isso muitas vezes leva à rotatividade de funcionários e diminui a motivação
e a conformidade de segurança, viabilidade organizacional (Kets, De Vries & Balazs, 1997),
bem como redução do bem-estar (Witte, 1999). Deste modo, buscando verificar a influência do
desgaste nas tarefas do contador no seu ambiente de trabalho na insegurança, elaborou-se a
sexta hipótese de pesquisa: H6. Existe relação positiva e significativa entre Desgaste no
Trabalho e Insegurança no Trabalho.
A Figura 1 apresenta uma síntese das relações investigadas no modelo teórico de análise
elaborado para o estudo.
H4
H2
Gratificação
H1

Desgaste

H1

H3

Liberdade

H6
Insegurança

H5
Figura 1 Modelo teórico de análise
Fonte: elaborado pelos autores

Desta forma, considerando-se o embasamento teórico revisitado, torna-se possível
inferir que no ambiente de trabalho os indivíduos que atuam na área de contabilidade podem
estar expostos a vivências de prazer e sofrimento, neste caso, gratificação, liberdade, desgaste

e insegurança. Tais premissas estimulam a realização desta pesquisa. Na sequência são descritos
o método e os procedimentos adotados para a realização deste estudo.
3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA
A metodologia utilizada nesta pesquisa é caracterizada como um estudo descritivo,
realizado por meio de um levantamento e abordagem quantitativa para análise dos dados. A
definição da população desta pesquisa foi estabelecida a partir da identificação das empresas
em operações no país, que possuem profissionais contadores como empregados. A definição da
amostra investigada na pesquisa foi acessada com o auxílio do Linkedin.
Desta maneira, a amostra analisada é caracterizada como não-probabilística, intencional
e obtida por acessibilidade e contou com a participação de 365 contadores de diferentes
organizações sediadas no País. Dos respondentes que participaram voluntariamente da
pesquisa, 190 são homens e 175 são mulheres. O menor tempo de empresa é de um ano e o
maior tempo de trabalho na empresa é de quarenta anos, sendo que o tempo médio é de nove
anos. Apenas 34,79% possuem algum curso de especialização (127), 9,59% em nível de
mestrado (35) e 1,37% em nível de doutorado (5).
Para a coleta dos dados, utilizou-se de uma versão adaptada do instrumento de pesquisa
desenvolvido por Mendes (2002), conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Instrumento de pesquisa
Dimensões
Conceito
Avalia o nível de gratificação possui com a entidade.
Gratificação
Avaliando sua satisfação, realização, aspirações e
no Trabalho
admiração em relação ao seu trabalho.
Vivências de
Prazer
Verifica o quão o indivíduo utiliza o seu estilo, possui
Liberdade no
liberdade para falar e organizar, bem como discutir as
Trabalho
dificuldades no ambiente de trabalho.
Desgaste no Busca determinar o nível de tensão, frustação, desânimo,
Trabalho
sobrecarga ansiedade e stress do trabalhador.
Vivências de
Determina o quanto o indivíduo sente insegurança quanto
Sofrimento
Insegurança a perda de emprego, corresponder às expectativas da
no Trabalho empresa e executar as tarefas ao prazo estipulado pela
empresa
Fonte: Adaptado de Mendes (2002).

Escala
8 questões
Likert de 5 pontos
7 questões
Likert de 5 pontos
8 questões
Likert de 5 pontos
7 questões
Likert de 5 pontos

A coleta de dados foi realizada por meio eletrônico no período compreendido entre os
meses de fevereiro a abril de 2017. Convites foram enviados a profissionais contadores que
possuem cadastro na rede de contatos LinkedIn. Após o aceite do convite, o endereço eletrônico
do questionário para resposta foi enviado, resultando em uma participação voluntária de 365
respondentes. Como procedimentos éticos adotados na pesquisa, assegurou-se o anonimato de
sua identificação e da identificação de sua empresa.
Na etapa de coleta de dados também contou-se com o auxílio de uma profissional de
Psicologia, que a qualquer momento poderia intervir e conversar com os potenciais
participantes da pesquisa, se assim fosse do seu interesse, ou mediante a análise inicial das
respostas obtidas. Os dados coletados foram tabulados em planilha eletrônica, com auxílio do
software Excel, e analisados a partir dos softwares SPSS e AMOS. Os procedimentos de análise
dos dados compreenderam a análise fatorial confirmatória dos constructos de mensuração e a
modelagem por equações estruturais.
Uma vez que o nível de análise nesta investigação concentra-se nos indivíduos, a partir
da definição do número mínimo de contadores participantes do estudo, adotou-se a utilização
da modelagem por equações estruturais para se avaliar as relações teóricas observadas. Hair Jr.
et al. (2005) apresentam que para o uso das equações estruturais o número de cinco

respondentes é necessário por indicador analisado no modelo. Este número mínimo de
respondentes foi observado nesta pesquisa.
Antes dos testes das hipóteses foi realizada a validade interna, a unidimensionalidade, a
validade discriminante, o coeficiente de confiabilidade e variância média extraída de cada
variável analisada no estudo. As validades e unidimensionalidade foram testadas através da
análise fatorial confirmatória (AFC), utilizando t-value, qui-quadrado (X2), menor de 5, grau
de liberdade (gl), menor que 2, coeficiente de determinação (R2), raiz média quadrada do erro
de aproximação (RMSEA), valor aceitável entre 0,03 e 0,08, índice de ajuste comparativo
(CFI), valor próximo de 1, e por fim o índice de qualidade do ajuste (GFI), também com valor
próximo de 1 (Miles & Shevlin, 2007).
A validade discriminante foi testada através da comparação entre as variáveis, com
correlações livres entre as variáveis e fixadas em 1. A diferença do qui-quadrado entre as
comparações das variáveis, quando maior que 10.870, indica a validade discriminante entre as
variáveis analisadas (Stratman & Roth, 2002). Para a confiabilidade, as variáveis devem
apresentar o alfa de Cronbach e a confiabilidade composta igual ou superior a 0,7 e AVE igual
ou superior a 0,5 (Gudergan, Ringle, Wende, & Will, 2008). Os resultados encontrados são
apresentados a seguir.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente procedeu-se a validação de cada dimensão do constructo teórico de
mensuração de vivências de prazer e sofrimento proposto por Mendes (2002). Por meio da
técnica de Análise Fatorial Confirmatória, investigou-se a adequação dos modelos de
mensuração dos constructos de gratificação, liberdade, desgaste e insegurança, como se pode
observar na Figura 2.

Figura 2 Análise fatorial confirmatória dos constructos teóricos de análise
Fonte: dados da pesquisa (2017).

No processo de análise inicial dos modelos de mensuração, todos os indicadores de cada
constructo apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,30, valor mínimo recomendado por
Hair, J., Black, Babin, Anderson & Tatham (2009) para amostras superiores a 350 respondentes,
sendo essas estatisticamente significativas. Desta forma, todos os indicadores iniciais de cada
constructo foram mantidos em seus respectivos modelos de mensuração. A Tabela 2 apresenta
os índices de ajuste da versão final dos modelos estruturais de mensuração utilizado na
pesquisa.

Tabela 2: Índices de ajuste dos modelos de mensuração dos constructos teóricos de análise
Indicador
Valor Esperado
Gratificação
Liberdade
Insegurança
Qui²
87,155
160,209
148,563
GL
20
14
14
Qui²/GL
<5
4,358
11,444
10,612
P
p < 0,05
0,000
0,000
0,000
CFI
> 0,90
0,916
0,805
0,840
TLI
> 0,90
0,883
0,708
0,759
NFI
> 0,90
0,895
0,792
0,827
GFI
> 0,90
0,941
0,900
0,896
AGFI
> 0,90
0,893
0,800
0,792
RMSEA
< 0,10
0,096
0,169
0,162
Fonte: dados da pesquisa (2017).

Desgaste
114,772
20
5,739
0,000
0,902
0,863
0,885
0,925
0,864
0,114

Como evidenciado na Tabela 2, os índices de confiabilidade dos constructos analisados
alcançaram parâmetros adequados, apresentando validade discriminante. Os resultados dos
índices de ajuste da versão final destes modelos de mensuração são todos significativos. O
ajuste dos modelos foi avaliado por meio do Índice de Qualidade de Ajuste (GFI - Goodnessoffit-Index), sendo o nível alcançado de 0,941 no constructo de gratificação, 0,900 no de
liberdade, 0,896 para segurança e 0,925 para desgaste, no entanto, percebe-se que o RMSEA
para os constructos liberdade, insegurança e desgaste foram acima do permitido pela literatura,
necessitando a realização do ajuste do modelo.
Desta maneira, pode-se verificar a partir da análise destes indicadores, que os modelos
de mensuração elaborados para estes constructos podem ser confirmados, o que permite a
avaliação das relações existentes entre os mesmos. A Figura 3 apresenta os resultados da análise
de tais relacionamentos.

Figura 3 Vivências de prazer e sofrimento no trabalho de profissionais da contabilidade
Fonte: dados da pesquisa (2017).

Assim como quando da análise individual de cada constructo de mensuração, neste
modelo estrutural todos os indicadores das cargas fatoriais de cada variável utilizada
alcançaram valores superiores ao mínimo recomendado por Hair Jr. et al. (2009) para sua
manutenção no modelo. Deste modo, constata-se que todos os indicadores dos constructos
analisados apresentaram carga fatorial apropriada para a manutenção nos constructos avaliados
no estudo. A partir da análise dos indicadores que compõe o modelo final de mensuração dos
constructos gratificação, liberdade, desgaste e insegurança, pode ser confirmado. A Tabela 3
apresenta os coeficientes padronizados e as significâncias das relações testadas neste modelo.
Tabela 3: Coeficientes padronizados e significâncias das relações do modelo testado
Índices de Ajuste do Modelo de mensuração das Vivências de Prazer e Sofrimento
Qui²
1558,145
CFI
0,731
GFI
0,783
GL
399
TLI
0,707
AGFI
0,747
Qui²/GL
3,905
NFI
0,672
RMSEA
0,085
Caminhos Estruturais
Coefic. Padr.
Erro Padrão
T-values
P-value
GRT
LIB
0,448
0,028
5,622
***

GRT
DES
-0,554
0,025
-6,974
***

GRT
INS
-0,215
0,014
-3,006
0,003

LIB

DES
-0,450
0,043
-5,583
***
LIB

INS
-0,248
0,026
-3,113
0,002
INS
DES
0,519
0,032
4,880
***

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Conforme demonstrado na Tabela 3, percebe-se que os índices de ajuste do modelo de
mensuração foram significativos, permitindo a inferência sobre as relações analisadas. As
relações testadas no modelo foram significantes a 0,000. As cargas padronizadas também
ficaram acima dos valores de 0,5. O mesmo pode ser verificado em relação aos valores dos tvalues, que indicaram a existência da relação entre os constructos analisados no estudo.
Percebe-se que o modelo de mensuração dos efeitos diretos da gratificação na liberdade
no trabalho apresenta um caminho (path) de λ = 0,448 a 𝜌< 0,000. Deste modo, sugere-se que
contadores com maior sentimento de gratificação tendem a apresentar maior percepção de
liberdade no trabalho, o que confirma a primeira hipótese de pesquisa: H1. Existe relação
positiva e significativa entre Gratificação e Liberdade no Trabalho.
Sendo assim, permite-se inferir que no ambiente contábil trabalhadores que se sentem
satisfeitos, realizado e com admiração na realização pelas suas tarefas tendem a possuírem
maior liberdade para falar, organizar os processos em que estão inseridos na organização, bem
como discutir as suas dificuldades no ambiente de trabalho, conforme proposto por Mendes
(2002). Neste sentido, quando os contadores possuem vivência de maior gratificação
(satisfação) no seu trabalho, tendem a obter maior liberdade na realização de suas tarefas no
ambiente de trabalho.
Tais achados corroboram com Johns (2003) em que os trabalhadores quem possuem
gratificações na realização suas tarefas, mantém liberdade para realização do seu trabalho. No
mesmo sentido, Campos et al. (2014) evidencia que no ambiente de saúde os profissionais que
apresentam as vivências de gratificação estão relacionadas positivamente com as vivências de
liberdade no trabalho. O mesmo se percebe para os profissionais contábeis, em que contadores
com maiores gratificações apresentam maior liberdade no trabalho.
Conforme Morrone e Mendes (2001) e Oleto et al. (2013) os valores das organizações
podem ser uma das fontes geradoras de prazer no trabalho, desde que favoreçam uma
organização flexível do trabalho, marcada pela possibilidade de negociações das regras e das
normas dos processos de trabalho, com participação dos trabalhadores e gestão coletiva das
necessidades individuais e organizacionais.

Percebe-se na Tabela 3 que as vivências de gratificação estão negativamente
relacionadas aos sentimentos de desgaste (λ = -0,554 a 𝜌< 0,000) e insegurança (λ = -0,215 a
𝜌< 0,05). Estes resultados revelam que em condições de maior sentimento de sofrimento
(desgaste e insegurança), as vivências de prazer (gratificação) são reduzidas. Desta maneira,
aceita-se as hipóteses de pesquisa H2: Existe relação negativa e significativa entre Gratificação
no Trabalho e Desgaste no Trabalho e H3: Existe relação negativa e significativa entre
Gratificação no Trabalho e Insegurança no Trabalho.
Deste modo, infere-se que em maiores níveis de satisfação, realização e aspirações o
contador apresentará menor nível de tensão, frustação e desânimos na realização de suas
atividades. Além disso, percebe-se que em um ambiente de trabalho contábil que desperte
satisfação e realização do trabalhador menor será a insegurança do trabalhador quanto a perda
do seu trabalho, bem como, menor será a sua insegurança na execução das suas atividades.
Neste sentido Silva e Merlo (2007) evidenciaram a vivência de prazer e sofrimento de
psicólogos que trabalhavam em empresas privadas e observaram que a gratificação está
negativamente relacionada como o desgaste no trabalho. Silva et al. (2017) investigaram os
determinantes do prazer (gratificação e liberdade) e sofrimento (desgaste e insegurança) no
contexto de trabalho hospitalar e identificaram que para os profissionais de enfermagem e apoio
o prazer foi determinado pela gratificação e o sofrimento foi determinado pela ameaça e
insegurança de demissão. Tais evidencias, corroboram com os achados deste estudo, em que se
percebe-se a influência negativa da gratificação no desgaste e insegurança no trabalhado dos
profissionais contábeis.
A vivência de liberdade no trabalho dos contadores encontra-se negativamente
relacionada aos sentimentos de desgaste (λ = -0,450 a 𝜌< 0,000) e insegurança no trabalho (λ =
-0,248 a 𝜌< 0,05). Portanto, quando profissionais contadores experimentam vivências de
liberdade no trabalho, tendem a apresentar menores níveis de vivências relacionadas a
sofrimento patogênico do trabalho, resultando em menor sentimento de desgaste e insegurança.
Sendo assim, permite-se aceitar as hipóteses de pesquisa H4. Existe relação negativa e
significativa entre Liberdade no Trabalho e Desgaste no Trabalho e H5. Existe relação negativa
e significativa entre Liberdade no Trabalho e Insegurança no Trabalho.
Percebe-se que nas atividades contábeis os profissionais que possuem liberdade para
falar e discutir suas dificuldades tendem a ter menor tensão, sobrecarga e desânimo no trabalho.
Além disso, nota-se que quando os profissionais contábeis sentem-se com liberdade no trabalho
possuem menor insegurança em executar as tarefas solicitadas pela empresa, e
consequentemente sentem-se com menor insegurança quanto a perda do emprego.
Tais resultados também são evidenciados por Wong et al. (2017) em que demonstram
que empresas que permite com que o trabalhador expresse a sua criatividade e liberdade, o
trabalhador estará mais disposto e satisfeito em trabalhar, o que levará um menor desgaste no
ambiente de trabalho. Além disso, Witte (1999) evidencia que o sentimento de liberdade pode
diminuir o sentimento de insegurança no ambiente de trabalho, conforme os achados deste
estudo.
Observa em relação as vivências de sofrimento, em situações em que estes contadores
apresentam maior sentimento de desgaste, tendem a permanecer mais inseguros em relação ao
trabalho (λ = -0,450 a 𝜌< 0,000). Deste modo, aceita-se e sexta hipótese de pesquisa H6. Existe
relação positiva e significativa entre Desgaste no Trabalho e Insegurança no Trabalho.
Sendo assim, nota-se que quando o profissional contador possui maior frustação,
sobrecarga e stress no trabalho, maior será a sua insegurança na realização de suas atividades.
Além disso, tal evidencia, demonstra que em ambientes desgastantes na contabilidade pode
acarretar em profissionais inseguros quanto sua permanecia na organização.
Os contadores são cada vez mais vulneráveis à perda de seus empregos, devido a riscos
específicos, ocasionado pela sua profissão (Sweeney & Quirin, 2009). Ashford et al. (1989) e

Rosenblatt et al (1999) demonstram que as percepções de insegurança no trabalho podem ter
consequências prejudiciais para as atitudes dos funcionários, além disso, Q'Quin (1998)
demonstra que trabalhadores em ambiente de desgaste são mais propensos a se engajar em
comportamentos de retirada do trabalho, ou seja, com insegurança no trabalho, conforme os
resultados deste estudo.
Em síntese, na amostra investigada, pode-se inferir que as gratificações vivenciadas
pelos indivíduos no ambiente de trabalho possuem influência positiva no seu sentimento de
liberdade no trabalho. As gratificações influenciam de maneira negativa e significativa o
desgaste e a insegurança no trabalho, atenuando seus efeitos negativos. A liberdade vivenciada
pelo trabalhador influencia negativamente a insegurança e o desgaste no trabalho. Em
contrapartida, o desgaste no trabalho propicia maior vivência de insegurança no trabalhador
desta área.
Estes resultados revelam que as condições de trabalho são determinantes para o
aparecimento de vivências de prazer e sofrimento patogênico no trabalho de profissionais da
contabilidade. Por esta razão, torna-se necessário as organizações a observância de fatores
estressores presentes neste ambiente, de modo que possam ser atenuadas potenciais vivências
negativas de sofrimento patogênico, uma vez que estas tendem a influenciar negativamente a
produtividade, capacidade de organização e execução de suas tarefas, o que por consequência
irá refletir no seu desempenho.
Desta maneira, ao apoiarem os contadores em manter maior prazer na realização das
suas atividades, os superiores das organizações contribuem para a criação de condições em que
minimize as vivências de sofrimento, sendo que estes profissionais se apresentem mais
propensos a vivências de gratificação e liberdade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve por objetivo investigar as vivências de prazer e sofrimento patogênico
no trabalho de profissionais da área de contabilidade no Brasil. Para responder ao objetivo
desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, realizada por meio de um levantamento e abordagem
quantitativa para a análise dos dados. A amostra da pesquisa consiste em 365 contadores
atuantes em empresas sediadas no Brasil.
As relações teóricas investigadas nesta pesquisa foram testadas a partir da técnica de
modelagem de equações estruturais. Os resultados encontrados demonstram relação positiva e
negativa entre as vivências de prazer e sofrimentos no trabalho dos profissionais da área de
contabilidade das empresas brasileiras. Sendo assim, permite-se inferir que no ambiente
contábil, trabalhadores que se sentem satisfeitos, realizados e com admiração na realização
pelas suas tarefas tendem a possuir maior liberdade para falar, organizar os processos em que
estão inseridos na organização, bem como discutir as suas dificuldades no ambiente de trabalho,
conforme proposto por Mendes (2002).
Infere-se que em maiores níveis de satisfação, realização e aspirações do contador
menor será o seu nível de tensão, frustação e desânimos na realização de suas atividades. Além
disso, em um ambiente de trabalho contábil que desperte satisfação e realização do trabalhador
menor será a sua insegurança quanto a perda do seu trabalho e na execução das suas atividades.
Profissionais que possuem liberdade para falar e discutir suas dificuldades tendem a ter menor
tensão, sobrecarga e desânimo no trabalho. Quando estes profissionais sentem-se com liberdade
no trabalho possuem menor insegurança em executar as tarefas solicitadas pela empresa, e
consequentemente sentem-se com menor insegurança quanto sua capacidade laboral e a
possibilidade de perda de emprego.
Os resultados do estudo permitem concluir que as vivências de prazer exercem efeitos
atenuantes nas vivências de sofrimento patogênico na realização do trabalho dos contadores no
cenário brasileiro. Contudo, nem todos os profissionais conseguem superar vivências de

sofrimento no trabalho, o que tende a influenciar negativamente sua produtividade, capacidade
de atenção, coordenação e execução de tarefas. Tais condições podem ocasionar problemas de
saúde ocupacional e de custos adicionais as organizações.
Estes achados reforçam a necessidade de observância dos efeitos das práticas de gestão
e de organização do trabalho no comportamento humano. Revelam que indivíduos que atuam
na contabilidade estão expostos a tensões do ambiente organizacional, resultando no
aparecimento de vivências de prazer e/ou sofrimento patogênico, decorrentes das condições
deste ambiente. As vivências de sofrimento patogênico podem se expressar pelos males
causados no corpo, na mente e nas relações socioprofissionais. Suas causas advêm do contexto
de trabalho e manifesta-se por ansiedade, insatisfação, indignidade, inutilidade, desvalorização
e desgaste no trabalho. São compreendidas por meio de vivências simultâneas de esgotamento
emocional e falta de reconhecimento (Freitas & Facas, 2013), o que afeta negativamente a
produtividade e a capacidade de execução de tarefas dos indivíduos.
O sofrimento patogênico leva ao esgotamento de todos os recursos defensivos
mobilizados, empurra o sujeito para um sentimento de incapacidade e de imbecilidade (Dejours,
1998/1999). O sentimento de incapacidade de dar conta das demandas sempre mutantes do
trabalho justifica o fato de que o modo de ser dos trabalhadores encontra-se sob o foco da
atenção dos estudos da psicodinâmica do trabalho (Lancman & Sznelwar, 2004). Por esta razão
precisam ser enfrentados. Assim, ao se verificar que as vivências de sofrimento são capazes de
atenuar tais consequências negativas do sofrimento patogênico, torna-se relevante o
desenvolvimento de ações que promovam um ambienta laboral favorável, de modo que os
profissionais contadores desenvolvam vivências de gratificação e liberdade no trabalho.
A partir da realização deste estudo verificou-se algumas oportunidades para a realização
de diferentes pesquisas sob a abordagem comportamental na área de contabilidade. Sob a
perspectiva da teoria da psicodinâmica do trabalho, estes resultados revelam os efeitos
específicos das gratificações, liberdade, desgaste e insegurança do trabalho. Contudo, aspectos
relacionados as pressões ambientais e a incerteza presente neste ambiente, são variáveis que
podem ser observadas quando da realização de novos estudos, buscando avaliar como o
contexto em que o indivíduo está exposto e possuem tais vivências.
Contudo, entende-se que há uma limitação do mesmo em avaliar com profundidade as
influências do trabalho na saúde do trabalhador, devido a subjetividade e complexidade
envolvida nos constructos em questão. Para que uma avaliação mais completa e fidedigna seja
efetivada, propõe a associação de métodos qualitativos, como discussões com os profissionais
em grupos, permitindo que eles falem sobre o seu trabalho e vivências. Considera, portanto,
que a análise a partir da narrativa do trabalhador avança no aprofundamento sobre as formas
como este contextualiza o seu processo de subjetivação do trabalho, conforme proposto por
Campos & David (2011).
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