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RESUMO 

Objetivo – Este estudo tem como objetivo avaliar em que medida a fofoca no 

ambiente de trabalho é fonte de sofrimento, propondo-se investigar a sua associação 

com os achados da teoria psicodinâmica do trabalho. 

Metodologia – Utilizou-se um método misto, sendo inicialmente realizada uma 

pesquisa qualitativa, com o intuito de compreender alguns aspectos sobre o fenômeno 

da fofoca no Brasil, obtendo-se depoimentos de 25 profissionais, o que possibilitou 

delinear categorias de investigação, por via da análise de conteúdo. A seguir, realizou-

se um estudo quantitativo, para avaliar o impacto mediador da fofoca no sofrimento 

patogênico, sua relação com danos físicos, sociais e psicológicos de indivíduos no 

trabalho, bem como validar as relações causais propostas pela psicodinâmica do 

trabalho no Brasil. Através de um questionário respondido por 372 profissionais, 

modelou-se as categorias em fatores através de equações estruturais. 

Resultados – Os resultados da pesquisa apontaram que a fofoca no ambiente de 

trabalho aumenta o efeito do contexto do trabalho sobre o sofrimento patogênico. 

Revelou também que quanto menor é a escolaridade maior é a dificuldade do 

indivíduo em lidar com ambientes organizacionais rígidos. Por sua vez, confirmaram-

se as premissas da psicodinâmica do trabalho, em especial as conclusões da escola 

brasileira, elucidando o elevado impacto psicológico resultante do trabalho. 

Limitações – O estudo não enfocou a relação da fofoca com o constructo mobilização 

subjetiva, de forma a traçar um paralelo com as estratégias dos indivíduos para lidar 

com ambiente nocivos. Esta perspectiva poderá ser explorada em estudos futuros. 

Contribuições Práticas - Este estudo contribui para o debate sobre o tema da fofoca 

e do sofrimento nas organizações, cuja produção acadêmica é ainda incipiente.  

Contribuições Sociais – Elucidar os impactos de fenômenos nocivos que afetam 

sobremaneira a saúde e a vida das pessoas, contribui para a superação ambientes 

de trabalho degradados. 

Originalidade – Trata-se do primeiro estudo feito no Brasil sobre fofoca e sofrimento 

no trabalho. 

 

Palavras-chave: Fofoca. Ambiente de trabalho. Vida organizacional. Teoria 

psicodinâmica do trabalho. Sofrimento no trabalho. 
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ABSTRACT 

Purpose - This study aims to evaluate the extent to which a gossip in the work 

environment is a source of suffering, and it is proposed to investigate its association 

with the findings of the psychodynamic theory of work. 

Methodology - A mixed method was applied, and a qualitative research was initially 

carried out to understand some aspects about the phenomenon of gossip in Brazil, 

obtaining testimony from 25 professionals, which allowed the delineation of 

investigation categories through the analysis of content. A quantitative study was 

carried out to evaluate the mediating impact of gossip on the pathogenic suffering, its 

relationship with physical, social and psychological damages of individuals at work, as 

well as to validate the causal relations proposed by the work psychodynamics in Brazil. 

Through a questionnaire answered by 372 professionals, the categories were modeled 

into factors through structural equations. 

Findings - The research results pointed out that gossip in the workplace increases the 

effect of the work context on pathogenic suffering. He also revealed that individuals 

with lower the education level have more difficulty in dealing with rigid organizational 

environments. In turn, the premises of work psychodynamics were confirmed, 

especially the conclusions of the Brazilian school, elucidating the high psychological 

impact resulting from the work. 

Research Limitations - The study did not focus on the relationship between gossip 

and subjective mobilization, to draw a parallel with individuals' strategy for dealing with 

the harmful environment. This perspective can be explored in future studies. 

Practical Implications - This study contributes to the debate on the topic of gossip 

and suffering in organizations, considering the incipient academic production. 

Social Implications - Elucidating the impacts of harmful phenomena that affect health 

and people's lives, this study contributes to overcoming degraded work environments. 

Originality - This is the first study done in Brazil about gossip and suffering without 

work. 

 

Keywords: Gossip. Workplace. Organizational life. Psychodynamics theory of work. 

Work suffering. 
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1 O problema  

 

1.1 Introdução 

 

Pouco estudada no Brasil, a fofoca tem sido objeto de estudo mundo a fora, em 

diversas áreas do conhecimento, tais como sociologia e antropologia (GLUCKMAN, 

1963; HAVILAND, 1977; KNIFFIN; WILSON, 2004), psicologia (DUNBAR, 1996; 

FOSTER, 2004; DIFONDO; BORDIA, 2009; BEERSMA; KLEEF, 2012) e 

administração (KURLAND; PELLED, 2000; CHAPMAN, 2009; MICHELSON et al., 

2010; ELLWARDT, 2011; YUE, 2013; KUO et al., 2015; WU et al., 2016). Boa parte 

destes estudos foram inspirados no debate sobre o fenômeno grapevine1 (DAVIS, 

1953) e seus desdobramentos no campo da comunicação organizacional 

(NEWSTROM; MONCKZA; REIF, 1974). 

Um dos estudos seminais sobre fofoca enquanto tema e objeto de análise é 

apresentado por Gluckman (1963), destacando as suas funções como instrumento de 

ligação e coesão social entre grupos. A partir deste estudo, novas propostas surgiram, 

com destaque para Paine (1967), que buscou dar maior ênfase à associação da fofoca 

com elementos individuais e comportamentais.  

Durante as décadas de 1970 e 1980, esta discussão não ganhou fôlego. O 

debate acadêmico mais próximo ao tema da fofoca era relacionado com a organização 

informal, com destaque para o artigo de Newstrom, Monckza e Reif (1974) e sua 

avaliação sobre aspectos como influencia pessoal, interação social e coesão de grupo 

dentro das organizações. No entanto, ainda neste período, Haviland (1977) propôs 

um conjunto de estudos etnográficos baseados em fofocas comuns, coletadas no 

âmbito da cidade, sugerindo mais uma abordagem para tratar o tema sem associação 

direta com as organizações. 

Somente na década de 1990 surgem novas perspectivas de estudos sobre a 

fofoca, com destaque para os evolucionistas, como Dunbar (1996). Segundo esse 

autor, a fofoca teria uma função substituta, em termos evolucionistas, ao grooming, 

ato característico dos primatas, que consiste no toque dos dedos na região da cabeça, 

                                            
1 Canais de comunicação informal. 
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como forma de se retirar parasitas, o qual, segundo os autores, promovia a construção 

de laços afetivos entre os membros do grupo. Assim, a fofoca seria a roupagem do 

mesmo fenômeno em humanos, agora em formato de linguagem, fomentando a 

criação de laços afetivos.  

Já nos anos 2000, há uma grande evolução nos estudos sobre o fenômeno da 

fofoca. Foster (2004) torna-se, junto com Dunbar (1996), um dos autores de referência 

sobre o tema, já que além de recuperar historicamente trinta anos de estudos sobre a 

fofoca, sugere diferentes métodos de investigação, para além do estudo de suas 

funções ou objetivos. Segundo esse autor, a fofoca, enquanto constructo, consiste na 

comunicação informal entre duas ou mais pessoas, havendo uma terceira pessoa 

ausente, objeto de um determinado conteúdo de caráter avaliativo. A fofoca teria então 

a função de informar, entreter, criar laços e influenciar pessoas ou grupos. 

A sugestão do autor quanto a diferentes abordagens metodológicas para 

estudos futuros, foi tão ou mais relevante face à sua proposta de constructo. Foram 

quatro métodos apresentados, nomeadamente o registro de imagens e áudios sobre 

fofoca, eavesdropping (uma espécie de infiltração ou espionagem consentida), 

questionários e pesquisas experimentais. 

Dunbar (2004), num segundo artigo, sugere, com maior ênfase, que a fofoca 

produz mais do que laços afetivos, mas colabora com a coesão de grupo. Para além, 

é instrumentalizada de forma a distinguir pessoas e até grupos.  

Em paralelo, surgem novos estudos sobre a fofoca no âmbito das empresas, 

no campo específico da administração. Kurland e Pelled (2000) propõem investigar a 

fofoca no contexto das relações de poder dentro das organizações, recuperando a 

provocação feita por Davis (1953), quanto à lacuna de estudos sobre fofoca dentro 

das organizações, sendo, segundo esse autor, uma dimensão do fenômeno 

grapevine. 

Assim, na administração - área de interesse do presente estudo - os diversos 

artigos, aqui referenciados, permitem compreender a perspectiva proposta noutros 

campos do saber, como a psicologia e a sociologia, para um contexto cada vez mais 

próximo da realidade das organizações, tal como a sua relação com desempenho e 

comportamento dos recursos humanos (CHAPMAN, 2009; KUO et al., 2015), sua 

utilização como instrumento de controle interno (MICHELSON et al., 2010) ou inserida 
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no debate sobre capital social nas empresas, colaboração e confiança no ambiente 

de trabalho (ELLWARDT, 2011; YUE, 2013).  

Ou seja, o interesse recente sobre o tema, especialmente no campo da 

administração, tem centrado esforços na dinâmica das relações humanas e no 

comportamento organizacional, nas relações de poder e no uso da fofoca no ambiente 

de trabalho, para além da compreensão de suas motivações e origens – os 

antecedentes da fofoca nas empresas. 

Desta forma, o que se pretende destacar, desde já, é que esta longa trajetória 

acadêmica, delineada nos últimos trinta ou quarenta anos, está calcada no esforço, 

teórico e de pesquisa empírica, associado à contraposição da estigmatização do tema, 

através de identificação de elementos especialmente colaborativos, tanto para as 

organizações, quanto para os indivíduos. No entanto, este estudo pretende reavivar o 

debate sobre a nocividade do fenômeno da fofoca, não como forma de estigmatiza-lo, 

mas de compreender os seus efeitos nos indivíduos, em especial na sua saúde 

psicológica, social e física. 

Este caráter nocivo do fenômeno da fofoca é retratado em estudos construídos 

com base na interseção entre a administração e psicologia, seja quanto às suas 

motivações, aspectos sociais, antecedentes e consequências ou quanto às 

percepções sobre a fofoca negativa no ambiente de trabalho, tendo como pressuposto 

a percepção individual enquanto influenciadora do comportamento do indivíduo em 

relação à organização (BEERSMA; KLEEF, 2012; WU et al., 2016).  

Este debate demonstra que tanto os aspectos colaborativos quanto nocivos 

podem ser observados no contexto do fenômeno da fofoca nas organizações e são 

objeto de interesse deste estudo, especialmente a sua relação com a saúde 

psicológica, social e física do indivíduo, inserido no ambiente de trabalho. 

Então, em que medida a fofoca é fonte de sofrimento no ambiente 

organizacional? Esta é a pergunta de investigação que pauta este estudo. 

Para respondê-la, buscou-se realizar uma pesquisa empírica, relacionando as 

principais conclusões das pesquisas sobre o fenômeno da fofoca, em contraposição 

aos conceitos da teoria da psicodinâmica do trabalho, que tem como objeto de estudo 

o sofrimento no trabalho, mantendo-se a abordagem teórica de intersecção entre os 

campos da administração e da psicologia. 



18 
 

A teoria psicodinâmica do trabalho entende o contexto do trabalho enquanto 

variável intrinsecamente relacionada ao sofrimento no trabalho, a partir de duas 

perspectivas: a organização do trabalho, como ambiente caracterizado pela divisão 

das tarefas (tarefas, ritmos, processos); e a divisão das pessoas, nomeadamente as 

hierarquias, responsabilidades e sistemas de controle. Seria assim caracterizado o 

ambiente de trabalho enquanto local onde se vivenciam experiências de bem-estar e 

sofrimento (DEJOURS, 1992).  

As pressões sobre esse indivíduo, tais como a imposição de horários, o ritmo 

de atividades, a necessidade de informação, formação, instrução, aprendizagem e 

experiência, a adaptação à cultura e aos valores da empresa, as exigências de 

mercado, clientes e fornecedores, as condições de trabalho, incluindo o deslocamento 

até a empresa, dão origem ao sofrimento no ambiente de trabalho - a sua superação, 

por sua vez, é motivo de prazer, o que une o conceito de prazer e sofrimento sob uma 

única perspectiva, onde um se serve do outro (DEJOURS, 2001). 

Ferreira e Mendes (2003) enriquecem a definição de contexto de trabalho, 

adicionando mais uma dimensão, quanto às relações sócio-profissionais, abarcando 

em mais detalhe aspectos da relação entre os indivíduos (MENDES; FERREIRA, 

2008). 

Uma vez que o sofrimento no trabalho se manifesta através de dois sintomas - 

a insatisfação e a ansiedade, este pode ser atribuído ao “choque entre uma história 

individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos e uma organização do 

trabalho que os ignora” (DEJOURS, 1992, p. 48). O sofrimento é, nesta perspectiva, 

aquele que produz o trabalho, onde as defesas contra ele são exploradas pela própria 

organização do trabalho, com o intuito de aumentar a produtividade das empresas.  

Segundo a teoria psicodinâmica do trabalho, o indivíduo inserido no ambiente 

de trabalho tem a possibilidade de transformar este sofrimento através do resgate do 

sentido do trabalho, o que se denomina “sofrimento criativo”, ou seja, aquele que é 

resultado da mobilização subjetiva, a partir do uso da transgressão, da inteligência 

prática, da cooperação e do reconhecimento (FACAS, 2013). 

Em suma, se a organização do trabalho causa sofrimento e o sofrimento produz 

trabalho, logo, nem todo sofrimento é patogênico, podendo, assim, ser criativo. Então, 

outros fenômenos que ocorrem no ambiente de trabalho, como a fofoca, ou possuem 
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relação com a organização do trabalho ou dela resultam, impactando em mais ou 

menos sofrimento no trabalho, seja ele patogênico ou criativo. 

É neste contexto que o presente estudo se insere, cujo objeto centra-se no 

sofrimento no trabalho, especialmente o sofrimento patogênico e seu relacionamento 

com o fenômeno da fofoca no ambiente de trabalho. Para tal, o estudo foi estruturado 

em seis partes, incluída esta parte 1, com a descrição do problema e a introdução 

sobre os principais constructos. A parte 2 contém o marco teórico, culminando com a 

apresentação das hipóteses gerais do estudo. A parte 3 contém o percurso 

metodológico, sendo demonstrada a abordagem mista que norteou este trabalho, 

através de dois estudos, o primeiro qualitativo e o segundo quantitativo. Em seguida, 

na parte 4, encontram-se as revelações do campo, com todos os detalhes das 

pesquisas de campo realizadas e suas considerações, à luz do referencial teórico. A 

parte 5 é reservada para discussão das hipóteses gerais do estudo, da questão-

problema e objetivos traçados. Por fim, a parte 6 contém as considerações finais, 

possíveis implicações reveladas no estudo para a academia e para as organizações, 

bem como as limitações e desafios futuros. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo final desta pesquisa é desvelar em que medida a fofoca é fonte de 

sofrimento para os indivíduos no ambiente organizacional.  

Na sua persecução, buscou-se também atingir quatro objetivos intermediários, 

tais como: a)  identificar elementos sobre o entendimento da fofoca a partir de 

vivências no Brasil, especificamente no campo da administração e em particular 

dentro das empresas; b) diagnosticar relações entre a fofoca com o sofrimento 

patogênico, ou seja, aquele diretamente relacionado a danos psicológicas, sociais ou 

mesmo físicos; c) propor um modelo estrutural, acompanhado de um conjunto de 

questionários, passíveis de serem replicados noutros estudos; e, por último, d) testar 

hipóteses sobre o efeito mediador da fofoca no sofrimento do trabalho, em especial o 

sofrimento patogênico. 
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1.3 Relevância 

 

Sentimentos de prazer e sofrimento fazem parte do dia a dia das pessoas nas 

organizações, sendo desafiador entender como este cotidiano contribui para a saúde 

ou doença dos indivíduos. Nas palavras do próprio Dejours (1992, p.11), “nós 

procuraremos divulgar aquilo que, no afrontamento do homem com sua tarefa, põe 

em perigo sua vida mental”. 

Para os profissionais das empresas, empregados, trabalhadores, colaboradores, 

ou qualquer que seja a sua denominação, sendo este um indivíduo, a relevância deste 

estudo está no aprofundamento sobre como o contexto do trabalho afeta a sua saúde, 

elucidando os efeitos nocivos da fofoca.  

Desta forma, para as empresas, trata-se então de oferecer um ponto de vista 

sobre fenômenos que podem preservar ou destruir parte relevante do seu ativo 

intangível, cuja função, segundo Zanini (2007), é dar suporte às promessas de entrega 

de resultado futuro e constituem-se elementos necessários para o desempenho de 

outros ativos relevantes da empresa, como o capital intelectual. 

Para a academia, a relevância deste estudo está em contribuir para o debate 

sobre um tema cuja produção acadêmica é ainda incipiente. Atualmente, um único 

artigo com título e objeto sobre fofoca foi encontrado no Brasil, intitulado “Escala de 

Atitude Frente à Fofoca: evidências de validade e confiabilidade” (GOUVEIA et al., 

2011). Uma segunda referência é um livro de cunho não acadêmico, “O tratado geral 

sobre a fofoca: um ensaio sobre a desconfiança humana” (GAIARSA, 2015). 

Esta constatação se deu através da busca nas bases de dados EBSCO, 

disponibilizadas pela FGV, contendo o termo “gossip” no assunto, porém limitadas 

àqueles publicados em revistas acadêmicas, retornando 857 artigos. A mesma 

pesquisa, com o termo “fofoca”, encontrou somente 2 artigos.  

Já a produção acadêmica, no âmbito da psicodinâmica do trabalho, tem 

crescido nos últimos anos, especialmente no Brasil, apesar de apresentar um número 

reduzido de artigos no campo da administração (MERLO; MENDES, 2009; MENDES 

et al., 2014). 
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Desta forma, trata-se de um estudo pioneiro no Brasil, que oferece mais uma 

perspectiva de análise sobre o fenômeno da fofoca e sua associação com a teoria 

psicodinâmica do trabalho, no campo da administração. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

De forma a nortear este estudo, foi elaborado um modelo teórico de referência, 

que ilustra como os conceitos serão analisados e associados, tal como apresentado 

na figura 1. Os constructos para cada dimensão do diagrama serão explorados no 

marco teórico discutido na parte 2. 

 

 

Figura 1: Modelo teórico da pesquisa 
 

 

Este modelo relaciona algumas variáveis categóricas que inferem sobre a 

organização do trabalho e sua associação com o sofrimento patogênico, tal como 

preconizado pela psicodinâmica do trabalho. Adicionalmente, a fofoca é avaliada 

quanto ao seu caráter mediador do sofrimento patogênico, cuja categorização exige, 

para além da análise de referências teóricas, estudo de campo para melhor definir o 

seu constructo, especificamente no contexto brasileiro, considerando a escassez de 

referências desta natureza. 
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2 Marco teórico 

 

2.1 O sofrimento no trabalho 

 

2.1.1 O contexto de trabalho 

 

A organização científica do trabalho (OCT), proposta por Taylor, surgiu como modelo 

que buscou aprimorar o processo produtivo, tornando-o mais rápido e eficiente e com 

menos desperdício de recursos (FACAS, 2013). 

Guerreiro Ramos (2009) afirma que nas sociedades modernas, o trabalho é 

uma atividade institucionalizada e sugere a existência de uma compartimentalização 

do trabalho, como resultado de um longo processo histórico e não de uma causalidade 

ou de uma invenção inopinada. 

Kovács (2006) destaca que as novas formas de organização do trabalho foram 

muito utilizadas a partir da década de 1970, especialmente numa perspectiva mais 

centrada no fator humano e inserida num movimento de humanização do trabalho e 

de democratização da empresa, que atualmente é vista como um dos meios 

essenciais para a sobrevivência e melhoria da competitividade, no contexto de 

concorrência intensificada da economia global. 

Dejours (1992), por sua vez, centra seus estudos na organização do trabalho 

contemporânea que, diferentemente do artesanato, não permite ao homem adaptar o 

trabalho às suas próprias condições físicas, sociais e psicológicas. 

É importante notar que a busca pela produtividade tem sido o elo que une as 

diferentes formas de organização do trabalho pós-OCT. A sua divisão, no entanto, 

passa a ter um significado mais explícito com a OCT. Segundo Facas (2013), se antes 

a organização do trabalho garantia aos trabalhadores o controle dos processos de 

trabalho, ritmos e intensidade, o taylorismo tende a dominar física, psíquica e 

socialmente o trabalho e o trabalhador.  

Dejours (1992, p. 25) define como organização do trabalho “a sua divisão, o 

conteúdo da tarefa (na medida em que ele dela se deriva), o sistema hierárquico, as 
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modalidades de comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade, 

etc”. 

Assim, o trabalho é constituído de tarefas prescritas, padronização de métodos, 

ferramentas e tarefas, com uma divisão social e hierárquica do trabalho que utiliza 

gestores, de modo a garantir supervisão a cada trabalhador separadamente, tendo 

como suporte o controle, a punição e as regras (FACAS, 2013).  

Em linhas gerais, é a partir da OCT que o saber é apropriado pelas empresas, 

em sobreposição ao trabalho artesanal, através de partes separadas e, assim, de 

relações segregadas entre empregados, sendo a sua autonomia reduzida. 

Segundo Kóvacs (2006), a autonomia no trabalho pode ser vista de duas 

maneiras: a) quanto à liberdade no exercício das funções e na realização das tarefas 

ou b) como um espaço de decisão e intervenção nos processos de trabalho, que 

abrange a possibilidade de autocontrole e auto avaliação, a participação na 

organização e no funcionamento da empresa, bem como a oportunidade de influenciar 

as decisões sobre mudanças na organização do trabalho e nas condições de trabalho 

em geral. 

Desta forma, é possível que as empresas possuam diferentes ambientes de 

trabalho, oferecendo mais ou menos autonomia, com estruturas mais ou menos 

segmentadas. De qualquer forma, as divisões das tarefas e das pessoas são 

incorporadas pelos indivíduos como parte de uma identidade e de um simbolismo, 

onde ambos moldam a cultura organizacional da empresa. 

Aktouf (1992) sugere que o simbolismo e a cultura nas empresas são feitos de 

relações dialéticas, sendo um complexo coletivo de “representações mentais”, que 

ligam o material ao imaterial. Sugere ainda quatro representações da cultura de 

empresa: 1) cultura dominada por rupturas e identidades divididas; 2) identidade em 

formação ou em mudança, 3) cultura imposta e identidade por oposição; e 4) visão 

comum e identidade partilhada. Estas variam de acordo com as relações de trabalho, 

os estilos de gestão, os sistemas formais e informais, os ritos de comemoração, as 

formas de relacionamento, o sistema de linguagem e suas representações. 

Dejours (1992), por sua vez, afirma que a rigidez da organização do trabalho é 

maior quanto maior for a sua divisão, assim como das pessoas, o que reduz o 

conteúdo significativo do trabalho. Logo, indivíduos que não conseguem aliar 
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significados organizacionais aos seus próprios significados, precisam adotar 

estratégias individuais, como anular-se ou resignar-se. São estas estratégias 

subjetivas que deslocam a relação empregado-empresa para um estado de 

“normalidade”. Sem tais estratégias, restaria ao indivíduo o sofrimento patogênico, 

aquele que gera danos e evolui para doenças. 

 Em outras palavras, quando a cultura (da organização) e a identidade (do 

indivíduo) são partilhadas, convivem entre si, há espaço para que seus significados 

sejam constantemente avaliados e afirmados pelos indivíduos. O oposto, 

caracterizado pelo conflito, organização e indivíduo entram em choque. 

 Desta forma, segundo Mendes e Ferreira (2008), as dimensões analíticas do 

contexto de trabalho, presentes no lócus de produção, podem ser definidas da 

seguinte forma: 1) a organização do trabalho, constituída pelos elementos prescritos 

(formal ou informalmente), que expressam as concepções e práticas de gestão de 

pessoas e do trabalho e que balizam o seu funcionamento, tais como a divisão do 

trabalho, a produtividade esperada, a regras formais, tempos, ritmo, controles e 

características das tarefas; 2) as condições de trabalho, nomeadamente os seus 

elementos estruturais, que expressam as condições de trabalho e caracterizam a sua 

infraestrutura, apoio institucional e práticas administrativas, tais como o ambiente 

físico, os instrumentos, equipamentos, matéria prima, suporte organizacional, práticas 

de remuneração, desenvolvimento de pessoal e benefícios ; 3)  as relações sócio 

profissionais, que são os elementos interacionais que expressam as relações sócio 

profissionais de trabalho, presente no lócus de produção com dimensão social, ou 

seja, as interações hierárquicas, coletivas intra e inter-grupos, bem como as externas. 

 

2.1.2 O sofrimento patogênico, criativo e as estratégias subjetivas 

 

A psicodinâmica do trabalho entende o sofrimento como elemento central da 

relação psíquica entre o homem e o trabalho, o que exige do indivíduo o 

desenvolvimento de capacidades de resolução e libertação deste sofrimento. No caso 

das organizações do trabalho pós-OCT, não basta somente ser produtivo, é preciso 

também transformar-se enquanto indivíduo. Segundo Mendes e Araújo (2010), os 

trabalhadores não buscam situações de trabalho sem sofrimento, não hesitando 
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enfrentar as dificuldades, mas buscam enfrentar os desafios num cenário propício 

para as descobertas e criações socialmente úteis, o que torna o sofrimento 

fundamental para a constituição da sua identidade. Vale ressaltar que: 

(...) é do contato forçado com uma tarefa desinteressante que nasce uma 

imagem de indignidade. A falta de significação, a frustração narcísica, a 

inutilidade dos gestos, formam, ciclo por ciclo, uma imagem narcísica pálida, 

feia, miserável ... A vivência depressiva condensa de alguma maneira os 

sentimentos de indignidade, de inutilidade e de desqualificação, ampliando-

os (DEJOURS, 1992, p.46). 

O sofrimento será patogênico quando não houver possibilidade de adaptação 

entre a organização do trabalho e desejo dos sujeitos, quando as margens de 

liberdade na transformação, gestão e aperfeiçoamento da organização do trabalho já 

foram utilizadas e esgotadas. O trabalhador, impedido de exercitar sua capacidade 

criadora, vivencia persistentemente o fracasso, podendo chegar a comprometer sua 

saúde (FACAS, 213). Segundo Dejours (2007), essa capacidade criadora, de origem 

pulsional, não deve ser subempregada - ou levará o sujeito à patologia. 

No entanto, quando o trabalhador consegue se engajar subjetivamente no 

trabalho, utilizar seu conhecimento e sua criatividade para contribuir com a 

organização do trabalho e, fundamentalmente, ser reconhecido por isso, então este 

sofrimento é denominado como “criativo”, já que se caracteriza pela vivência de 

situações de prazer no trabalho (FACAS, 2103). 

As estratégias adotadas pelos indivíduos nas organizações, que suportam o 

sofrimento criativo, ou que, na dificuldade de utilizá-las, contribui para o surgimento 

do sofrimento patogênico, são aqui tratadas enquanto mobilização subjetiva, 

processo por meio do qual os trabalhadores se engajam na dinâmica de construção e 

de evolução da organização do trabalho, lançando mão de sua subjetividade, da sua 

inteligência prática e do coletivo de trabalho para transformar as situações causadoras 

de sofrimento (FACAS, 2013). É, então, um elemento indissociável do sofrimento do 

trabalho, sendo revelada pela transgressão, inteligência prática, cooperação e 

reconhecimento. 

Cabe aqui clarificar cada um destes comportamentos:  1) entende-se por 

transgressão o desrespeito às leis, normas e à ordem, estando associada à 
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desobediência, descumprimento, desrespeito, invasão, safadeza, trapaça, fraude, 

crime, vileza, desonestidade, corrupção e pecado – palavras normalmente ligadas à 

ideia de mal (FACAS, 2013); 2) já por inteligência prática, o comportamento que 

ocorre quando o trabalhador lança mão quando do confronto com o fracasso (FACAS, 

2013), uma espécie de astúcia que visa encontrar soluções, na busca pelo equilíbrio 

da relação entre corpo e sofrimento; 3) a cooperação, por sua vez, o comportamento 

que exige vontade das pessoas trabalharem juntas e o desejo de superarem 

coletivamente as contradições que surgem da própria natureza ou da essência da 

organização do trabalho (DEJOURS, 2011). Para tal, é preciso ter liberdade e uma 

relação de confiança entre os sujeitos; 4) por último, o reconhecimento, ou 

retribuição, de natureza simbólica, que é dada por meio do reconhecimento em duas 

diferentes dimensões: reconhecimento no sentido de constatação da contribuição do 

trabalhador à organização do trabalho; e reconhecimento no sentido por essa 

contribuição (FACAS, 2013). 

Ou seja, o indivíduo dentro das organizações busca transformar o seu 

sofrimento no trabalho em algo ao seu favor, mas, para tal, precisa de 

reconhecimento, para que este esforço pessoal tenha significado. Essa dinâmica é 

aquela que permite a ressignificação do sofrimento e a vivencia de prazer (DEJOURS; 

ABDOUCHELI, 1990). 

O ambiente de trabalho pode, então, ser entendido na ótica do bem-estar e do 

sofrimento, enquanto conceitos indissociáveis e que repercutem no “teatro do 

trabalho”, materializado na interação com seus personagens (os sócios, os 

executivos, as gerências, os colegas), no enredo (o ambiente político e de poder, as 

hierarquias, os comportamentos éticos ou não, os valores) e no cenário (a sociedade, 

a economia, a empregabilidade e o desemprego, a instabilidade e as incertezas), bem 

como pelos seus espectadores (a famílias, os amigos e aqueles fora do seu círculo 

ou contrários à sua forma de estar). 

Mendes e Araújo (2012), alegando o pressuposto da dialética, abordam o 

sofrimento patogênico através de elementos não exclusivamente negativos, como na 

formulação original de Dejours (1992), incluindo também aspectos positivos, de forma 

que prazer e sofrimento não estejam desvinculados. 
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Desta forma, segundo Facas (2013), utilidade é entendida como sentimento 

de valorização, de fazer um trabalho que tenha sentido para si mesmo, seja importante 

e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade. Por sua vez, 

indignidade é definida como sentir-se injustiçado, desanimado, insatisfeito e 

desgastado com seu trabalho. Finalmente, reconhecimento diz respeito a sentir-se 

qualificado, aceito e admirado pelos colegas e chefias e livre para expressar o que 

pensa e sente em relação ao seu trabalho. 

A articulação destes elementos é o que caracteriza a existência ou não do 

sofrimento patogênico. 

 

2.1.3 Os danos à saúde 

 

Os fatores que causam danos à saúde se refletem no corpo “subjetivo”, aquele 

que se constitui a partir do corpo biológico, mas que resulta da experiência mais íntima 

de si e da relação com o outro. Este corpo que é convocado no trabalhar (DEJOURS, 

2004). Cabe notar que: 

(...) o corpo inteiro – e não apenas o cérebro – constitui a sede da inteligência 

e da habilidade no trabalho. O trabalho revela que é no próprio corpo que 

reside a inteligência do mundo e que é, antes de tudo, pelo seu corpo que o 

sujeito investe no mundo para fazê-lo seu, para habitá-lo (DEJOURS, 2004, 

p.29). 

Assim, os fatores danosos à saúde, com efeito no corpo, são denominados 

riscos psicossociais, entendidos como decorrentes dos efeitos negativos da 

organização do trabalho sobre os estilos de gestão, sofrimento patogênico e danos 

físicos, psicológicos e sociais. Provocam o adoecimento do trabalhador e 

comprometem a qualidade do trabalho (FACAS, 2013).  

É importante destacar que o diagnóstico clínico dos riscos à saúde, através de 

entrevistas como anamnese clínica, já seria suficiente para detectar tais indícios de 

adoecimento. No entanto, com a demanda de análise em grandes grupos ou mesmo 

para fins acadêmicos, Mendes e Ferreira (2007) buscaram elaborar instrumentos 

estruturados com o objetivo de traçar um perfil dos antecedentes, medidores e efeitos 
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do trabalho no processo de adoecimento, capazes de complementar a prescrições de 

clínica do trabalho, exercendo assim um papel de “termômetro”. 

Porém, existem estudos e normativos sobre doenças que podem ser 

diagnosticadas por profissionais de saúde, denominadas doenças ocupacionais e do 

trabalho, tal como amplamente difundido por Mesquita et.al (2016). Tais estudos e 

normativos não procuram compreender as organizações, mas diagnosticar o 

indivíduo, de forma que pensar a relação entre organização e doença se tornou um 

assunto cada vez mais relevante. Vieira (2014) afirma, inclusive, que em muitas 

empresas, denunciam-se casos de sofrimento humano no trabalho, que ultrapassam 

a linha da normalidade, tais como doenças físicas (gastrites, úlceras, infartos, LER – 

lesões por Esforços Repetitivos), doenças psicossociais (depressão, dependência 

química, TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo) e acidentes de trabalho, que 

invalidam e/ou matam milhões de pessoas anualmente. 

Alguns estudos já apontavam como indicadores do DORT (Distúrbio 

Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) e depressão, os seguintes: 

(...) dores nos membros superiores, inferiores e nas costas, formigamento nos 

membros superior e sensações de desconforto postural, bem como vivências 

de tristeza, de sentimento duradouro de desamparo, perda da autoconfiança, 

dificuldades para tomar decisões na vida pessoal, insônia, sonhar com o 

trabalho vida pessoal prejudicada e excesso de bebida alcoólica, em 

decorrência de experiências negativas com o trabalho (FERREIRA; 

MENDES, 2003, p. 80). 

 Assim, Facas (2013) conceituou saúde enquanto meio para se obter bem-estar 

físico, psíquico e social. Com base em Dejours (1992), sugere que: 1) o bem-estar 

físico estaria relacionado à liberdade de regular as variações que aparecem no estado 

do organismo - cansaço, sono, fome, vontade de dormir. Trata-se da liberdade de 

adaptação, de dar ao corpo a possibilidade de repousar, de comer, de dormir; 2) o 

bem-estar psíquico seria a liberdade, associada ao desejo pessoal na organização 

da sua vida; e 3) o bem-estar social, aquele relacionado à liberdade de se agir 

individual e coletivamente sobre a organização do trabalho. 



29 
 

 O dano, desta forma, decorre dos inibidores do bem-estar. Nas organizações, 

tais inibidores habitam o contexto do trabalho e se evidenciam através do sofrimento 

patogênico. 

 

2.2 O fenômeno da fofoca nas organizações 

 

A fofoca nas organizações pode ser definida, de acordo a proposta de Kurland 

e Pelled (2000), enquanto uma conversa informal e avaliativa em uma organização 

sobre outro membro da organização que não está presente. 

Um apanhado interessante dos diversos estudos que versam sobre a função 

da fofoca nas organizações está presente em Smith (2014), que lista as suas 

perspectivas desde a década de 1990: a) como controle social, quando a fofoca é 

tratada como violação de questões éticas, normas ou de premissas culturais de 

um determinado grupo, onde a sua propagação surti efeito didático, diminuindo a 

probabilidade desta violação voltar a acontecer. Ou seja, a fofoca contribui, segundo 

o autor, para a compreensão do conteúdo normativo dentro de um grupo ou uma 

organização, assim como fomenta o conhecimento sobre o próprio indivíduo e suas 

atitudes; b) como ferramenta de cooperação, uma vez que promove a ligação entre 

pessoas e a coesão do grupo envolvido com o tema da fofoca, o que exige uma ação 

coordenada; c) como veículo de exercício do poder no grupo, por conta da 

transmissão informal de conteúdos positivos, atribuídos aos “amigos”; ou negativos, 

atribuídos aos “inimigos”; e, por fim, d) como atividade lúdica, em momentos de 

relaxamento ou como puro divertimento. 

Enquanto fenômeno social, a fofoca pode ser observada no interior das 

organizações, tal como descreve Ellwardt (2011), ocorrendo num cenário de três 

atores: o emissor, o receptor e o objeto da fofoca (ou seja, o terceiro ausente). Mas 

para que de fato ocorra, segundo o mesmo autor, é necessário que existam relações 

de confiança interpessoal entre esses três atores, o que se ilustra no esquema em 

tríade, cujas setas indicam para quem o comportamento é dirigido. Optou-se aqui por 

utilizar o termo “fofoqueiro” em detrimento do termo “emissor”. 
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Figura 2: Tríade da Fofoca 
Fonte: Adaptado de Ellwardt (2011)  

  

Este esquema permite realizar inferências sobre a dinâmica do fenômeno, por 

exemplo, quanto à sua qualificação, ao se admitir que a fofoca nociva ocorre quando 

ambos, o fofoqueiro (emissor) e o receptor, compartilham de laços da amizade, que 

não são partilhados com o objeto da fofoca, aqui vitimado. No entanto, já que cria 

laços entre o fofoqueiro e o receptor, pode-se dizer que, neste nível, há uma relação 

de colaboração. 

Esta representação simples da dinâmica da fofoca também permite diferenciar 

este fenômeno de outros, muito semelhantes e próximos, como o rumor. Segundo 

DiFonzo e Bordia (2009), rumores são declarações de informação não verificadas e 

instrumentalmente relevantes, que circulam e surgem em contextos de ambiguidade, 

perigo ou ameaça potencial, ajudando as pessoas a criar sentido e gerenciar riscos. 

Ou seja, o rumor trata de uma notícia em caráter mais amplo, sendo um fenômeno 

mais próximo do sensemaking, enquanto a fofoca é objetiva, é relacionada à uma 

terceira pessoa. 

Shaw et al. (2011) realizaram pesquisas que visavam avaliar o que 

denominaram “modelo geral do efeito da fofoca”, quando esta incide numa 

determinada estrutura social, fortalecendo as relações entre os envolvidos. Segundo 

os autores, a dinâmica e a expansão da fofoca, quando surge numa tríade isolada, 

acaba por se dissolver, o que não ocorre quando inserida em grupos mais densos. Ou 

seja, a fofoca se destrói em redes de pessoas pouco agrupadas, mas se fortalece 

caso existam muitos agrupamentos.  

Em outras palavras, quanto mais dividido é o grupo e quanto mais grupos 

existirem, maior será a probabilidade de existir a fofoca. A dinâmica da fofoca, nestes 
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casos, inicia com um assunto e uma vítima, ou seja, o objeto da fofoca – sua origem. 

Num segundo momento, o fofoqueiro, que teve contato com a origem do assunto, 

repercute a fofoca para um receptor. Assim, o receptor (ou mesmo o fofoqueiro) 

repercute a fofoca a um novo receptor. Estas redes vão se expandindo ou se 

dissolvendo segundo a natureza do assunto. 

 

 

Figura 3: Redes de fofoca (O: origem; F: fofoqueiro; R: receptor; V: vítima da fofoca) 
Fonte: Adaptado de Shaw et al. (2011) 

 

Kuo et al. (2015) sugerem três condicionantes para ocorrer a fofoca: 

sociabilidade, partilha de referências comuns e proteção à privacidade. Isto quer dizer 

que dificilmente uma fofoca se inicia entre pessoas que não comungam de ideias 

semelhantes, gerando entre os atores um sentimento de pertencimento, tal como 

referido noutros estudos (SHAW et al., 2011; ELLWARDT, 2011). 

Desta forma, é de imaginar que uma vez constituída a tríade, porém havendo 

ausência das suas condicionantes, dar sequência a uma fofoca seria uma tarefa 

arriscada, já que a garantia da privacidade do fofoqueiro, mesmo que frágil, é 

fundamental, na medida que o objeto, o terceiro, está ausente e a sua participação 

dissipa o caráter subversivo da prática, mesmo quando o assunto se trata de uma 

brevidade.  

Nota-se, então, que o ambiente é uma variável relevante para manter a 

privacidade, enquanto condição de se expressar ideias sem o receio de ser 

descoberto. Mas é importante destacar que não se trata de pensar no ambiente de 

trabalho enquanto lugar obscuro, longínquo, “escondido”. O próprio local de trabalho 

pode permitir a privacidade necessária à dinâmica da fofoca.  
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Para além das funções, contextos e condições para a ocorrência do fenômeno 

aqui descritos, diversos estudos focaram em diferentes perspectivas quanto aos 

antecedentes da fofoca, nomeadamente, as variáveis que inferem despertar nos 

indivíduos a necessidade de fofocar. Porém, estas motivações não serão objeto de 

aprofundamento neste estudo. 

No entanto, o debate sobre o aspecto individual do fenômeno, tomando como 

referência o estudo de Luna e Chou (2013), tem especial relevância, quando avaliado 

a partir das estratégias para lidar com o sofrimento no trabalho. No referido estudo, 

tendo por base a teoria do comportamento planejado, afirmam que a intenção de um 

indivíduo realizar um comportamento específico é determinada pela sua atitude em 

relação à realização do comportamento em si, suas normas subjetivas percebidas 

quanto ao desempenho do comportamento e sua percepção sobre a facilidade ou 

dificuldade de executá-lo. Em outras palavras, a atitude relacionada a um 

determinado comportamento, mesmo que no âmbito individual e pessoal, é 

confrontada dentro da organização, que pode ser mais ou menos tolerante à mesma, 

tendo em conta a sua organização do trabalho.  

Clegg e van Iterson (2009) introduzem neste debate os conceitos de narcisismo 

de pequenas diferenças e propinquidade (proximidade entre pares), para avaliar a 

fofoca na ótica do poder nas organizações. Segundo os autores, a animosidade 

aumenta quando os membros e grupos organizacionais se tornam mais semelhantes, 

em termos de relações de poder e de identidade, por exemplo, como resultado de 

mudanças nos objetivos da empresa, políticas de RH, demandas isomórficas que 

emanam do ambiente de tarefa ou mesmo tendências sociodemográficas. 

Kurland e Pelled (2000) sugerem que o ambiente de trabalho é dominado por 

questões associadas ao poder, descritas em cinco dimensões: 1) poder coercitivo, 

aquele que emerge da crença que o outro tem a capacidade de puni-lo; 2) poder da 

recompensa, que emerge da crença que o outro pode lhe fornecer os resultados 

desejados; 3) poder de legitimidade, que é aquele que emerge da percepção que o 

outro tem um direito legítimo de influência, baseado na posição na organização; 4) 

poder especializado, sendo aquele que emerge da crença que o outro tem 

conhecimentos técnicos ou algum conhecimentos específico que o indivíduo precisa; 

por fim, 5) o poder referente, enquanto poder que emerge da atração e do desejo de 
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ser associado ao outro. Esta perspectiva de poder oferece um amplo leque de 

relações, que podem variar de acordo com a definição do “outro”, no caso específico 

deste estudo, se o outro se trata de receptor ou da vítima. 

Quanto ao conteúdo da fofoca, a proposta de Kuo et al. (2015), que sugere 

uma categorização relacionando-o ao ambiente de trabalho (JRG - do termo em inglês 

job-related gossip) ou aquele não relacionado ao ambiente de trabalho (NJG – 

também do termo em inglês non-job-related gossip), permite avaliar os conteúdos de 

forma mais tangível e criar novas categorizações que possam se associar ao 

sofrimento no trabalho. 

Segundo os autores, conversas informais relacionadas ao trabalho envolvem 

conteúdos sobre colegas com excelente performance, interesse e dedicação ao 

trabalho, credibilidade dentro da função e experiência, boas habilidades interpessoais, 

moralidade no ambiente de trabalho, assim como aqueles com baixa performance, 

sem interesse ou com baixo engajamento, inexperientes ou com baixo 

conhecimento/qualificação, com atitudes relacionadas com lacunas morais no 

ambiente de trabalho. 

Por outro lado, as conversas com conteúdo que não se relacionam 

diretamente com o ambiente do trabalho envolvem colegas que vivenciaram bons 

momentos, como a compra de uma casa ou carro, bem como maus momentos (como 

doenças ou acidentes de carro), novas amizades ou relacionamentos amorosos, 

aqueles que mentem ou traem seus parceiros, que dão pouca atenção aos filhos, tão 

quanto os que dão boa atenção aos filhos, que divorciaram, separaram ou que tem 

problemas no seu relacionamento, que se engajaram num novo relacionamento ou 

que se casaram, possuem bom relacionamento familiar ou relacionamento familiar 

ruim. 

É importante destacar que o conteúdo quando não avaliativo não constitui 

fofoca no ambiente de trabalho, como exemplo, a comunicação informal sobre um 

possível downsizing organizacional (um evento), sobre o nascimento do bebê de um 

colega (não avaliador) ou má notícia sobre uma celebridade (não conhecida 

pessoalmente pelo fofoqueiro ou pelo receptor de fofocas), tal como preconizado por 

Wu et al. (2016). 
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Kuo et al. (2015) concluíram em seus estudos que há tendência de quebra do 

contrato psicológico nas empresas (caraterizada pela descrença nos seus valores e 

na sua gestão), especialmente quando se verifica a gestão abusiva no seu ambiente. 

Assim, a quebra do contrato psicológico desencadearia o comportamento cínico nos 

indivíduos dentro da organização, este operacionalizado pela fofoca. Pode-se aqui 

notar um elo com o conceito de estratégias subjetivas, preconizado pela teoria 

psicodinâmica do trabalho. 

Ellwardt (2011), por sua vez, buscou enfocar alguns aspectos específicos da 

organização do trabalho, tais como a relação da fofoca com a autoridade dos 

gestores, as mudanças organizacionais e a falta de confiança. 

Ou seja, o autor associa o fenômeno da fofoca com a própria organização do 

trabalho, onde as hierarquias e a estrutura de poder são alguns dos seus 

componentes. Tais estruturas refletem a divisão do trabalho e das pessoas, relação 

esta que se pretende avaliar no presente estudo. 

No entanto, para evitar conceitos muito amplos sobre aspectos positivos e 

negativos da fofoca, buscou-se utilizar constructos sobre nocividade e colaboração 

através da fofoca, ambos explorados nas seções seguintes.  

 

2.2.1 Fofoca colaborativa – o lado “positivo” da fofoca 

 

Diversos aspectos relacionados com a prática colaborativa entre indivíduos 

numa organização estão descritos nos estudos sobre fofoca. Clegg e van Iterson 

(2009) destacam que a fofoca alerta sobre perigos que ameaçam a ordem nas 

organizações e seu poder se baseia na vigilância discursiva, supervisão e 

monitoramento das transgressões. Enquanto os sujeitos da fofoca, as vítimas, não 

podem ser formalmente disciplinados por outros que não têm poderes para fazê-lo, 

estes podem ser informalmente disciplinados pela deslegitimação e eventualmente 

pelo alcance da fofoca, especialmente quando alcança as estruturas formais de 

decisão e poder dentro das empresas. 

Assim, a distinção entre fofoca positiva ou negativa é uma questão de 

perspectiva e não pode ser no todo associada a aspectos colaborativos ou nocivos. 
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Esta qualificação irá depender do agente em questão: o fofoqueiro, o receptor, a vítima 

e, em paralelo, a própria organização. Ou seja, o que é colaboração para um agente 

pode ser nocivo para outro. 

Por exemplo, segundo Piazza e Bering (2008), a fofoca pode promover 

sentimentos de generosidade quando melhora a reputação da vítima, ou seja, cria 

laços entre o receptor e a vítima. Por outro lado, quando ataca a sua reputação, cria 

laços entre o fofoqueiro e o receptor. Wu et al. (2016) afirmam que as pessoas 

cooperam para manter uma reputação positiva em seu ambiente social. 

Segundo McAndrew, Bell e Garcia (2007), a fofoca tem uma função importante 

na sociedade, já que o fluxo constante de informação entre pessoas precisa ser 

analisado, debatido, para ajudar as pessoas a entenderem o seu ambiente, ou seja, a 

informação é submetida a diferentes perspectivas, de forma que indivíduo possa 

interpretá-la, de acordo com sua própria base de conhecimento, facilitando o 

pensamento crítico como uma ferramenta de sensemaking, de construção do sentido 

social. 

Recuperando o debate proposto por Dunbar (1996), a fofoca cria laços e 

promove a coesão do grupo, assim como facilita excluir membros desiguais. Feinberg, 

Willer e Schultz (2014), da mesma forma, indicam que a fofoca facilita a escolha de 

parceiros, afastando os trapaceiros e os free-riders (“forasteiros”). Ou seja, se por um 

lado colabora, criando laços, por outro é nociva, excluindo terceiros. 

Em linha gerais, os aspectos colaborativos da fofoca referem-se às suas 

funções de democratização da informação, criação de laços, aprendizado sobre a 

cultura organizacional e como mediadora de temas éticos. Mas todas estas funções 

precisam ser confrontadas na dinâmica da fofoca, quanto aos agentes, já que a 

colaboração é mais evidente entre fofoqueiro e receptor. 

  

2.2.2 Fofoca nociva – o lado “negativo” da fofoca 

 

Clegg e van Iterson (2009) tratam a fofoca nociva na ótica da quebra de alguma 

regra, ou seja, quando a ordem normativa é violada. No entanto, a quebra de uma 

norma está mais associada à organização em si. Para o indivíduo, tendo como base 
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Wu et al. (2016), o que importa é a sua reputação, privacidade e capacidade de 

controlar a sua expansão. 

Neste sentido, Clegg e van Iterson (2009) complementam que é a proximidade 

e o conhecimento do poder, os compromissos não mantidos, os ciúmes e rivalidades 

mesquinhas, os amantes "secretos", os assuntos de escritório em todos os seus 

detalhes, a fonte do poder de uma fofoca e, desta forma, as fofocas podem ser 

associadas à perspectiva freudiana de "narcisismo de pequenas diferenças", onde os 

“fofocantes” tendem a não ser muito diferentes daqueles fofocados em termos de 

proximidade. Assim, a fofoca nas organizações trata-se de um fenômeno de 

indivíduos próximos. 

Em consonância, Decoster et al. (2013) destacam elementos específicos das 

organizações, como a supervisão abusiva, afirmando ter consequências negativas 

significativas para o bem-estar, atitudes e comportamento dos indivíduos. Contudo, 

apesar do seu potencial devastador, é possível que estes indivíduos nem sempre 

reajam negativamente em relação ao comportamento abusivo de um líder. Por 

exemplo, seus estudos apontaram que os empregados confrontados com um 

supervisor altamente abusivo tinham uma coesão mais forte e estavam envolvidos em 

menor frequência com eventos de fofoca, sugerindo que a identidade com a 

organização pode funcionar como um amortecedor para aqueles que vivenciam a 

supervisão abusiva. 

Shaw et al. (2011), entretanto, destacam que o ato de fofocar promove troca de 

informações que fortaleceram as relações entre os envolvidos, porém, enfraquecem 

os laços entre o fofoqueiro e a vítima. Ou seja, novamente, a nocividade é mais 

evidente na relação com o vitimado, enquanto, e ao mesmo tempo, se colabora com 

o receptor. 

Richardson e Green (1997) sugerem que o uso da fofoca constitui uma 

agressão indireta, que visa destruir a reputação do indivíduo que é alvo, ou mesmo 

manipulando o seu relacionamento com outros. Segundo Foster (2004), o fenômeno 

da fofoca pode causar no indivíduo embaraço e desconforto para o vitimado, uma vez 

que envolve temas sensíveis e privados que podem arruinar a sua reputação e 

credibilidade. 
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Gonzaga Jr. (2007) avaliou as relações de trabalho contemporâneas e a 

perversão, associando elementos de controle e gestão de pessoas com o 

comportamento perverso. Baseado nas teorias lacanianas, afirma que o neurótico é 

sujeito enlaçado pelo desejo do outro, tal como o perverso que, no entanto, torna o 

outro “instrumento” do seu gozo e em “saber” quanto as especificidades desse gozo. 

Ao buscar sair desta situação, o neurótico aceita entrar numa montagem perversa 

para aliviar o seu sofrimento. 

Para Lacan (2003), o sofrimento é formulado por via de discursos, tal como 

sugere Bourdieu (1989), através de laços sociais que repercutem pela linguagem, 

enquanto estruturas estruturadas, carregadas de simbolismo e significados.  

 

2.2.3 A construção social da fofoca no Brasil 

 

Ao supor que a linguagem "marca as coordenadas de minha vida na sociedade 

e enche esta vida de objetos dotados de significação" (BERGER; LUCKMAN, 2004, 

p.39), fez-se necessário avaliar o fenômeno da fofoca no Brasil. 

Atualmente, há uma grande lacuna em relação aos estudos, de caráter 

acadêmico sobre a fofoca no contexto brasileiro, sendo pioneiro o artigo de Gouveia 

et al. (2011), elaborado com o objetivo de se obter evidências de validade e 

confiabilidade da “Escala de Atitudes Frente à Fofoca” (EAFF), originalmente 

elaborada nos Estados Unidos por Litman e Pezzo (2005), como instrumento de 

pesquisa, formado por 12 itens, agrupados em dois fatores: valor moral e valor social.  

É importante referir que a premissa principal da EAFF é considerar a tendência 

da fofoca enquanto disposição psicológica do indivíduo, associada a valores sociais e 

morais. Os valores sociais são aqueles baseados nas seguintes atitudes individuais: 

1) penso nos negócios ao invés de fofocar; 2) adoro saber o que está acontecendo na 

vida das pessoas; 3) gostaria de compartilhar o que eu ouço; 4) é divertido falar sobre 

outras pessoas; 5) fofoca é uma ótima maneira de passar o tempo; e 6) fofocar é uma 

boa forma de quebrar o gelo. Já os valores morais: 7) não posso confiar nas fofocas; 

8) nunca se sabe fofoca para ser útil; 9) as fofocas costumam ser verdadeiras; 10) 



38 
 

nunca se deve mencionar rumores, mesmo quando forem verdade; 11) rumores 

raramente são verdadeiros; 12) é errado falar sobre os outros. 

Há, nas dimensões basais deste estudo, certa confusão entre os conceitos, em 

especial em relação a “rumor”, tema debatido na parte 3. De qualquer forma, os 

autores avaliaram a associação da EAFF com o “Questionário de Tendência a 

Fofocar” – QTF (NEVO; NEVO; DERECH-ZEHAVI, 1993), como forma de se verificar 

em que medida os fatores da EAFF explicam o interesse e a intenção de transmitir 

fofocas negativas, tendo indicado que somente os valores sociais se colocavam como 

antecedentes do interesse e da intenção de transmitir este tipo de fofoca. 

Também, através desse estudo, se correlacionou positivamente a fofoca à 

“curiosidade interpessoal” e negativamente à “desejabilidade social”, não havendo 

relação com a “extroversão”. 

Uma vez compreendidas as estruturas do estudo de Litman e Pezzo (2005), 

Gouveia et al. (2011) propuseram alguns ajustes à EAFF, em especial através do uso 

da “Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne”, previamente ajustada e 

validada em Gouveia et al. (2009). 

Em linhas gerais, as conclusões para o contexto brasileiro foram similares ao 

estudo original, com exceção da variável “gênero”, já que não foi observado qualquer 

efeito da mesma no contexto brasileiro, apesar do estudo base ter indicado a influência 

do sexo nas atitudes de cunho social e moral, com mulheres tendendo a ser mais 

favoráveis a reproduzir a fofoca (HAVILAND, 1977; NEVO; NEVO; DERECH-ZEHAVI, 

1993). No entanto, o autor refere que no seu estudo, os homens tendem a considerar 

a fofoca moralmente mais reprovável do que o fazem as mulheres, mesmo sem que 

isso influencie a tendência a fofocar. 

O estudo de Gouveia et al. (2011) reafirma as conclusões de Baumeister, 

Zhang e Vohs (2004), nomeadamente o tratamento da fofoca como uma atitude ou 

um comportamento indesejável, que envolve dizer, predominantemente, coisas ruins 

ou falsas sobre outras pessoas, o que pode ser prejudicial, sendo tal associação a 

aspectos nocivos mais fortemente correlacionadas no contexto brasileiro. 

Uma segunda referência nacional sobre o tema da fofoca, Gaiarsa (2015), não 

se trata de um estudo acadêmico, mas de uma coleção de percepções sobre o tema. 

O autor sugere o estabelecimento da “Lei de Gaiarsa”, onde refere que “a quantidade 
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de fofoca que existe no mundo e em cada pessoa é exatamente igual à quantidade 

de desejos humanos não realizados – à frustração cósmica – de cada um” (GAIARSA, 

2015, cap. 8). 

Enquanto os estudos de Gouveia et al. (2011), no campo da psicologia, buscam 

relações morais e sociais, conceitos que serão parcialmente utilizados neste estudo, 

em Gaiarsa (2015) são teorizados argumentos difíceis de transportar para um estudo 

acadêmico, até pela ausência de pesquisa empírica que possa ser verificável. Ambos 

os estudos, por sua vez, não centram as suas análises no ambiente de trabalho, 

optando por um caráter mais amplo do fenômeno, o que também reduz a sua 

capacidade de relação com o objeto deste estudo.  

Estas limitações justificam o fato do modelo teórico proposto nesta pesquisa 

apresentar também categorias em aberto, que serão exploradas numa pesquisa de 

campo específica para tal, cujos resultados serão debatidos nas partes 4 e 5. 

 

2.3 A associação entre fofoca e sofrimento patogênico – hipóteses do estudo 

 

Os aspectos nocivos e de cooperação do fenômeno da fofoca, tal como 

discutido anteriormente, apresentam alguns paralelos, tanto com a organização do 

trabalho, quanto com o sofrimento patogênico. 

Sendo o sofrimento e a fofoca fenômenos que coabitam nas empresas, é de se 

inferir que ambos sofrem influência do contexto do trabalho, especialmente por suas 

características, mais ou menos rígidas, ou conflitantes em termos de organização, 

condições do trabalho e relações sócio profissionais. 

De qualquer forma, mesmo sendo necessário avaliar com mais detalhes as 

categorias relacionadas ao fenômeno da fofoca no contexto brasileiro e em especial 

o seu duplo papel no ambiente de trabalho, nocivo e colaborativo, é possível desde já 

sugerir quatro hipóteses para debate, com base nos extensos estudos aqui citados, 

como forma de associar a fofoca ao sofrimento patogênico, bem como confirmar as 

bases da teoria psicodinâmica do trabalho: 

• H1: o contexto de trabalho impacta positivamente no sofrimento patogênico 

(DEJOURS, 1992, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009; MENDES, 2003; MENDES; 
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FERREIRA, 2003, 2007; FACAS, 2013; MENDES; FACAS, 2013; VIEIRA, 

2014). 

• H2:  o contexto de trabalho impacta positivamente a fofoca no ambiente de 

trabalho (KURLAND; PELLED, 2000; CLEGG; VAN ITERSON, 2009; 

ELLWARDT, 2011; DECOSTER et al., 2013; YUE, 2013; KUO et al, 2015; WU 

et al., 2016).  

• H3: a fofoca no ambiente de trabalho, ao mediar a relação entre contexto de 

trabalho e sofrimento patogênico, acentua o impacto no próprio sofrimento 

patogênico. 

• H4: o sofrimento patogênico impacta positivamente os danos físicos, sociais e 

psicológicos (MENDES, 2003; FACAS, 2013; MENDES; FACAS, 2013; 

MENDES; FERREIRA, 2007, 2008; VIEIRA, 2014; MESQUITA et al., 2016). 

Nas partes 4 e 5 deste estudo será descrito como as diferentes pesquisas serão 

realizadas, bem como seus resultados e discussão.  
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3 Percurso metodológico 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

O estudo da teoria psicodinâmica do trabalho no Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, 

desenvolveu uma série de instrumentos adaptados ao contexto brasileiro, que 

serviram de referência para este estudo. No entanto, quanto à sua associação com o 

fenômeno da fofoca, há ainda uma lacuna que precisa ser explorada. 

É neste sentido que foram delineados dois estudos, sendo o primeiro baseado 

em métodos qualitativos, com foco exclusivo no fenômeno da fofoca no ambiente de 

trabalho; e um segundo, estruturado a partir de métodos quantitativos, de forma a se 

inferir relações entre fofoca no ambiente de trabalho e o sofrimento patogênico. 

Tratam-se, desta forma, de procedimentos sequenciais, aqueles onde os 

pesquisadores tentam elaborar ou expandir os resultados de um método com outro 

método. Isso significa começar com um método qualitativo, ainda que para fins 

exploratórios, e continuar com um método quantitativo, utilizando-se uma amostra 

maior, que permita construir generalizações sobre o assunto (CRESWELL, 2007). 

Nas seções a seguir, a metodologia adotada, quanto ao tipo da pesquisa 

efetuada, a coleta de dados e seu respectivo tratamento, está detalhada para cada 

estudo, como forma de melhorar a sua compreensão e encadeamento. 

 

3.2 Estudo 1 – Pesquisa Qualitativa 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa qualitativa 

 

Sendo o Estudo 1 de caráter qualitativo, cabe destacar que a pesquisa 

qualitativa tem o objetivo de: 

(...) melhorar a prática individual, contribuindo para a descrição e 

compreensão de situações concretas. A teoria é de tipo interpretativo, ou 



42 
 

seja, não é anterior aos dados, mas surge a partir desses mesmos dados, 

numa relação constante e dinâmica com a prática, sem intuitos precisos de 

normalidade (COUTINHO, 2014, p.30). 

Neste sentido, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, considerada uma 

técnica para tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito 

de determinado tema (VERGARA, 2005).  

A coleta de dados se baseou num roteiro semiestruturado, o que permitiu que 

as pessoas respondessem nos seus próprios termos, mesmo a partir de entrevistas 

padronizadas (MAY, 2004), que continham perguntas abertas, baseadas em grades 

mistas (VERGARA, 2005). Assim, foram definidas preliminarmente as categorias 

pertinentes aos objetivos da pesquisa, em linha com o referencial teórico, admitindo-

se incluir novas categorias no processo de análise, o que refletiu na composição das 

perguntas (algumas baseadas em categorias abertas, outras em categorias 

fechadas). 

Tendo em conta este tipo de pesquisa, utilizou-se uma amostra não-

probabilística, onde os indivíduos são selecionados de acordo com critérios julgados 

relevantes para um objeto particular de investigação, estabelecido indutivamente, 

neste caso, por seleção intencional ou por julgamento, quando sujeitos-tipo são 

selecionados por representarem as características relevantes da população em 

estudo (THIRY-CHERQUES, 2009). Os critérios de seleção adotados no estudo 

basearam-se em indivíduos com pelo menos uma experiência laboral e acessíveis ao 

pesquisador (caso fosse necessário esclarecer dúvidas), porém sem vínculo 

profissional direto com o mesmo (para evitar barreiras interpessoais), mantendo-se 

ainda a variabilidade da amostra quanto ao sexo, tempo de experiência e nível 

profissional. Buscou-se, intencionalmente, indivíduos mais velhos, de forma mais 

vivências pudessem ser partilhadas. 

A ocorrência de possíveis vieses, típica de amostras não-probabilísticas, será, 

de qualquer forma, mitigada através da avaliação fatorial das categorias, no âmbito 

da pesquisa quantitativa posterior, como forma de permitir generalizações, já que, 

nesta fase do estudo, o objetivo centrou-se em obter uma proposição para 

categorização do fenômeno da fofoca no ambiente de trabalho.  
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O tratamento de dados se deu como sugerido por Bardin (1997) e Vergara 

(2005), através da construção de categorias após a seleção do material, leitura 

flutuante, agrupamento, emparelhamento preliminar e codificação. 

Especificamente quanto à codificação, manteve-se o rigor metodológico 

proposto pelos autores, tais como o agrupamento em função da repetição das 

palavras, através da exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, 

constituindo-se unidades de registro e categorias emergentes, para então sugerir uma 

categorização final. Porém, algumas adaptações foram efetuadas, somente para 

efeitos exclusivos de organização do conteúdo, através do tabelamento em 

categorias finais, subcategorias e evidências (retiradas das entrevistas), tendo 

como unidade de registo a extração de frases, para além de uma associação aos 

agentes envolvidos (fofoqueiro, receptor e vítima) e tipo de experiência do indivíduo 

(presenciou/vivenciou, praticou ou sentiu), dimensões que serão contextualizadas na 

parte 4. 

 

3.2.2 Coleta de dados 

 

3.2.2.1 Blocos e estrutura do roteiro 

 

Foram definidos quatro blocos para o roteiro, por sua vez, composto por grade 

mista e perguntas abertas, onde cada bloco associou-se a um objetivo específico:  

• Bloco 1 – Definição do constructo “fofoca”, como categoria aberta: com 

apenas uma única pergunta aberta, os respondentes tinham completa 

liberdade nas suas respostas. 

• Bloco 2 – Validação de categorias fechadas pré-selecionadas no referencial 

teórico: seis perguntas, que buscavam validar os agentes envolvidos, as 

funções da fofoca, sua dinâmica, especificidades quando relacionada ao 

trabalho ou não relacionada ao trabalho, bem como o entendimento sobre 

aspectos nocivos e cooperativos.  
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• Bloco 3 – Vivências, como categoria aberta: duas questões que buscavam 

entender os papeis assumidos pelos respondentes, enquanto agentes da 

fofoca, bem como motivá-los a partilhar histórias. 

• Bloco 4 – Demografia: foram definidas quatro questões objetivas, tais como 

sexo, idade, experiência e nível profissional, de forma a garantir uma 

amostra variada. 

 

3.2.2.2 O roteiro 

 

A tabela 1 apresenta o encadeamento de perguntas que respondem aos 

objetivos de cada bloco. No entanto, optou-se por reordenar o bloco 3, o que se refletiu 

na apresentação das perguntas aos respondentes, deslocando-se a pergunta 6. 

 

Tabela 1 - Roteiro de Entrevista (Estudo1) 

Blocos # Questão 

Bloco 1 - Definição 1 No seu entendimento, o que é fofoca? 

Bloco 2 - Validação 

2 

Se definíssemos os agentes envolvidos numa fofoca em pelo 

menos três pessoas, tais como o fofoqueiro, o receptor e a vítima 

(ou fofocado), você concordaria? Sugere algum outro modelo? 

3 
Na sua opinião, quais são as funções da fofoca dentro da 

empresa? 

4 Quando que a fofoca inicia e por quais motivos? 

5 
Poderia nos dizer se há diferença entre fofocas relacionadas ao 

trabalho e não relacionadas ao trabalho? 

7 

Na sua opinião, existe algum papel da fofoca em gerar cooperação 

entre pessoas no trabalho? Imagine a cooperação assumindo-se 

em diferentes papeis: fofoqueiro, receptor, vítima. 

8 
No mesmo sentido, há algum papel nocivo? Imagine a nocividade 

assumindo-se em diferentes papeis: fofoqueiro, receptor, vítima. 

Bloco 3 - Vivências 

6 

Imagine toda a sua vida profissional, como você distribuiria (em 

percentuais) o seu envolvimento com a fofoca, assumindo os três 

papéis citados: fofoqueiro, receptor, vítima? 

9 

Poderia partilhar alguma história real dentro das empresas que 

trabalhou, que envolvesse fofoca em cada um destes papéis: 

fofoqueiro, receptor, vítima? 

Bloco 4 - Demografia 

- Qual sua idade? 

- Qual o seu gênero? 

- Qual é o seu nível profissional predominante? 

- Quantos anos de experiência profissional possui? 

 



45 
 

  

Este roteiro foi inicialmente validado no mês de junho de 2017 com dois colegas 

de mestrado, de forma a avaliar a sua aplicabilidade, tendo-se obtido resultado 

satisfatório. Porém, verificou-se viés nas perguntas dos blocos 2 e 3, quanto ao termo 

“vítima”, que pareceu induzir os respondentes a vislumbrarem o fenômeno mais na 

ótica da nocividade e menos na cooperação. Optou-se, no entanto, por efetuar 

somente um ajuste mínimo na pergunta 2, já que se tratava de uma pergunta de 

entrada no roteiro, incluindo ao lado do termo vítima a expressão “fofocado”. Não se 

alterou as questões seguintes, já que, efetivamente, buscava-se obter um ponto de 

vista sobre a nocividade, enquanto matéria prima de análise e associações com o 

sofrimento patogênico. 

 

3.2.2.3 Processo de aplicação 

 

Inicialmente se tentou, sem sucesso, uma abordagem mais formal para a 

seleção dos respondentes, com um pedido formal a uma grande empresa, localizada 

no Rio de Janeiro, negociado ao longo dos meses de maio e junho de 2017, com o 

seguinte teor:  

Solicito a permissão da <empresa> para entrevistar pelo menos 12 pessoas, 

sendo idealmente 2 diretores, 2 superintendentes, 2 gerentes e 6 

profissionais de nível operacional. Caso não seja possível entrevistar 

diretores e superintendentes, estes podem ser substituídos por gerentes. 

Idealmente esta amostra deve ser composta por indivíduos da mesma área 

de atuação, ou seja, se o diretor é de RH, então os superintendentes, 

gerentes e operacionais deverão de da área de RH.  

As entrevistas podem ser realizadas na <empresa>, de forma a evitar 

interrupções na rotina de trabalho. 

O questionário contém 4 perguntas demográficas e 9 perguntas abertas e 

específicas sobre o tema estudado. Em geral, as entrevistas levam no 

máximo 1 hora por pessoa. 

Todas as respostas serão tratadas de forma anônima na compilação do 

estudo, sendo resguardada a privacidade e os dados pessoais, como nome, 
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área, cargo e empresa, os quais não serão transcritos no estudo. Estas 

entrevistas serão também analisadas dentro de um segundo grupo, de não 

funcionários da <empresa>. 

Uma eventual citação à <empresa> será feita caso a mesma entenda ser 

importante citar esta parceria. De qualquer forma, o estudo está focado no 

fenômeno em si, não especialmente no caso. 

Com a indefinição da referida empresa face os prazos deste estudo, foi 

necessário mudar a estratégia de seleção de respondentes para indivíduos 

conhecidos do pesquisador, mantendo-se, de qualquer forma, os critérios de seleção 

intencional da amostra. 

Assim, o roteiro foi aplicado no período de 29 de junho de 2017 a 4 de setembro 

de 2017, em 25 indivíduos, que receberam os roteiros através de dois meios: e-mails 

e, em sua grande maioria, em links de formulários do Google Docs. Fez-se, no 

entanto, contato inicial com os indivíduos, de forma a responderem o roteiro sem 

qualquer influência do pesquisador, mesmo que posteriormente consultados e 

entrevistados para esclarecimento de pequenas dúvidas.  

É importante referir que em alguns casos se avaliou realizar somente 

entrevistas presenciais ou por telefone, com o pesquisador registrando diretamente 

as respostas no roteiro. Esta estratégia se mostrou pouco produtiva, já que consumia 

muito tempo (entre 1 a 2 horas) e não raramente fugiam do foco do estudo. De forma 

que o ajuste na estratégia de coleta, para que os próprios respondentes registrassem 

as suas respostas nos roteiros, foi de grande valia e facilitou o processo de 

transcrição, mantendo-se a objetividade dos depoimentos. 

No cabeçalho do roteiro, foi descrito o compromisso da pesquisa com a 

confidencialidade, sendo as respostas de consentimento livre e esclarecido: 

Este questionário é parte integrante de um estudo que avaliará a fofoca e sua 

relação com o sofrimento e prazer no ambiente de trabalho, sob a 

responsabilidade de Alexandre Muniz, aluno do Mestrado em Gestão 

empresarial - MEX/EBAPE/FGV. 

São 4 perguntas genéricas e 9 perguntas abertas e específicas sobre o tema 

estudado. Em geral, os depoimentos escritos levam cerca de 15 minutos. 
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Todas as respostas serão tratadas como anônimas na compilação do estudo, 

sendo resguardada a privacidade dos dados pessoais que, em hipótese 

alguma, serão transcritos no estudo, sendo os depoimentos de 

consentimento livre e esclarecido. 

Qualquer dúvida, segue o e-mail para contato: alexandre.muniz@gmail.com. 

 Desta forma, mesmo que o pesquisador tenha obtido dados pessoais, neste 

caso o e-mail, e conheça os respondentes, outros dados pessoais como nome e 

empresa, contatos e aqueles que não os dispostos no Bloco 4, foram completamente 

suprimidos do estudo. 

 O quadro de respondentes foi codificado, de forma a identificar de onde 

partiram as evidências de categorização, de acordo a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Codificação de Respondentes (Estudo 1) 

Código 

Entrev. 

Faixa 

Etária 
Gênero 

Nível profissional 

predominante 

Faixa de experiência 

profissional 

E01 50-59 anos Masculino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E02 50-59 anos Masculino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E03 40-49 anos Masculino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E04 40-49 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E05 30-39 anos Feminino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E06 20-29 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 1 ano até 5 anos 

E07 30-39 anos Masculino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E08 30-39 anos Masculino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E09 40-49 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E10 20-29 anos Masculino Analista / Consultor Acima de 1 ano até 5 anos 

E11 50-59 anos Feminino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E12 30-39 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 5 anos até 10 anos 

E13 50-59 anos Masculino Presidente Acima de 10 anos 

E14 40-49 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E15 20-29 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 1 ano até 5 anos 

E16 30-39 anos Masculino Analista / Consultor Acima de 5 anos até 10 anos 

E17 30-39 anos Feminino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E18 30-39 anos Feminino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E19 40-49 anos Masculino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E20 40-49 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E21 40-49 anos Masculino Presidente Acima de 10 anos 

E22 40-49 anos Feminino Superintendente / Gerente Acima de 10 anos 

E23 40-49 anos Feminino Analista / Consultor Acima de 10 anos 

E24 40-49 anos Feminino Presidente Acima de 10 anos 

E25 40-49 anos Feminino Presidente Acima de 10 anos 
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3.2.3 Tratamento de dados 

 

Os dados obtidos, através da aplicação do roteiro e coleta de depoimentos de 

25 indivíduos, foram completamente transcritos para planilhas MS Excel, sendo os 

eventuais ajustes feitos com o consentimento do entrevistado. 

Assim, procedeu-se ao agrupamento de categorias emergentes, de acordo com 

a codificação proposta, utilizando-se o conjunto de tabelas a seguir. 

 

Tabela 3 – Exemplo da tabela de agrupamento de evidências  

# 
Evidências Respondentes Agrupamentos 

1 (...) E(n) ... 

    

 

 

Tabela 4 – Exemplo da tabela emparelhamento de evidências em subcategorias e categorias 
emergentes 

Categorias emergentes Subcategorias Evidências 

(..) (...) n1, n2, ... 

   

 

 

Tabela 5 – Exemplo da tabela de codificação e categorias finais 

# Categorias finais # Subcategorias 

1 (..) 1.1 (...) 

    

 

É importante referir que inicialmente se vislumbrava realizar o tratamento de 

dados somente com base em categorias finais, subcategorias e evidências, estas 

últimas extraídas na pergunta 1 do roteiro. No entanto, as perguntas dos blocos 2 e 3 

ofereceram elementos de reflexão que permitiram enriquecer a análise, os quais serão 

evidenciados na parte 4 deste estudo, dando origem à inclusão da indicação dos 

agentes envolvidos e tipo de experiência. 
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3.3 Estudo 2 – Pesquisa Quantitativa 

 

3.3.1 Tipo de pesquisa quantitativa 

 

Segundo Creswell (2007), as estratégias e métodos de pesquisa quantitativa 

são baseadas em técnicas onde o investigador usa primariamente alegações pós-

positivistas para desenvolvimento do conhecimento, tais como o raciocínio de causa 

e efeito, a redução de variáveis específicas, hipóteses e questões, o uso de 

mensuração, observações e teste de teorias.  

No caso específico deste estudo, foram utilizadas técnicas denominadas 

quase-experimentos, havendo grupos de tratamento e controle, além de definição 

de indivíduos tratados de forma não-aleatória. 

Ainda dentro do contexto de técnicas, utilizou-se a análise multivariada, que 

combina aspectos da regressão linear múltipla e da análise fatorial (fatores 

comuns), de forma a representar múltiplas relações simultaneamente e com 

especificação da direção causal (HAIR et al., 2005), instrumentalizada via 

modelagem de equações estruturais ou structural equation modeling (SEM), cujo 

objetivo é explicar o padrão de uma série de relações simultâneas de 

interdependência entre variáveis latentes, medidas por meio de variáveis observáveis 

ou indicadores (REISINGER; TURNER, 1999). 

A coleta de dados baseou-se num questionário eletrônico (e-survey), cujas 

respostas foram operacionalizadas em medidas, passíveis de categorização e 

quantificação (MAY, 2004), para tal, foi composto de perguntas fechadas, baseadas 

em grades igualmente fechadas (VERGARA, 2005), ou seja, definiu-se 

preliminarmente as categorias pertinentes aos objetivos da pesquisa, em linha com o 

referencial teórico, bem como com as conclusões do Estudo 1. 

Também se utilizou uma amostra não-probabilística, onde os indivíduos são 

selecionados de acordo com critérios julgados relevantes para um objeto particular de 

investigação, estabelecido indutivamente, porém, neste caso, por seleção acidental 

ou por conveniência, quando os sujeitos são os que se podem acessar e os dados 

são os possíveis de se obterem (THIERY-CHERQUES, 2009). 
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Mantiveram-se os critérios de seleção adotados no Estudo 1, através da 

obrigatoriedade das respostas demográficas e profissionais, tornando-o sem efeito 

para indivíduos não residentes no Brasil, sem qualquer experiência laboral ou 

menores de idade. 

As diferentes possibilidades de resposta foram codificadas, através da escala 

Likert, com exceção das variáveis de controle, sendo aquelas não numéricas 

transformadas em variáveis dummy, numa escala 0-1. As numéricas foram mantidas, 

assim como aquelas que denotam graduação crescente. 

O tratamento de dados foi realizado através da avaliação de modelos de 

mensuração estatística, efetuando-se, em primeiro lugar, a análise fatorial, de acordo 

com as seguintes definições: 

• Rotação PROMAX: rotação oblíqua, ou seja, que leva em consideração a 

correlação existente entre os construtos extraídos (KOCK, 2012). 

• Valor-p (probabilidade de significância) menor ou igual a 0,05 

(WASSERSTEIN; LAZAR, 2016). 

• Cargas fatoriais dos indicadores (combined loads and cross loadings) 

constando cargas mais altas para os indicadores de um determinado fator 

(CHIN, 1998; GRÉGOIRE; FISHER, 2006). Convencionou-se validar cargas 

iguais ou maiores que 0,5. No entanto, cabe também avaliar se um indicador 

apresenta cargas cruzadas (logo, valores abaixo ou mesmo valores acima, 

porém em mais de um fator, deverão ser excluídos do modelo). 

• Carga fatorial do fator (composite reliability) iguais ou maiores que 0,70 

(BAGOZZI; YI, 1988), considerando indicadores reflexivos (CHIN,1998; 

FORNELL; LARCKER, 1981). 

• Alpha de Cronbach do fator, que avalia a correlação dos indicadores, deve 

ser maior ou igual a 0,6 (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). 

• Validade convergente (convergent validity), que indica se a média das 

variâncias do conjunto de vetores converge para a variável dependente, 

devendo ser maior ou igual a 0,5 (BAGOZZI; YI, 1988). 

• Validade discriminante (correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs), que 

avalia se um ou mais fatores devem ser agrupados, com base na correlação 

da variável latente e raiz quadrada das variâncias, ou seja, o valor 
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encontrado para o fator deve ser menor que o encontrado na correlação 

com os demais fatores (FORNELL; LARCKER, 1981).   

A seguir à avaliação dos fatores e respectivos indicadores (equivalentes aos 

constructos ou categorias e subcategorias do estudo), foi realizada a validação do 

modelo estrutural final, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

• Coeficiente de determinação (R²): representa a fração da variabilidade da 

variável dependente explicada pela variabilidade da variável independente, 

sendo o nível aceitável de acordo com o contexto de pesquisa (HAIR et al., 

2011). No caso do presente estudo, considerou-se todos os R2 diferentes 

de zero, sempre quando conjugado com o critério de significância (valor-p). 

• Estimativas do coeficiente do caminho ou path coefficient estimates (betas): 

utilizou-se o padrão bootstrapping para avaliar o significado e intervalos de 

confiança (CHIN, 1998; HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009); 

• VIF (variance inflation factor): valores acima de 10 indicam 

multicolinearidade, devendo-se invalidar um determinado fator nestas 

condições (HAIR et al., 2005).  

• Tamanho do efeito ou effect size (f²): 0,02; 0,15; 0,35 para efeitos fracos, 

moderados e fortes (COHEN, 1988). 

Por fim, comparou-se os betas do modelo com e sem variável mediadora, com 

base nos parâmetros propostos por Vieira (2009): 

• A variável independente deve afetar significativamente a variável 

mediadora; 

• A variável independente deve afetar significativamente a variável 

dependente na falta da variável mediadora;  

• A variável mediadora tem efeito significativo único sobre a variável 

dependente;  

• O efeito da variável independente sobre a variável dependente enfraquece 

no momento da adição da variável mediadora; 

• Qualquer uma das duas relações, nomeadamente, entre as variáveis 

independente e a mediadora ou entre as variáveis mediadora e a 

dependente, caso não sejam significativas, deve-se concluir que não existe 

mediação. 
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3.3.2 Coleta de dados 

 

3.3.2.1 Instrumentos de medidas 

 

Em referência à teoria psicodinâmica do trabalho, os itens do questionário 

foram baseados em três escalas, propostas por Facas (2013), nomeadamente: 

• EACT (Escala de Avaliação de Contexto de Trabalho): busca avaliar a 

organização do trabalho, as relações sócio profissionais e as condições 

de trabalho. 

• IRIS (Inventário de Riscos de Sofrimento Patogênico): busca avaliar 

indicadores de prazer e sofrimento no trabalho, através de sentimentos 

de utilidade, indignidade e reconhecimento. 

• EADRT (Escala de Avaliação de Danos Relacionados ao Trabalho): 

permite avaliar os efeitos do trabalho na saúde, nas dimensões física, 

psicológica e social.  

O referido autor, ao utilizar as escalas citadas, tinha como objetivo desenvolver 

o que denominou Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho 

(PROART), passível de ser aplicado em indivíduos, mas com o intuito de diagnosticar 

uma organização, em parte ou no todo, resultando na qualificação em risco alto, médio 

e baixo, quanto aos aspectos psicossociais influenciadores de sofrimento patológico 

e danos sociais, físicos e psicológicos. Ainda, propôs ajustar a escala IRIS, 

originalmente formulada por Mendes (1999) e evoluída em diversos estudos 

posteriores, entre os quais Mendes e Ferreira (2007) e Mendes e Araújo (2012), 

substituindo as categorias “Desqualificação” por “Reconhecimento” e “Inutilidade” por 

“Utilidade”.  

Este ajuste, no entendimento deste estudo, cria uma incoerência na articulação 

dos fatores, uma vez que todas as perguntas consideram aspectos negativos oriundos 

do contexto de trabalho, passando então a ter duas subcategorias, “Reconhecimento” 

e “Utilidade”, abarcando aspectos positivos. Por outro lado, é notório que a proposta 

do autor facilita a operacionalização do questionário quanto ao entendimento dos 
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respondentes. Assim, manteve-se a sua estrutura, porém, invertendo-se a pontuação 

da escala, ou seja, há aqui o entendimento que quanto maior é o reconhecimento e o 

sentimento de utilidade no interior das organizações, menor é a propensão ao 

surgimento do sofrimento patogênico (e assim de danos sociais, físicos e 

psicológicos), tendo como base as conclusões de Dejours (1992). 

Adicionalmente, agregou-se mais uma escala, elaborada com base no Estudo 

1, aqui intitulada “Escala de Estratégias Frente à Fofoca no Ambiente de Trabalho” 

(EEFFAT), cujo processo de análise e definição está descrito na parte 4 deste estudo. 

Desta forma, foram definidos quatro fatores principais, baseados nos construtos 

do estudo; e mais um único, com dados demográficos (enquanto variáveis de 

controle).  

Cada pergunta constitui um indicador, cujas respostas, mutuamente 

excludentes, podem ser obtidas de acordo com o tipo de graduação: a) “Likert”, sendo 

1 (Nunca), 2 (Raramente), 3 (Às vezes), 4 (Frequentemente) e 5 (Sempre); b) “Likert 

Invertido”, sendo, no entanto, 5 (Nunca), 4 (Raramente), 3 (Às vezes), 2 

(Frequentemente) e 1 (Sempre); c) “Dummy”, utilizadas para tornar quantificáveis as 

informações de qualificação, sendo 1 (Sim) ou 0 (Não); d) “Numérico”, quando a 

resposta é um número inteiro, como a idade; e) “Fixa Escalável”, quando há uma 

graduação implícita em valores. 

Para efeitos de composição do modelo de equações estruturais, optou-se por 

uma composição aberta em subcategorias para os danos à saúde, de forma a tornar 

possível captar com clareza a sua associação.  

Assim, cada subcategoria e subcategoria compuseram-se em fatores, de 

acordo com a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Fatores principais (Estudo 2) 

Fatores / Categorias Subcategorias Qtd Tipo de Resp. 

Contexto de Trabalho 

Condições de Trabalho 10 Likert 

Relações sócio profissionais 10 Likert 

Organização do trabalho 11 Likert 

Sofrimento Patogênico 

Utilidade 15 Likert invertido 

Indignidade 17 Likert 

Reconhecimento 13 Likert invertido 
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Fatores / Categorias Subcategorias Qtd Tipo de Resp. 

Fofoca no Ambiente de 

Trabalho 

Objetivo 5 Likert 

Conteúdo 8 Likert 

Estratégias frente à fofoca 22 Likert 

Danos Físicos - 12 Likert 

Danos Psicológicos - 10 Likert 

Danos Sociais - 7 Likert 

 

Em resumo, foram alocados 140 indicadores, equivalentes às perguntas 

relacionadas aos construtos do estudo, em 6 fatores. Porém, mais 17 indicadores 

foram adicionados, equivalentes a outras 8 perguntas, relativas a dados demográficos, 

agrupados em 3 fatores, como dispostos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Fatores de controle (Estudo 2) 

Fatores / Categorias Subcategorias Qtd Tipo de Resp. 

Demográficos 

Idade 1 Numérico 

Gênero 3 Dummy 

Estado/UF 5 Dummy 

Profissionais 

Nível profissional (*) 1 Fixa escalável 

Anos de experiência (**) 1 Fixa escalável 

Situação profissional atual 3 Dummy 

Tipo de empresa 2 Dummy 

Educacionais Escolaridade (***) 1 Fixa escalável 

Notas: (*) Presidente = 5, Diretor = 4, Superintendente/Gerente/Gestor = 3 Analista/Consultor/Instrutor 
/ Professor = 2, Assistente/Auxiliar/Técnico = 1. (**) Até 1 ano = 1, Acima de 1 ano até 5 anos = 2 Acima 
de 5 anos até 10 anos = 3, Acima de 10 anos = 4. (***) Ensino básico = 1, Ensino médio = 2, Superior 
= 3, Pós-graduação/MBA = 4, Mestrado/Doutorado = 5. 

 

Por fim, a lista completa de indicadores basais deste estudo, identificáveis por 

códigos, encontra-se detalhada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Lista dos indicadores dos fatores (Estudo 2) 

Fatores Código Indicadores 

Demográficos 

IDADE Qual sua idade? 

HOMEM Qual seu gênero? [Homem] 

MULHR Qual seu gênero? [Mulher] 

OUTRO Qual seu gênero? [Outro] 

SUDES Qual o seu Estado/UF? [Sudeste] 
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Fatores Código Indicadores 

SUL Qual o seu Estado/UF? [Sul] 

NORTE Qual o seu Estado/UF? [Norte] 

NORDE Qual o seu Estado/UF? [Nordeste] 

COEST Qual o seu Estado/UF? [Centro-Oeste] 

Profissionais 

NIVEL Qual é o seu último nível profissional?  

EXPER Quantos anos de experiência profissional possui? 

EMPR Qual sua situação atual? [Empregado (CLT/PJ/Estatutário)] 

DESEM Qual sua situação atual? [Desempregado (CLT/PJ/Estatutário) ] 

OUTRA 
Qual sua situação atual? [Fora do mercado formal de 

emprego/Empresário)] 

PUBL 
Qual é o tipo de empresa que você irá usar como referência para suas 

respostas? [Privada] 

PRIV 
Qual é o tipo de empresa que você irá usar como referência para suas 

respostas? [Pública] 

Educacionais ESCOL Qual a sua escolaridade? 

Contexto de 

Trabalho 

Condições de trabalho 

CXC01 As condições de trabalho são precárias 

CXC02 O ambiente físico é desconfortável 

CXC03 Existe muito barulho no ambiente de trabalho 

CXC04 O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado  

CXC05 Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as 

tarefas 

CXC06 O posto/estação de trabalho é inadequado para realização das 

tarefas 

CXC07 Os equipamentos necessários para realização das tarefas são 

precários 

CXC08 O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado 

CXC09 As condições de trabalho oferecem riscos à segurança das pessoas 

CXC10 O material de consumo é insuficiente. 

Relações sócio profissionais 

CXR01 As tarefas não estão claramente definidas 

CXR02 A autonomia é inexistente 

CXR03 A distribuição das tarefas é injusta 

CXR04 Os funcionários são excluídos das decisões 

CXR05 Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinados 

CXR06 Existem disputas profissionais no local de trabalho 
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Fatores Código Indicadores 

CXR07 Falta integração no ambiente de trabalho 

CXR08 A comunicação entre funcionários é insatisfatória 

CXR09 Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional 

CXR10 As informações que preciso para executar minhas tarefas são de 

difícil acesso 

Organização do trabalho 

CXO01 O ritmo de trabalho é excessivo 

CXO02 As tarefas são cumpridas sob pressão de prazos 

CXO03 Existe forte cobrança por resultados 

CXO04 O número de pessoas é insuficiente para realizar as tarefas 

CXO05 Os resultados esperados estão fora da realidade 

CXO06 Existe divisão entre quem planeja e quem executa 

CXO07 As tarefas são repetitivas 

CXO08 As normas para execução das tarefas são rígidas 

CXO09 Existe fiscalização do desempenho 

CXO10 Falta tempo para realizar pausas de descanso no trabalho 

CXO11 As tarefas executadas sofrem descontinuidade.  

Sofrimento 

Patogênico 

Utilidade 

SPU01 Meu trabalho é importante para a organização 

SPU02 Meu trabalho tem finalidade 

SPU03 Sinto-me útil no meu trabalho 

SPU04 Minhas tarefas são significativas para mim 

SPU05 Minhas tarefas são significativas para as pessoas em geral 

SPU06 Sinto-me produtivo no meu trabalho 

SPU07 Identifico-me com minhas tarefas 

SPU08 Tenho disposição para realizar minhas tarefas 

SPU09 Meu trabalho contribui para o desenvolvimento da sociedade 

SPU10 Minhas tarefas exigem conhecimentos específicos 

SPU11 Sinto orgulho do trabalho que realizo 

SPU12 Minhas tarefas NÃO são banais (*) 

SPU13 Consigo adaptar meu trabalho as minhas expectativas 

SPU14 Utilizo minha criatividade no desempenho das minhas tarefas 

SPU15 Quando executo minhas tarefas realizo-me profissionalmente  

Indignidade 

SPI01 Meu trabalho é cansativo 



57 
 

Fatores Código Indicadores 

SPI02 Meu trabalho é desgastante 

SPI03 Tenho frustrações com meu trabalho  

SPI04 Minhas tarefas são desagradáveis 

SPI05 Sinto-me sobrecarregado no meu trabalho 

SPI06 Sinto desânimo no meu trabalho 

SPI07 Fico revoltado quando tenho que submeter meu trabalho a decisões 

políticas 

SPI08 Meu trabalho me causa sofrimento 

SPI09 A repetitividade das minhas tarefas me incomoda 

SPI10 Revolta-me a submissão do meu chefe à ordens superiores 

SPI11 Permaneço neste emprego por falta de oportunidade no mercado 

SPI12 Sinto insatisfação no meu trabalho 

SPI13 Sinto-me injustiçado pelo sistema de promoção da organização 

SPI14 As condições de trabalho oferecidas são insuficientes para os 

resultados esperados 

SPI15 Tenho receio de ser punido ao cometer erros 

SPI16 É injusta a distribuição da carga de trabalho na equipe 

SPI17 O número de pessoas é insuficiente para execução das atividades 

da minha unidade 

Reconhecimento 

SPR01 Sinto o reconhecimento dos meus colegas pelo trabalho que realizo 

SPR02 Tenho liberdade para dizer o que penso sobre meu trabalho 

SPR03 Sinto meus colegas solidários comigo 

SPR04 Tenho liberdade para organizar meu trabalho da forma que quero 

SPR05 No meu trabalho participo desde o planejamento até a execução das 

tarefas 

SPR06 Sinto o reconhecimento da minha chefia pelo trabalho que realizo  

SPR07 Gosto de conviver com meus colegas de trabalho 

SPR08 No meu trabalho posso ser eu mesmo 

SPR09 O tipo de trabalho que faço é admirado pelos outros 

SPR10 No trabalho uso meu estilo pessoal 

SPR11 Tenho autonomia no desempenho das minhas tarefas 

SPR12 Há possibilidade de diálogo com a chefia da minha unidade 

SPR13 Existe confiança na relação entre chefia e subordinado 

Objetivo 
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Fatores Código Indicadores 

Fofoca no 

Ambiente de 

Trabalho 

FOB01 Desarmonizar o ambiente ou grupo 

FOB02 Julgar ou validar assuntos entre pessoas e grupos 

FOB03 Denegrir ou negativar pessoas ou grupos 

FOB04 Ocupar tempo ocioso das pessoas 

FOB05 Trocar informações restritas entre pessoas 

Conteúdo 

FCN01 Falta de educação ou comportamento moral e ético inadequado no 

trabalho 

FCN02 Desempenho ruim no trabalho 

FCN03 Possibilidade de perda do emprego 

FCN04 Evolução na carreira injusta ou pouco fundamentada 

FCN05 Dificuldades no trabalho ou na vida pessoal devido a doenças 

FCN06 Relacionamentos extraconjugais no trabalho ou fora da empresa 

FCN07 Novos relacionamentos afetivos entre colegas ou fora da empresa 

FCN08 Problemas familiares 

Estratégias frente à fofoca 

FES01 Já tive a necessidade de defender a minha reputação no trabalho 

FES02 Já tive a necessidade de atacar a reputação de pessoas no trabalho 

FES03 Já vivenciei situações em que a reputação de colegas foi 

questionada 

FES04 Já tive a necessidade de defender a minha privacidade no trabalho 

FES05 Já tive a necessidade de expor a privacidade de pessoas no 

trabalho 

FES06 Já vivenciei situações em que a privacidade de colegas foi exposta 

FES07 Já me sentido com dificuldade de controlar o tamanho ou a 

expansão de uma fofoca 

FES08 Já me senti punido por colegas através da fofoca 

FES09 Já promovi uma fofoca com intuito de mostrar a minha capacidade 

de punir alguém 

FES10 Já vivenciei situações de fofoca onde procuravam mostrar uma 

determinada capacidade de se punir alguém ou um grupo 

FES11 Já fui procurado por pessoas que faziam fofoca para obter alguma 

vantagem ou recompensa 

FES12 Já fiz fofoca para obter alguma vantagem ou recompensa 

FES13 Já vivenciei situações em que pessoas ou grupos tentavam obter 

vantagem ou recompensas através da fofoca 
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Fatores Código Indicadores 

FES14 Já fui procurado para validar alguma fofoca por causa da minha 

posição na empresa 

FES15 Já promovi uma fofoca para verificar se a minha posição na 

empresa era capaz de influenciar pessoas ou grupos 

FES16 Já vivenciei situações em que uma fofoca buscava testar a 

capacidade de influência de uma determinada pessoa na empresa 

FES17 Já fui procurado para validar uma fofoca por causa dos meus 

conhecimentos ou qualificação na empresa 

FES18 Já promovi uma fofoca por causa dos meus conhecimentos ou 

qualificação na empresa 

FES19 Já vivenciei uma fofoca por causa dos conhecimentos ou 

qualificação de pessoas na empresa 

FES20 Já fui procurado para validar uma fofoca por causa da minha 

popularidade na empresa 

FES21 Já promovi uma fofoca por causa da minha popularidade na 

empresa 

FES22 Já vivenciei situações de fofoca por causa da popularidade de 

alguma pessoa na empresa 

Danos Físicos 

DFS01 Dores no corpo 

DFS02 Dores nos braços 

DFS03 Dor de cabeça 

DFS04 Distúrbios respiratórios 

DFS05 Distúrbios digestivos 

DFS06 Dores nas costas 

DFS07 Distúrbios auditivos 

DFS08 Alterações do apetite 

DFS09 Distúrbios na visão 

DFS10 Alterações do sono 

DFS11 Dores nas pernas 

DFS12 Distúrbios circulatórios 

Danos 

Psicológicos 

DPS01 Amargura 

DPS02 Sensação de vazio 

DPS03 Sentimento de desamparo 

DPS04 Mau-Humor 

DPS05 Vontade de desistir de tudo 

DPS06 Tristeza 

DPS07 Irritação com tudo 
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Fatores Código Indicadores 

DPS08 Sensação de abandono 

DPS09 Dúvida sobre a capacidade de fazer as tarefas 

DPS10 Solidão 

Danos Sociais 

DSO01 Insensibilidade em relação aos colegas 

DSO02 Dificuldades nas relações fora do trabalho 

DSO03 Vontade de ficar sozinho 

DSO04 Conflitos nas relações familiares 

DSO05 Agressividade com os outros 

DSO06 Dificuldade com os amigos 

DSO07 Impaciência com as pessoas em geral 

Fonte: Adaptador de Facas (2013) ** 
Notas (*): indicador SPU12 foi alterado para manter a coerência do fator, mantendo-se somente 
aspectos positivos, exigindo inclui a palavra “não” para inverter o seu sentido. (**) Todos os elementos 
sobre fofoca surgiram do estudo 1. 

 

Desta forma, o modelo de equações estruturais do estudo foi definido 

graficamente de acordo com a figura a seguir (sua versão ampliada pode ser 

consultada no anexo III). 

 

 
Figura 4 - Modelo de equações estruturais mediado (Inicial) 
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3.3.2.2 O questionário 

 

A montagem do questionário foi feita em dois níveis, existindo sempre uma 

pergunta de cabeçalho, relativa à categoria principal, seguida das perguntas de 

detalhes, em sua maioria em formato de escala. 

Em linha com o modelo de 6 categorias de detalhe e 3 categorias de controle, 

as perguntas foram dispostas em blocos, criando-se seções para manterem-se 

agrupados em média 5 indicadores, facilitando a sua navegação, de acordo com a 

tabela 9. 

Esta estratégia de agrupamento se mostrou particularmente exitosa, fazendo 

que os respondentes lidassem somente com 10 perguntas de cabeçalho, marcando 

os indicadores do bloco conforme a sua escala, agilizando a coleta. 

 

Tabela 9 - Perguntas do questionário eletrônico (Estudo 2) 

# Blocos Seções # Pergunta de Cabeçalho 

1 Condições de 

Trabalho 

1a e 1b 1 Como você avalia as suas condições de trabalho 

atuais (se empregado) ou do seu último emprego 

(se desempregado)? 

2 Relações sócio 

profissionais 

2a e 2b 2 Como você avalia o seu dia-a-dia no trabalho 

atual (se empregado) ou do seu último emprego (se 

desempregado)? 

3 Organização do 

Trabalho 

3a e 3b 3 Como você avalia os processos do seu trabalho 

atual (se empregado) ou do seu último emprego (se 

desempregado)? 

4 Utilidade 4a, 4b e 4c 4 Como você se sente em relação ao seu trabalho 

atual (se empregado) ou último (se 

desempregado)? 
5 Indignidade 5a, 5b e 5c 

6 Reconhecimento 6a e 6b 

7 Objetivos da fofoca 7 5 Com base no seu trabalho atual (se empregado) ou 

no último (se desempregado), já vivenciou 

situações onde a fofoca tinha os objetivos listados 

abaixo? 

8 Conteúdo da fofoca 8 6 Com base no seu trabalho atual (se empregado) ou 

no último (se desempregado), já vivenciou 

situações onde a fofoca tinha os conteúdos listados 

abaixo? 

9 Estratégias frente à 

fofoca 

9a, 9b, 9c e 9d 7 Como você avalia a sua atitude quando envolvido 

numa fofoca, tendo como base o seu emprego 
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# Blocos Seções # Pergunta de Cabeçalho 

atual (se empregado) ou o último (se 

desempregado)? 

10 Danos Sociais 10 8 Como você avalia os problemas de 

relacionamento causados pelo seu emprego atual 

(se empregado) ou o último (se desempregado)? 

11 Danos Físicos 11a e 11b 9 Como você avalia os problemas na sua saúde 

causados pelo seu emprego atual (se empregado) 

ou o último (se desempregado)? 

12 Danos Psicológicos 12a e 12b 10 Como você avalia os problemas emocionais, 

causados pelo seu emprego atual (se empregado) 

ou o último (se desempregado)? 

13 Dados 

demográficos, 

profissionais e 

educacionais 

Iniciais 11 Qual sua idade? 

12 Qual o seu Estado/UF? 

13 Qual o seu gênero? 

14 Qual é o seu último nível profissional? 

15 Quantos anos de experiência profissional possui? 

16 Qual é a sua situação atual? 

17 Qual é o tipo de empresa que você irá usar como 

referência para suas respostas? 

18 Qual é seu ramo de atuação profissional? 

19 Qual a sua escolaridade? 

 

3.3.2.3 Processo de aplicação 

 

O questionário foi disponibilizado aos respondentes durante o período de 14 de 

setembro a 5 de outubro de 2017, através de pesquisa eletrônica, desenhada em 

formulários Google Docs e acessível através do seguinte link: 

https://goo.gl/forms/E90hRJF0tNaLlQbd2.  

O processo de divulgação da pesquisa foi amplo, uma vez que as próprias 

ferramentas do Google Docs facilitam o seu envio, por via de links, para as principais 

redes sociais, como Facebook e Linkedin, bem como agilizam o disparo de e-mails 

para contatos e de links em grupos do aplicativo de celular, como Whatsapp. 

No cabeçalho da pesquisa foram definidos os principais critérios de privacidade 

e uso de dados, como disposto a seguir: 

https://goo.gl/forms/E90hRJF0tNaLlQbd2


63 
 

Este questionário é parte integrante de um estudo que avaliará a fofoca e sua 

relação com o sofrimento e prazer no ambiente de trabalho, sob a 

responsabilidade de Alexandre Muniz, aluno do Mestrado em Gestão 

empresarial - MEX/EBAPE/FGV. 

São 13 seções, sendo 1 seção de perguntas genéricas e 12 seções de 

perguntas rápidas, que visam avaliar a sua experiência em relação aos temas 

abordados, marcando uma de cinco opções disponíveis (nunca, raramente, 

às vezes, frequentemente, sempre). Em média, o seu preenchimento leva 

entre 10 a 20 minutos, podendo ser editadas até o fim do prazo deste estudo. 

Todas as respostas serão tratadas como anônimas, não sendo coletado 

qualquer dado pessoal, de forma a resguardar por completo a sua 

privacidade, sendo os dados obtidos de consentimento livre e esclarecido. As 

respostas serão utilizadas num estudo estatístico que visa compreender 

melhor a relação entre estes fenômenos. 

MUITO OBRIGADO pela sua contribuição! 

Qualquer dúvida, segue o e-mail para contato: alexandre.muniz@gmail.com. 

Um longo esforço de divulgação foi capaz de mobilizar 372 respondentes. No 

entanto, por um erro de configuração do questionário, foram desprezadas 153 

respostas, já que durante os três primeiros dias da pesquisa as seções 6a, 6b e 8 não 

estavam configuradas como obrigatórias. Inicialmente esperava-se que este problema 

não surtisse efeito na pesquisa, mas as simulações efetuadas ao final da coleta 

mostraram que os resultados foram completamente desvirtuados quando incluídas 

tais respostas, não restando alternativa a não ser preservar somente a parte completa 

da amostra. 

Assim, foram consideradas 218 respostas válidas, obtidas em todo território 

nacional. Como já referido, no corpo do questionário foram introduzidas questões de 

permitiram excluir indivíduos sem interesse para o estudo, tais como residentes fora 

do Brasil, menores de idade e pessoas sem qualquer experiência laboral. 

Uma única questão disponibilizada no questionário e não transportada para o 

modelo de equações estruturais, nomeadamente “Qual é seu ramo de atuação 

profissional?” (pergunta de cabeçalho número 18), foi somente utilizada para efeitos 

de descrição estatística, uma vez que os dados de tabulação de IBGE (2004), 

utilizados para o efeito, são difíceis de serem trabalhados numa pesquisa com estas 
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características, o que exigiria uma amostra de tamanho muito grande para cada um 

dos 20 ramos. 

 

3.3.3 Tratamento de dados 

 

Com a conclusão da coleta dos dados, procedeu-se ao seu tratamento, de 

forma a gerar uma base de dados numéricos, sendo, para tal, elaborado um conversor 

em planilhas MS Excel, a partir dos resultados disponibilizados automaticamente pelo 

Google Docs. 

Após esta etapa preliminar, utilizou-se o software WarpPLS 5.0, que permite 

estimar modelos de equações estruturais baseados em variância (PLS - Variance 

Based View). 

Tendo em conta que toda a lógica do modelo de equações estruturais foi 

formulada e incorporada no questionário de coleta, restava então importar os dados 

para o software e parametrizar o modelo. 

Em primeiro lugar, seguiu-se a metodologia definida, com a mensuração dos 

constructos enquanto “fatores”, rotacionados por meio de rotação PROMAX - rotação 

oblíqua, ou seja, que leva em consideração a correlação existente entre os 

constructos extraídos (KOCK, 2012). Com base nos resultados da extração dos 

fatores, foram avaliadas as validades convergente e discriminante, assim como sua 

confiabilidade.  

A seguir, foi efetuada a avaliação da existência de multicolinearidade e a 

avaliação das hipóteses do estudo, por meio das análises dos betas estimados e os 

respectivos valores-p, obtidos pelo método de re-amostragem bootstrapping. 

Por fim, realizou-se a validação da mediação e respectiva comparação de betas 

de ambos os modelos (com e sem mediação). 

A parte 4 deste estudo apresenta detalhadamente todos os dados obtidos até 

a definição do modelo final. 
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4 Revelações do campo 

 

4.1 Estudo 1 – Pesquisa Qualitativa 

 

4.1.1 Contextualização dos depoimentos 

 

O primeiro estudo privilegiou obter depoimentos de indivíduos com mais idade, sendo 

60% dos respondentes com idades acima de 40 anos, de forma a se obter mais 

histórias. Mesmo assim, 7 pessoas se recusaram a relatar histórias e vivencias em 

relação a fofoca, sendo recorrente nesses casos respostas como “não conheço”, “não 

tenho”, “não consigo lembrar” (E4, E5, E7, E11, E18, E19, E21 e E22). 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição etária e gênero (Estudo 1) 
 

 

Por mais que se buscasse obter uma amostra com proporção equilibrada entre 

homens e mulheres, houve uma clara adesão a indivíduos do sexo feminino, apesar 

de se ter obtido um número bastante relevante de homens participantes da pesquisa. 

Chamou a atenção o fato da amostra não ter registrado pessoas que se 

autodenominavam outros gêneros.  

Uma parte pequena deste grupo, mesmo com relacionamentos homoafetivos 

públicos, optou por se enquadrar nos sexos masculino e feminino. Optou-se por não 

explorar este tema, no entanto, um dos depoimentos relatou uma situação 

aparentemente comum, relacionada a comentários sobre relacionamentos, porém, os 
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agentes envolvidos do mesmo sexo suscitaram uma reflexão sobre aspectos 

discriminatórios, gênero e redes sociais: 

Uma vez uma pessoa conhecida enviou uma mensagem de áudio de 

WhatsApp para outra específica do mesmo sexo, falando coisas de 

intimidade, só errou no remetente e caiu em um grupo de trabalho. Isso quase 

fez a pessoa desistir do trabalho, pois gerou fofocas discriminatórias. A 

pessoa em uma reunião revelou seu mal-estar e pediu desculpas pela 

remessa errada. Os receptores se sentiram sensibilizados e começaram a 

ver com outros olhos a discussão de gêneros e o uso de mídias sociais. No 

fim, foi até produtivo, embora sofrível para a vítima. (E23). 

O tempo de experiência profissional do grupo entrevistado também foi bastante 

alto, neste caso com 80% das pessoas da faixa de mais de 10 anos de experiência.  

 

 

Gráfico 2 – Tempo de experiência profissional (Estudo 1) 
 

 

O fato de se ter colhido depoimentos de pessoas com longa vivência em 

empresas, permitiu confirmar o que estudos em diferentes épocas já afirmavam 

(DUNBAR, 1996; FOSTER, 2004; ELLWARDT, 2011), nomeadamente quanto à 

dimensão do fenômeno da fofoca nas empresas. Dos 25 respondentes, somente 1 

pessoa referiu nunca ter vivenciado eventos desta natureza, evidenciando se tratar de 

um fenômeno comum. 

A grande maioria dos respondentes se colocou na posição de “receptor” da 

fofoca, porém, com exceção de dois casos, todos relataram que, em menor proporção, 

colocaram-se no papel de “fofoqueiros” ou acreditavam terem sido “vitimas” de fofoca 

em algum momento. 
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Ainda sobre o único respondente que relatou desconhecer o fenômeno da 

fofoca nas empresas, é interessante conferir o seu depoimento: 

Sempre fui uma pessoa muito discreta, de poucas palavras, sem melhores 

amigos e que guarda dinheiro. Se consigo guardar dinheiro, tenho muita 

capacidade de não passar adiante o que não interessa ao outro. Em resumo, 

nunca estive em nenhuma dessas posições (até agora). (E5). 

 Parece possível, a uma parcela dos indivíduos dentro das organizações, o 

distanciamento de eventos que envolvam fofoca. Destaca-se que o respondente E5 

entende a fofoca numa perspectiva nociva:  

[fofoca é] algo que uma pessoa fala sobre uma outra sem a permissão da 

mesma e com o tom de denegrir a imagem. Em muitos casos estão baseadas 

em dados não concretos. (E5). 

(...) minha opinião é que a fofoca nunca é colaborativa. (E5). 

 Esta amostra também foi capaz de reunir um conjunto variado de perfis, 

incluindo 11 executivos, sendo 4 de topo, com a ressalva de se tratar de um nível 

profissional predominante, onde alguns exerceram no passado e outros ainda estão 

exercendo funções executivas.  

Enquanto que para executivos de topo surgiram questões como “credibilidade” 

(E13) ou “prestígio” (E24), o grupo de executivos de nível médio foi o menos propenso 

a partilhar histórias sobre fofoca na sua trajetória profissional, o que chama a atenção 

para um eventual cuidado ao falar sobre o assunto, cujos depoimentos, quando 

obtidos, envolviam decisões como demissões (E1) e relações de confiança (E17). 

 

 
Gráfico 3 – Nível profissional (Estudo 1) 
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Já para mais da metade dos respondentes, aqueles situados em níveis 

operacionais, em geral seus depoimentos relataram assuntos como demissões, 

promoções, relacionamento conflituoso com chefias, além de relacionamentos 

afetivos, havendo grande abertura em partilhar estas histórias.  

Foi predominante o entendimento sobre a dinâmica da fofoca, envolvendo pelo 

menos três agentes, o fofoqueiro, o receptor e o fofocado, tal como relatado em 

Ellwardt (2011), bem como seu efeito expansor, onde receptores se tornam 

fofoqueiros, também previsto em Shaw et al. (2011). 

Um aspecto que remete ao estudo de Shaw et al. (2011) tem relação 

especificamente com o efeito expansor da fofoca, tornando-a de difícil controle: 

(...) já ouve casos onde o problema da fofoca foi aumentado por causa do 

famoso ‘telefone sem fio’. Além de ser fofoca, a informação foi transmitida de 

forma errada. Comum entre relacionamentos. (E10). 

Esperava-se – e de fato se confirmou – obter depoimentos no limiar entre fofoca 

e rumor, sendo conceitos diferentes, porém similares, que coabitam o imaginário dos 

indivíduos. Cabe aqui ressaltar, entretanto, o papel da fofoca em operacionalizar 

eventuais rumores envolvendo a empresa, enquanto instituição. DiFonzo e Bordia 

(2009) afirmam que rumores são eventos envoltos de ambiguidade, porém, passam a 

ser fofoca quando se individualizam e atingem uma determinada vítima.  

O respondente E2 relata, entretanto, o seguinte: 

Entendo que existe a fofoca relacionada a uma determinada ‘vítima’, porém 

existe outra relacionada com a própria empresa. Por exemplo, mudanças 

organizacionais, redução de quadros, problemas com clientes, etc. Neste tipo 

de fofoca, a ‘vítima’ é a própria empresa. (E2). 

Outro caso clássico, quando a organização está muito inquieta sobre os 

últimos resultados (não se está atingindo as metas definidas), sempre há a 

fofoca que vai haver demissão (na verdade uma especulação). Que a "barca" 

vai passar... Contamina de uma tal forma, que se torna o assunto de 

bastidores preferido e que todo mundo comenta, mas ninguém tem certeza 

de nada. E nem tem a coragem de perguntar de forma aberta aos que tem o 

poder de decisão. (E3). 
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Os rumores são objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, com 

destaque para os fenômenos da comunicação dentro das empresas. Neste caso, 

sendo a empresa um agente impessoal, esta perspectiva, tal como amplamente 

avaliada em Rosnow (1988), não foi foco deste estudo, sem demérito à sua relevância 

enquanto assunto relacionado ao fenômeno grapevine. 

Ao se questionar os respondentes sobre quais seriam as funções da fofoca, 

prevaleceu a visão de nocividade, tal como anteriormente exposto em Gouveia et al. 

(2011), único estudo acadêmico aqui referenciado enquanto estudo no contexto 

brasileiro. Porém, alguns depoimentos apontam para a existência de estratégias para 

lidar com a fofoca, a partir da revelação de atitudes, algumas das quais deliberadas: 

[através da fofoca se] consegue até desfazer decisões que seriam tomadas, 

dependendo, ela pode ser bem estratégica. (E17). 

[através da fofoca foi feita] implantação gradual e planejada de ideias e 

conceitos. (E16). 

[através da fofoca foi possível] obter alguma informação privilegiada. (E7). 

(...) eu não tenho coragem de falar abertamente o que penso e, por isso, eu 

tenho nesse comportamento [a fofoca] uma forma de amenizar algo que me 

incomoda e que me deixa um pouco mais satisfeito em fomentar sobre isso. 

(E3).  

[através da fofoca] o receptor pode trazer as coisas que ouviu de forma 

harmoniosa e transformar em informações de bem-estar para a organização. 

(E23). 

Neste aspecto específico, relacionado a estratégias para lidar com a fofoca no 

ambiente de trabalho, notou-se se tratar de um assunto pouco explorado na literatura, 

mesmo parecendo evidente existirem diferentes tratativas face a diferentes papéis 

assumidos pelo indivíduo, seja enquanto fofoqueiro, receptor ou vítima, onde ora 

presencia o evento, ora o pratica (em forma de ataque ou defesa da sua reputação ou 

privacidade); ou, enfim, sente na pele os seus efeitos. Algumas destas situações são 

elucidadas no depoimento de E9: 

 (...) já falei sobre informação falsa em um CV de alguém que concorria para 

uma vaga comigo, (...) já ouvi fofocas sobre como ocorre a escolha de certas 
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pessoas para vagas de emprego, (...) já falaram sobre minha falta de 

entusiasmo e participação em um projeto. (E9). 

Porém, a discussão proposta por Kurland e Pelled (2000), sobre o aspecto das 

relações de poder nas organizações, parece se confirmar através dos depoimentos, 

em especial o poder nas suas diferentes dimensões (coerção, recompensa, 

legitimidade, especialidade e referente): 

Ao conversar em um grupo de pessoas, mostrei minha insatisfação por não 

querer participar de uma reunião, uma terceira pessoa prontamente foi contar 

para a minha chefe que eu não queria estar lá, a mesma passou dias 

chateada comigo sem eu entender o motivo, até que perguntei e pude 

explicar que eu não queria participar da reunião pois não estava preparada 

para apresentar o que ela havia me pedido. [poder de coerção] (E12). 

O fofoqueiro pode antecipar uma informação que pode ajudar o receptor a 

tomar uma decisão, como sair da empresa.  O fofoqueiro pode antecipar suas 

ações baseado na fofoca que ele está repassando, se beneficiando e a vítima 

pode ganhar algum espaço dentro de uma empresa, justamente por ser a 

vítima. [poder de recompensa] (E17). 

Um funcionário comentou que eu tratava meus subordinados de maneira 

diferente e que favorecia um em detrimento dos outros. O receptor levou o 

assunto ao meu superior, já recomendando a minha demissão por este 

motivo. Meu superior me chamou para conversar e expliquei em detalhes os 

problemas que esse funcionário estava causando. Dessa maneira, a fofoca 

foi desfeita. [poder de legitimidade] (E1). 

Sou reconhecida como técnica dedicada e importante na equipe, atuando na 

divulgação de pesquisas. Fui surpreendida por aviso de uma colega de que 

outro mandou e-mail para todos dizendo que informei coisas erradas à 

imprensa sobre nossas pesquisas. A colega estranhou, porque sabe que 

conheço bem o trabalho e a relação com a mídia. [poder de especialidade] 

(E20). 

Quem recebia mais fofocas e era mais fofoqueira eram os que continham 

mais amigos no trabalho. Ou seja, só lembro de ter fofocas entre amigos, do 

contrário não fica bem, fofocar com quem não é seu amigo. [poder referente] 

(E15). 
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Não obstante, aspectos relacionados ao contexto do trabalho foram largamente 

referidos, como preditores da dinâmica da fofoca no ambiente de trabalho: 

A fofoca ganha “ambiente propício” quando a comunicação formal na 

empresa deixa espaço. (E4). 

No meu ponto de vista, a fofoca se inicia no momento que a comunicação 

corporativa não é clara e objetiva ou quando o ambiente de trabalho é um 

ambiente onde não é valorizado o respeito entre os profissionais. (E8). 

Quando algo ocorre ou parece ocorrer e não há comunicação a respeito. 

(E25). 

Especificamente sobre a diferenciação entre fofocas com conteúdos 

relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho, não se verificou outros 

aspectos que não aqueles já apontados em Kuo et al. (2015), ou seja, tendo relação 

somente com o conteúdo em si, sem clara associação com uma função ou estratégia 

para lidar com a fofoca em si.  

Assim, conteúdos não relacionados ao trabalho tinham a ver com problemas 

de saúde e doença, bem como relacionamentos afetivos, sendo questões de 

comportamento ambivalentes, ou seja, existentes ambos os tipos de conteúdo.  

No entanto, duas observações em especial, não exploradas em sua plenitude 

neste estudo, suscitaram reflexões: 

Na minha visão, as [fofocas] pessoais são sempre as mais duras, porém as 

[de conteúdo] profissionais não tendem a ser menos nocivas. (E3). 

No cunho profissional ela é mais branda. No pessoal pode ser mais severa. 

(E5). 

A avaliação específica do impacto de diferentes tipos de conteúdo da fofoca 

face a possíveis danos na saúde do indivíduo, de ordem psicológica, física e social, 

pode revelar iguais ou diferentes graduações quanto a sua associação com o 

sofrimento no trabalho. Os achados de Kuo et al. (2015), nomeadamente a relação 

entre o conteúdo da fofoca, quando recheado de questões profissionais, apontam para 

uma possível quebra do contrato psicológico nas empresas (este denominado 

enquanto sistema subjetivo de crenças face às obrigações e papeis estabelecidas 

entre as partes), podem servir de insumo para estudos futuros sobre este efeito, 
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mesmo que o referido estudo tenha concluído que a existência de uma supervisão 

abusiva utiliza-se de conteúdos profissionais e pessoais indistintamente. 

 Por fim, a pesquisa revelou a existência de danos resultantes da fofoca, 

próximos aos achados da teoria psicodinâmica do trabalho: 

(...) a fofoca dentro do ambiente de trabalho pode gerar perda de 

produtividade, falta de engajamento, falta de sentimento de pertencimento da 

vítima ao grupo e etc. (E8). 

(...) vítima de uma fofoca pode perder uma oportunidade de crescimento por 

causa de uma fofoca. (E17). 

A depender da situação, pode ter ameaçada sua trajetória profissional. (E20). 

(...) a pessoa pode ficar tensa, ansiosa ou desestimulada com uma suspeita 

de demissão que pode não ter nenhum fundo de verdade. (E4). 

(...) houve um caso envolvendo uma gerente e uma coordenadora de uma 

área contígua à que trabalho. A primeira é recém-chegada de uma unidade 

operacional da companhia e havia sido promovida e trazida pelo gerente 

geral, por causa de sua performance na atividade anterior. A segunda já 

estava lá há mais tempo e passou a ser subordinada da primeira. Fato é que 

ambas começaram a se estranhar e após várias brigas e discussões, a 

coordenadora, não obtendo respaldo do gerente geral, solicitou afastamento 

com licença médica em função de quadro depressivo. Ambas foram vítimas 

de diversas fofocas, a primeira por alegação de comportamento truculento e 

assédio moral, a segunda por insubordinação e amotinamento (além do 

gerente geral por omissão). (E16). 

 Em linha gerais, todas estas revelações serviram de insumo, conjuntamente 

com o agrupamento e emparelhamento preliminar, dispostos a seguir, e respectiva 

codificação e categorização, para a elaboração da proposta de constructo sobre a 

fofoca no ambiente de trabalho, no contexto da vida organizacional de profissionais 

em empresas brasileiras. 

 

4.1.2 Agrupamento e emparelhamento preliminar 
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Com base nas diversas questões do roteiro da pesquisa, foram elencados 38 

termos ou trechos de frases, enquanto evidências, cuja análise preliminar apontou 

para o agrupamento em duas categorias emergentes: 1) seus objetivos e funções; e 

2) seu conteúdo. 

 

Tabela 10 - Agrupamento em categorias emergentes (Estudo 1) 

# Evidências Respondentes Agrupamentos 

1 Desarmonia do grupo E1 Objetivos e 

funções 

 

2 Denegrir a imagem E5; E8 

3 Negativar alguém E7; E9; E25 

4 Repassar assunto E6; E13 

5 Coisa de desocupados E19 

6 Algo que polui o ambiente E21 

7 Julgar sem discernimento E23 

8 Falar mal da vida alheia E22 

9 Tirar conclusões E11 

10 Trocar, compartilhar informação E6; E10; E14; E15; 

E16  

11 Ácido, grave, desqualificante, critico E2 

12 Sem confirmação da verdade E3, E17, E18 

13 Assunto íntimo E12 

14 Conversa informal E4 

15 Sem permissão E3; E5 

16 Sem fundamento E2; E7 

17 Assunto qualquer E1 

18 Fala maldosa E15 

19 Não oficial E13; E15 

20 Tom de novidade E16 

21 Boato, rumor E16 

22 Revanche, vingança E3 

23 Tratava meus subordinados de maneira diferente e 

que favorecia um em detrimento dos outros 

E1 Conteúdo 

24 Vivia detonando o trabalho de todos os outros 

gerentes, supervisores e engenheiros 

E2 

25 Tal situação para que a demissão ocorresse E3 

26 Alguém a viu com uma garrafa que parecia de vodka E6 

27 Escolha de certas pessoas para vagas de emprego E9 

28 Insatisfação por não querer participar de uma reunião E12 

29 Assuntos da vida pessoal, saúde E12 

30 Um grande amigo no trabalho seria demitido E13 

31 Fofoca sobre vida pessoal de um colega E14 

32 Soube de uma grande leva de demissões E15 

33 Sua performance na atividade anterior E16 

34 Sucessão dos seus chefes E17 

35 Informei coisas erradas E20 

36 Falando coisas de intimidade E23 
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# Evidências Respondentes Agrupamentos 

37 Um dos funcionários "deixou vazar" a informação E24 

38 Novos empregados e seus salários E25 

 

 

A seguir a este primeiro exercício de agrupamento, procurou-se emparelhar as 

evidências em subcategorias, como na tabela a seguir. 

 

Tabela 11 – Emparelhamento de evidências em subcategorias e categorias emergentes 
(Estudo 1) 

Categorias 

emergentes 
Subcategorias Evidências (*) 

Objetivos e 

funções 

Desarmonizar o ambiente ou grupo 1, 6 

Julgar ou validar assunto com alguém 7; 9 

Denegrir ou negativar alguém 2; 3; 8; 11; 18; 22 

Ocupar tempo ocioso de alguém 5 

Trocar informações com alguém 4; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17;19; 

20; 21 

Conteúdo Comportamento 23; 26; 28; 37 

Desempenho 24; 33; 35 

Empregabilidade 25; 30; 32 

Carreira 27; 34; 38 

Saúde e Doença 29 

Relacionamentos 31; 36 

Notas: (*) refere-se à numeração de evidências disposta na tabela 10. 

 

Adicionalmente, como já referido na contextualização dos depoimentos, 

verificou-se a existência de mais uma categoria emergente, nomeadamente as 

estratégias para lidar com a fofoca, relacionadas a possíveis ataques ou defesas à 

reputação e privacidade, controle da expansão da fofoca e as relações de poder. As 

suas evidências foram relatadas em depoimentos, sendo melhor articuladas através 

da codificação sugerida na tabela 12. 

 

4.1.3 Codificação e categorização 

 

A codificação e categorização final exigiu a articulação de mais duas outras 

dimensões, entendidas como indissociáveis ao fenômeno da fofoca no ambiente de 
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trabalho, nomeadamente a articulação com agentes ativos, que operam os objetivos 

e os conteúdos, bem como as diferentes vivências, já que a dinâmica deste fenômeno 

aponta para situações onde somente se presencia a fofoca, se pratica ou se sente o 

seu efeito. 

Na tabela apresentada a seguir, foi feito um exercício, onde se marcou com “X” 

quando estas dimensões se articulavam com as categorias finais, obtendo-se um 

quadro resumido de sua codificação, para subsidiar a formulação do constructo 

“fofoca no ambiente de trabalho”. 

 

Tabela 12 – Codificação e categorias finais (Estudo 1) 

# 
Categorias 

Finais 
# Subcategorias 

Agentes ativos 
Situações 

vivenciadas 

F
o

fo
q

u
e
ir

o
 

R
e
c
e
p

to
r 

V
ít

im
a

 

P
re

s
e
n

c
io

u
 

P
ra

ti
c
o

u
 

S
e
n

ti
u

 

1 Objetivo 

1.1 Desarmonizar o ambiente ou grupo X X  X X  

1.2 
Julgar ou validar assunto com 
alguém 

X X  X X  

1.3 Denegrir ou negativar alguém X X  X X  

1.4 Ocupar tempo ocioso de alguém X X  X X  

1.5 Trocar informações com alguém X X  X X  

2 Conteúdo 

2.1 Comportamento X X  X X  

2.2 Desempenho X X  X X  

2.3 Empregabilidade X X  X X  

2.4 Carreira X X  X X  

2.5 Saúde e Doença X X  X X  

2.6 Relacionamentos X X  X X  

3 Estratégias 

3.1 Defesa/Ataque da reputação   X X X X 

3.2 Defesa/Ataque da privacidade   X X X X 

3.3 Controle da expansão da fofoca   X   X 

3.4 Controle das relações de poder X X X X X X 
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4.1.4 O constructo “Fofoca no ambiente de trabalho” 

 

 Em suma, a articulação das categorias e dimensões propostas denota que 

fofoqueiros e receptores, enquanto agentes ativos, operam (praticam e presenciam) 

os objetivos e conteúdo da fofoca em direção a uma vítima. A este último resta adotar 

estratégias de defesa ou ataque, que visem salvaguardar a sua reputação e a sua 

privacidade, bem como buscar controlar a sua expansão e a dinâmica das relações 

de poder dentro das organizações.  

 Uma vez desvelada a fofoca, esta perde substância, ou seja, deixa de ser fofoca 

para entrar no circuito das relações de poder. As demais condicionantes para sua 

existência, como o local, as relações entre próximos e a privacidade entre fofoqueiro 

e receptor, são intrínsecos ao ambiente de trabalho. Ou seja, de uma forma ou de 

outra, estes agentes serão capazes de encontrar locais apropriados para iniciar uma 

fofoca. 

 

4.1.5 A Escala de Estratégias Frente à Fofoca no Ambiente de Trabalho (EEFFAT) 

 

Com base da proposta de constructo delineada, elaborou-se o desenho da 

“Escala de Estratégias Frente à Fofoca no Ambiente de Trabalho” (EEFFAT), 

resgatando o seu caráter nocivo, tal como revelado neste primeiro estudo, sem 

demérito de aspectos de aspectos relacionados com a cooperação e criação de laços 

afetivos. Ou seja, nesta abordagem, optou-se por adotar a mesma estratégia proposta 

por Ferreira e Mendes (2003), e Mendes e Ferreira (2007), dando ênfase à nocividade, 

já que se pretende articular a EEFFAT com os instrumentos propostos por estes 

autores (EACT, IRIS e EADRT), inferindo-se relações entre a fofoca no ambiente de 

trabalho e o sofrimento no trabalho. 

Com base nos achados desta pesquisa, buscou se delinear perguntas de 

cabeçalho e de contexto (em linguagem mais direta), o que exigiu, em alguns casos, 

mais de uma pergunta por subcategoria. Especificamente, quanto às perguntas da 

subcategoria “estratégias de poder”, realizou-se o seu desdobramento, de forma a 

abarcar as dimensões propostas por Kurland e Pelled (2000). 
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Todas as questões foram delineadas para obter respostas através da escala 

de graduação Likert, como descrito na seção que trata do percurso metodológico. 

 

Tabela 13 - Escala de Estratégias Frente à Fofoca em Ambiente de Trabalho (categorias, 
subcategorias e questões) 

Categorias Subcategorias # Questões 

Objetivos Com base no seu trabalho atual (se empregado) ou no último (se desempregado), 

já vivenciou situações onde a fofoca tinha os objetivos listados abaixo? 

Desarmonizar o ambiente ou 

grupo 

1 Desarmonizar o ambiente ou grupo 

Julgar ou validar assunto com 

alguém 

2 Julgar ou validar assuntos entre pessoas 

e grupos 

Denegrir ou negativar alguém 3 Denegrir ou negativar pessoas ou grupos 

Ocupar tempo ocioso de alguém 4 Ocupar tempo ocioso das pessoas 

Trocar informações com alguém 5 Trocar informações restritas entre 

pessoas 

Conteúdo Com base no seu trabalho atual (se empregado) ou no último (se desempregado), 

já vivenciou situações onde a fofoca tinha os conteúdos listados abaixo? 

Comportamento 6 Falta de educação ou comportamento 

moral e ético inadequado no trabalho 

Desempenho 7 Desempenho ruim no trabalho 

Empregabilidade 8 Possibilidade de perda do emprego 

Carreira 9 Evolução na carreira injusta ou pouco 

fundamentada 

Saúde e Doença 10 Dificuldades no trabalho ou na vida 

pessoal devido a doenças 

Relacionamentos 11 Relacionamentos extraconjugais no 

trabalho ou fora da empresa 

12 Novos relacionamentos afetivos entre 

colegas ou fora da empresa 

13 Problemas familiares 

Estratégias Como você avalia a sua atitude quando envolvido numa fofoca, tendo como base 

o seu emprego atual (se empregado) ou o último (se desempregado)? 

Defesa/Ataque da reputação 14 Já tive a necessidade de defender a 

minha reputação no trabalho 

15 Já tive a necessidade de atacar a 

reputação de pessoas no trabalho 

16 Já vivenciei situações em que a 

reputação de colegas foi questionada 
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Categorias Subcategorias # Questões 

Defesa/Ataque da privacidade 17 Já tive a necessidade de defender a 

minha privacidade no trabalho 

18 Já tive a necessidade de expor a 

privacidade de pessoas no trabalho 

19 Já vivenciei situações em que a 

privacidade de colegas foi exposta 

Controle da expansão da fofoca 20 Já me senti com dificuldade de controlar 

o tamanho ou a expansão de uma fofoca 

Controle das relações de poder 

[Coerção] 

 

21 Já me senti punido por colegas através 

da fofoca 

22 Já promovi uma fofoca com intuito de 

mostrar a minha capacidade de punir 

alguém 

23 Já vivenciei situações de fofoca onde 

procuravam mostrar uma determinada 

capacidade de se punir alguém ou um 

grupo 

Controle das relações de poder 

[Recompensa] 

 

24 Já fui procurado por pessoas que faziam 

fofoca para obter alguma vantagem ou 

recompensa 

25 Já fiz fofoca para obter alguma 

vantagem ou recompensa 

26 Já vivenciei situações em que pessoas 

ou grupos tentavam obter vantagem ou 

recompensas através da fofoca 

Controle das relações de poder 

[Legitimidade] 

 

27 Já fui procurado para validar alguma 

fofoca por causa da minha posição na 

empresa 

28 Já promovi uma fofoca para verificar se a 

minha posição na empresa era capaz de 

influenciar pessoas ou grupos 

29 Já vivenciei situações em que uma 

fofoca buscava testar a capacidade de 

influência de uma determinada pessoa 

na empresa 

Controle das relações de poder 

[Especialidade] 

 

30 Já fui procurado para validar uma fofoca 

por causa dos meus conhecimentos ou 

qualificação na empresa 

31 Já promovi uma fofoca por causa dos 

meus conhecimentos ou qualificação na 

empresa 

32 Já vivenciei uma fofoca por causa dos 
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Categorias Subcategorias # Questões 

conhecimentos ou qualificação de 

pessoas na empresa 

Controle das relações de poder 

[Referente] 

 

33 Já fui procurado para validar uma fofoca 

por causa da minha popularidade na 

empresa 

34 Já fui promovi uma fofoca por causa da 

minha popularidade na empresa 

35 Já vivenciei situações de fofoca por 

causa da popularidade de alguma 

pessoa na empresa 

 

 

4.2 Estudo 2 – Pesquisa Quantitativa 

 

4.2.1 Estatística descritiva 

 

Este estudo envolveu 372 profissionais de diversas áreas de atuação, em todo 

o território brasileiro. Foram, entretanto, excluídos 153 respondentes, dado que as 

respostas não foram concluídas, o que resultou numa amostra final de 218 indivíduos.  

A média etária dos indivíduos é de 41 anos, com desvio padrão de 10,11. O 

gráfico a seguir demonstra a dispersão da amostra. 

 

 
Gráfico 4 – Dispersão e segmentos etários (Estudo 2) 
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Tal como verificado no Estudo 1, a maioria dos respondentes é composta por 

mulheres, não se registrando qualquer caso de gênero “outro”. Em termos regionais, 

foi possível coletar contribuições de todas as regiões do Brasil, predominando os 

Estados do Sudeste. 

 

 

Gráfico 5 – Sexo e distribuição geográfica (Estudo2) 
 

 

Também se registrou respostas de todos os níveis profissionais definidos na 

pesquisa, mantendo-se, como esperado, a predominância nos níveis mais 

operacionais, apesar de mais de 40% dos respondentes estarem localizados no nível 

de gestão. Outro aspecto de destaque foi o tempo de experiência profissional, aqui 

sendo em grande maioria composto por indivíduos com elevada experiência e vivência 

em ambientes organizacionais, dos quais cerca de 70% acima de 10 anos. 

 

 

Gráfico 6 – Nível profissional e tempo de experiência (Estudo 2) 
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Ainda, quanto aos dados profissionais, cerca de 74% dos respondentes 

estavam empregados no período de aplicação do questionário, sendo em sua maioria 

oriundos de empresas privadas. 

 

 

Gráfico 7 – Tipo de empresa e situação laboral (Estudo 2) 
 

 

A amostra correspondeu predominantemente a indivíduos com nível superior, 

havendo casos residuais com escolaridade básica. Cabe destacar, no entanto, que 

mais de 70% dos respondentes possuem pós-graduação, MBA, Mestrado ou 

Doutorado. 

 

 

Gráfico 8 – Escolaridade (Estudo 2) 
 

 

Por fim, foi vasta a dispersão de ramos representados na amostra, mesmo com 

a predominância de respondentes de empresas de ramos administrativos. De 

qualquer forma, todos os ramos descritos foram cobertos com pelo menos um 

respondente, apesar de uma análise apurada por ramo exigiria uma amostra maior, 

capaz de representar todos estes 20 ramos.  
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Gráfico 9 – Ramos de atividade (Estudo 2) 
 

 

Em linhas gerais, pode-se caracterizar esta amostra sendo composta por 

indivíduos na faixa dos 40 anos, altamente qualificados, residentes principalmente na 

região Sudeste, em sua maioria mulheres. 

 

4.2.2 Mensuração de constructos 

 

A avaliação da qualidade da mensuração das variáveis latentes (fatores), que 

representam constructos do modelo teórico apresentado, foi realizada com o intuito 

de testar as hipóteses do estudo, através de técnicas como validade convergente, 

validade discriminante e respectiva confiabilidade da mensuração de cada um dos 

constructos. 

A tabela Combined Loadings and Cross Loadings apresenta a correlação entre 

os indicadores e os fatores extraídos, com base na análise fatorial e respectivas 

cargas fatoriais (combined loadings). Os valores das cargas permitem verificar se os 

indicadores que foram assumidos como parte de um mesmo constructo de fato se 
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confirmam empiricamente. Os parâmetros de análise foram apresentados no percurso 

metodológico, cujos resultados estão descritos a seguir. 

 

Tabela 14 - Primeira análise fatorial 
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IDADE -0,13 0,069 0,036 0,11 -0,151 -0,116 -0,341 0,106 0,164 0,177 0,231 

SUDES -0,391 0,222 0,279 -0,017 -0,131 0,004 -0,108 -0,057 0,192 0,315 0,107 

SUL 0,221 -0,002 0,136 -0,079 0,077 0,149 -0,039 0,248 -0,192 0,239 0,178 

NORTE 0,267 0,099 -0,596 0,169 -0,06 0,046 0,043 -0,114 0,077 0,271 0,163 

NORDE 0,164 -0,179 -0,005 0,092 0,216 -0,14 0,104 0,036 -0,342 0,251 0,258 

COEST 0,097 -0,251 -0,174 -0,134 -0,055 -0,008 0,07 -0,088 0,193 0,255 0,352 

HOMEM 0,928 0,067 0,141 -0,012 -0,055 -0,019 -0,061 -0,016 0,084 0,94 0,162 

MULHR -0,928 -0,067 -0,141 0,012 0,055 0,019 0,061 0,016 -0,084 0,94 0,162 

NIVEL 0,17 0,389 0,562 -0,176 -0,149 0,052 -0,371 0,013 0,34 0,139 0,003 

EXPER -0,04 -0,053 0,451 -0,048 -0,118 -0,025 -0,254 0,2 0,116 0,148 0,361 

EMPRE -0,091 -0,729 0,084 -0,117 -0,125 0,08 0,055 -0,07 0,113 0,265 0,003 

DESEM -0,024 0,378 -0,292 0,03 -0,036 0,007 -0,007 -0,144 0,126 0,211 0,037 

OUTRA 0,126 0,565 0,129 0,115 0,175 -0,099 -0,059 0,194 -0,231 0,217 0,005 

PUBL 0,117 -0,845 0,057 0,057 0,074 -0,053 -0,122 0,06 -0,023 0,265 0,001 

PRIV -0,117 0,845 -0,057 -0,057 -0,074 0,053 0,122 -0,06 0,023 0,265 0,001 

ESCOL 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0,064 0,001 

CXC01 0,133 -0,291 -0,193 0,638 -0,051 -0,119 -0,061 -0,018 -0,093 0,069 0,001 

CXC02 0,077 -0,162 -0,157 0,733 -0,008 -0,056 -0,122 0,093 -0,065 0,063 0,001 

CXC03 -0,015 -0,037 -0,015 0,612 -0,023 -0,025 -0,011 0,06 -0,063 0,059 0,001 

CXC04 0,076 -0,159 -0,243 0,613 -0,055 0,008 -0,286 0,069 0,019 0,073 0,001 

CXC05 -0,035 -0,217 -0,26 0,501 -0,188 -0,077 -0,216 0,016 0,042 0,086 0,001 

CXC06 0,056 -0,118 -0,139 0,646 -0,147 -0,022 -0,18 0,02 -0,086 0,074 0,001 

CXC07 0,154 -0,205 -0,249 0,667 -0,148 -0,084 -0,21 -0,001 -0,013 0,077 0,001 

CXC08 0,068 -0,21 -0,134 0,655 -0,087 -0,018 -0,389 0,088 0,022 0,076 0,001 

CXC09 0,15 -0,139 -0,248 0,536 -0,119 0,007 -0,211 0,078 0,107 0,075 0,001 

CXC10 0,066 -0,286 -0,213 0,56 -0,134 -0,029 -0,151 -0,12 -0,067 0,078 0,001 

CXR01 -0,145 0,033 -0,026 0,426 -0,013 -0,061 0,2 -0,127 0,021 0,073 0,001 

CXR02 -0,154 0,029 -0,039 0,566 0,231 0,057 0,012 -0,126 0,016 0,07 0,001 

CXR03 -0,04 0,052 0,01 0,648 0,165 0,113 0,137 -0,091 -0,038 0,062 0,001 

CXR04 -0,061 -0,005 -0,054 0,651 0,125 0,113 0,075 0,055 -0,122 0,066 0,001 

CXR05 -0,063 0,053 -0,055 0,672 0,186 0,162 0,091 -0,063 -0,075 0,061 0,001 
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CXR06 -0,083 0,189 0,088 0,515 0,144 0,355 0,192 -0,143 -0,094 0,07 0,001 

CXR07 0,006 0,07 0,105 0,654 0,357 0,229 0,185 -0,086 -0,244 0,067 0,001 

CXR08 -0,047 0,124 0,174 0,616 0,312 0,121 0,195 -0,084 -0,184 0,069 0,001 

CXR09 -0,102 0,062 -0,045 0,673 0,276 0,077 0,101 -0,152 0,086 0,06 0,001 

CXR10 0,082 0,056 0,233 0,713 0,215 0,084 0,117 -0,144 -0,105 0,055 0,001 

CXO01 -0,048 0,236 0,345 0,532 -0,279 -0,303 0,1 0,054 0,271 0,074 0,001 

CXO02 -0,024 0,305 0,241 0,562 -0,267 -0,184 0,033 0,08 0,237 0,074 0,001 

CXO03 -0,083 0,376 0,192 0,354 -0,437 -0,15 0,006 -0,1 0,521 0,081 0,001 

CXO04 -0,038 0,038 0,158 0,565 -0,235 -0,111 0,158 0,015 0,118 0,065 0,001 

CXO05 -0,013 0,121 0,164 0,676 0,006 -0,106 0,081 -0,032 0,071 0,06 0,001 

CXO06 -0,038 0,106 -0,009 0,142 -0,176 0,067 -0,1 0,103 0,178 0,088 0,054 

CXO07 -0,09 -0,036 -0,144 0,272 0,046 0,029 0,124 0,225 -0,094 0,081 0,001 

CXO08 0,091 -0,105 0,22 0,308 -0,091 -0,046 0,014 0,187 0,145 0,085 0,001 

CXO09 0,114 0,024 -0,068 0,165 -0,484 -0,067 -0,177 0,116 0,591 0,087 0,03 

CXO10 -0,089 0,228 0,199 0,578 -0,069 -0,105 0,137 0,248 -0,125 0,066 0,001 

CXO11 0,01 0,114 0,214 0,684 0,05 0,002 0,08 0,099 -0,04 0,06 0,001 

SPU01 0,043 -0,043 -0,043 -0,247 0,503 0,114 -0,094 0,054 -0,325 0,1 0,001 

SPU02 0,057 0,016 0,078 -0,274 0,537 0,134 -0,141 0,075 -0,312 0,099 0,001 

SPU03 0,008 -0,015 0,077 -0,162 0,66 0,071 -0,18 -0,057 -0,136 0,082 0,001 

SPU04 0,02 0,024 0,099 -0,263 0,663 0,019 -0,221 0,065 -0,008 0,078 0,001 

SPU05 -0,038 -0,015 -0,002 -0,25 0,557 0,104 -0,064 -0,105 -0,189 0,089 0,001 

SPU06 0,111 0,015 0,086 -0,24 0,688 -0,102 -0,049 -0,03 -0,138 0,063 0,001 

SPU07 0,061 0,008 0,131 -0,283 0,779 -0,073 -0,174 0,157 -0,018 0,067 0,001 

SPU08 0,07 -0,006 0,13 -0,279 0,731 -0,129 -0,224 0,061 0,243 0,064 0,001 

SPU09 -0,14 0,216 0,084 -0,363 0,587 0,072 -0,144 0,159 -0,317 0,076 0,001 

SPU10 -0,094 0,056 -0,272 -0,362 0,399 0,099 -0,068 0,09 -0,52 0,09 0,001 

SPU11 -0,069 0,064 -0,078 -0,176 0,754 0,08 -0,097 0,037 -0,096 0,06 0,001 

SPU12 0,035 0,014 -0,259 -0,01 0,322 -0,067 0,033 0,057 -0,307 0,075 0,001 

SPU13 -0,002 0,047 0,029 -0,151 0,776 -0,058 0,002 0,069 -0,018 0,057 0,001 

SPU14 0,019 -0,072 0,063 -0,2 0,679 -0,16 0,065 0,063 -0,232 0,069 0,001 

SPU15 -0,029 -0,006 -0,042 -0,186 0,722 -0,065 -0,042 0,203 -0,159 0,065 0,001 

SPI01 0,094 0,039 0,274 0,46 0,205 -0,301 0,059 0,095 0,34 0,111 0,033 

SPI02 0,128 0,122 0,356 0,397 0,285 -0,283 0,03 0,21 0,31 0,112 0,006 

SPI03 -0,001 0,034 0,212 0,335 0,653 -0,104 -0,071 0,047 0,444 0,083 0,001 

SPI04 0,027 -0,063 0,194 0,03 0,611 -0,158 -0,125 0,258 0,26 0,084 0,001 

SPI05 0,013 0,096 0,374 0,469 0,312 -0,328 0,059 0,037 0,409 0,106 0,002 
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SPI06 0,037 -0,076 0,11 0,126 0,73 -0,072 -0,212 0,014 0,544 0,074 0,001 

SPI07 -0,036 -0,061 0,372 0,169 0,322 0,097 -0,142 -0,152 0,423 0,084 0,001 

SPI08 0,042 -0,011 0,16 0,22 0,688 -0,107 -0,253 0,1 0,598 0,072 0,001 

SPI09 -0,026 0,045 0,011 0,122 0,59 -0,028 -0,074 0,316 0,197 0,081 0,001 

SPI10 -0,069 -0,072 0,037 0,364 0,529 0,053 -0,109 -0,11 0,324 0,067 0,001 

SPI11 -0,086 0,044 -0,127 0,251 0,614 -0,076 0,023 0,062 0,298 0,066 0,001 

SPI12 -0,086 0,017 0,081 0,277 0,696 -0,063 -0,08 -0,011 0,374 0,07 0,001 

SPI13 -0,03 0,028 0,041 0,298 0,607 0,182 -0,055 -0,185 0,177 0,066 0,001 

SPI14 -0,033 -0,072 0,007 0,675 0,506 -0,079 -0,146 -0,206 0,369 0,078 0,001 

SPI15 -0,071 -0,001 0,051 0,188 0,519 0,074 0,008 -0,134 0,576 0,08 0,001 

SPI16 -0,031 -0,016 0,156 0,337 0,536 0,058 0,085 -0,106 0,278 0,079 0,001 

SPI17 -0,056 -0,019 0,141 0,44 0,315 -0,112 0,148 -0,047 0,354 0,094 0,001 

SPR01 0,106 -0,082 -0,112 -0,112 0,607 0,037 0,252 -0,115 -0,332 0,072 0,001 

SPR02 0,027 0,035 -0,02 -0,006 0,677 0,005 0,149 0,02 -0,245 0,064 0,001 

SPR03 0,073 0,008 -0,075 -0,034 0,655 0,176 0,31 -0,141 -0,355 0,065 0,001 

SPR04 0,036 -0,032 -0,106 0,042 0,734 -0,009 0,096 0,058 -0,141 0,061 0,001 

SPR05 -0,021 -0,205 -0,367 0,062 0,637 0,056 0,298 0,028 -0,467 0,057 0,001 

SPR06 -0,021 -0,017 -0,218 0,069 0,706 0,023 0,161 -0,221 -0,058 0,063 0,001 

SPR07 0,212 -0,031 -0,016 -0,171 0,639 0,065 0,253 -0,001 -0,278 0,076 0,001 

SPR08 0,072 0,085 0,023 -0,15 0,729 0,205 0,235 -0,125 -0,191 0,057 0,001 

SPR09 -0,083 -0,008 -0,236 -0,147 0,658 0,058 0,285 -0,084 -0,506 0,07 0,001 

SPR10 0,008 -0,046 -0,207 -0,261 0,616 0,12 0,083 -0,04 -0,154 0,079 0,001 

SPR11 -0,059 -0,026 -0,097 -0,001 0,771 0,049 0,123 0,001 -0,316 0,059 0,001 

SPR12 -0,097 0,008 -0,206 0,086 0,714 -0,006 0,063 -0,117 -0,075 0,061 0,001 

SPR13 -0,083 0,062 -0,224 0,157 0,714 0,017 -0,019 -0,269 0,189 0,059 0,001 

FOB01 -0,028 -0,06 0,026 0,226 0,045 0,703 0,251 -0,149 -0,223 0,061 0,001 

FOB02 -0,033 -0,095 0,199 0,126 0,051 0,722 0,168 -0,131 -0,081 0,061 0,001 

FOB03 -0,004 -0,039 0,122 0,101 0,038 0,749 0,197 -0,044 -0,102 0,056 0,001 

FOB04 0,062 -0,07 0,091 0,14 -0,118 0,592 0,166 -0,013 -0,014 0,064 0,001 

FOB05 -0,073 -0,071 0,122 0,198 -0,2 0,635 0,068 -0,086 0,149 0,065 0,001 

FCN01 -0,004 -0,114 0,022 0,129 -0,025 0,583 0,281 -0,095 -0,054 0,066 0,001 

FCN02 -0,028 -0,093 0,113 0,139 -0,05 0,653 0,294 -0,17 -0,027 0,065 0,001 

FCN03 -0,033 0,236 -0,172 -0,037 -0,117 0,5 0,099 -0,196 0,33 0,069 0,001 

FCN04 0,027 0,066 0,263 0,12 0,042 0,628 -0,008 -0,154 0,249 0,06 0,001 

FCN05 0,199 -0,023 0,208 0,087 -0,121 0,554 0,037 0,132 0,069 0,073 0,001 

FCN06 0,161 0,066 0,182 -0,083 -0,002 0,62 -0,244 0,174 0,029 0,066 0,001 
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FCN07 0,203 0,13 0,194 -0,081 0,029 0,608 -0,039 0,223 -0,119 0,067 0,001 

FCN08 0,127 -0,072 0,183 -0,034 -0,196 0,545 0,018 0,157 0,203 0,066 0,001 

FES01 0,158 -0,092 -0,139 -0,034 -0,086 0,606 0,08 0,077 0,045 0,064 0,001 

FES02 0,057 0,033 -0,102 -0,14 0,058 0,567 0,207 -0,063 0,043 0,081 0,001 

FES03 0,003 -0,035 0,009 -0,004 0,107 0,76 0,026 -0,007 -0,03 0,063 0,001 

FES04 0,083 -0,044 -0,021 -0,023 0,071 0,708 0,098 0,03 0,041 0,052 0,001 

FES05 -0,065 -0,073 -0,055 0,028 -0,048 0,415 0,205 0,049 -0,136 0,074 0,001 

FES06 0,002 -0,146 -0,071 0,075 -0,019 0,745 -0,038 0,057 -0,122 0,059 0,001 

FES07 -0,126 -0,063 -0,117 0,005 0,01 0,701 -0,086 0,012 0,042 0,053 0,001 

FES08 -0,079 -0,047 -0,15 -0,112 0,05 0,691 0,093 0,049 -0,091 0,067 0,001 

FES09 0,06 0,04 -0,099 -0,034 -0,074 0,449 0,169 0,012 -0,026 0,085 0,001 

FES10 0,075 -0,055 -0,179 -0,051 0,084 0,651 -0,233 -0,082 0,199 0,067 0,001 

FES11 0,024 -0,018 -0,035 -0,011 -0,048 0,561 -0,1 0,075 -0,139 0,068 0,001 

FES12 -0,183 0,172 -0,059 -0,08 -0,025 0,427 0,054 -0,01 -0,037 0,104 0,001 

FES13 -0,072 -0,064 -0,008 0,024 0,035 0,715 -0,116 0,019 0,01 0,057 0,001 

FES14 0,001 0,127 0,051 -0,129 0,074 0,646 -0,251 0,173 -0,084 0,066 0,001 

FES15 -0,176 0,147 -0,155 -0,005 0,026 0,404 0,092 -0,243 0,017 0,102 0,001 

FES16 0,022 0,094 -0,18 -0,071 -0,002 0,697 -0,187 -0,063 0,119 0,058 0,001 

FES17 -0,042 0,049 0,044 -0,133 0,028 0,622 -0,366 0,035 0,113 0,073 0,001 

FES18 -0,154 0,177 -0,152 0,019 0,077 0,443 -0,04 -0,043 -0,162 0,123 0,001 

FES19 -0,021 -0,002 -0,089 -0,166 0,023 0,699 -0,259 0,066 0,008 0,069 0,001 

FES20 -0,012 0,104 -0,028 -0,157 0,054 0,555 -0,411 0,229 -0,004 0,077 0,001 

FES21 -0,144 0,16 -0,185 0,013 0,106 0,4 -0,01 -0,057 -0,221 0,113 0,001 

FES22 -0,114 0,004 -0,04 -0,119 0,016 0,689 -0,078 -0,006 -0,029 0,061 0,001 

DSO01 0,001 -0,054 -0,013 0,177 0,214 0,224 0,653 -0,051 -0,424 0,068 0,001 

DSO02 -0,015 0,03 0,073 0,064 0,023 -0,022 0,77 0,031 -0,253 0,056 0,001 

DSO03 0,032 -0,057 -0,025 -0,052 -0,032 0,026 0,78 -0,008 0,328 0,056 0,001 

DSO04 0,072 -0,075 -0,018 -0,081 -0,144 -0,093 0,827 -0,002 0,158 0,049 0,001 

DSO05 -0,044 0,026 0,056 -0,084 0,012 -0,012 0,845 0 0,136 0,054 0,001 

DSO06 0,044 0,012 -0,147 -0,048 -0,019 -0,063 0,858 -0,045 -0,007 0,053 0,001 

DSO07 -0,096 0,112 0,085 0,072 -0,009 -0,012 0,775 0,071 -0,031 0,063 0,001 

DFS01 -0,022 -0,023 0,033 0,134 -0,002 -0,043 0,03 0,819 0,064 0,047 0,001 

DFS02 0,069 -0,002 0,024 0,066 0,168 -0,028 0,082 0,76 -0,356 0,06 0,001 

DFS03 0,021 0,115 0,073 0,185 -0,008 0,091 -0,057 0,758 -0,004 0,053 0,001 

DFS04 0,096 -0,097 -0,02 -0,078 0,106 -0,021 0,099 0,684 -0,14 0,081 0,001 

DFS05 -0,054 0,091 0,155 -0,069 -0,057 0,036 -0,012 0,68 0,162 0,066 0,001 
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DFS06 0,02 0,057 -0,046 0,222 -0,071 -0,009 -0,055 0,76 0,03 0,048 0,001 

DFS07 0,056 -0,025 -0,168 -0,165 0,073 0,043 -0,076 0,539 0,097 0,12 0,001 

DFS08 -0,14 -0,044 -0,011 -0,24 0,011 -0,011 0,154 0,691 0,209 0,06 0,001 

DFS09 0,035 -0,039 -0,047 -0,145 -0,016 -0,1 -0,09 0,653 0,023 0,076 0,001 

DFS10 0,062 0,027 0,039 -0,113 -0,103 0,029 0,053 0,711 0,394 0,054 0,001 

DFS11 -0,106 -0,035 -0,064 0,051 -0,075 0,013 -0,101 0,732 -0,124 0,057 0,001 

DFS12 -0,024 -0,042 -0,013 0,034 -0,012 0,004 -0,043 0,698 -0,312 0,071 0,001 

DPS01 0,049 0,011 -0,085 -0,141 0,064 0,092 -0,071 -0,056 0,832 0,059 0,001 

DPS02 0,058 0,019 -0,033 -0,028 0,053 0,063 -0,032 -0,073 0,896 0,051 0,001 

DPS03 0,012 -0,006 0,031 0,009 -0,008 0,107 -0,101 -0,051 0,889 0,052 0,001 

DPS04 -0,02 0,051 -0,008 0,003 -0,043 -0,039 0,127 0,039 0,823 0,056 0,001 

DPS05 -0,043 -0,042 0,03 -0,016 -0,015 -0,095 0,013 0,019 0,814 0,054 0,001 

DPS06 -0,014 -0,048 0,018 0,076 -0,051 -0,085 -0,103 0,115 0,858 0,05 0,001 

DPS07 -0,155 0,016 0,051 0,064 -0,008 -0,017 0,078 0,167 0,8 0,057 0,001 

DPS08 0,047 -0,029 -0,002 0,14 -0,057 0,005 -0,074 -0,062 0,875 0,053 0,001 

DPS09 -0,03 0,004 0,011 -0,121 0,077 0,003 0,1 0,046 0,781 0,054 0,001 

DPS10 0,077 0,025 -0,009 0 -0,008 -0,046 0,086 -0,12 0,869 0,049 0,001 

 

 

 De acordo com a tabela apresentada, alguns indicadores foram rejeitados pelo 

modelo, por diferentes razões: 

• IDADE, SUDES (Sudeste), SUL, NORTE, NORDE (Nordeste), COEST (Centro-

Oeste): não houve respostas significativas regionalmente ou por faixa etária, 

com exceção do Nordeste que, no entanto, estiveram mais correlacionadas 

com outros aspectos que não os regionais. No entanto, para que estas 

variáveis pudessem ser avaliadas de forma mais precisa, seria necessário 

obter amostras muito maiores para cada um dos indicadores, fato geralmente 

pouco esperado em pesquisas como esta, por se tratar de quase-experimento.  

• HOMEM, MULHR (Mulher): também não se verificou diferenças nas respostas 

entre homens e mulheres. Da mesma forma, o tamanho da amostra e a sua 

composição podem ter influenciado nos níveis de significância obtidos. 
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• NIVEL (Nível Profissional): os dados de nível profissional não se 

correlacionaram corretamente na sua categoria, já que se aproximaram mais 

da categoria de escolaridade. Em pesquisas futuras, convém um ajuste da sua 

definição, já que os respondentes podem ter se confundido. 

• EXPER (Experiência profissional), DESEM (Desempregado): as respostas 

sobre a experiência profissional e sua situação quando desempregados não 

apresentaram coerência, o que denota má formulação da pergunta. 

• CXR01 (As tarefas não estão claramente definidas): esta pergunta se mostrou 

não compreendida pelos respondentes, obtendo-se respostas muito dispersas. 

• CXO03 (Existe forte cobrança por resultados), CXO06 (Existe divisão entre 

quem planeja e quem executa), CXO07 (As tarefas são repetitivas), CXO08 (As 

normas para execução das tarefas são rígidas), CXO09 (Existe fiscalização do 

desempenho): estas perguntas ou não foram compreendidas ou denotavam má 

categorização, sendo as perguntas CXO03 e CXO09 confundidas, de alguma 

forma, com as perguntas das categorias “Sofrimento Patogênico” e “Danos 

Psicológicos”. 

• SPU10 (Minhas tarefas exigem conhecimentos específicos), SPU12 (Minhas 

tarefas não são banais): novamente, tais questões denotam não terem sido 

compreendidas ou estarem duplicadas. 

• SPI01(Meu trabalho é cansativo), SPI02 (Meu trabalho é desgastante), SPI05 

(Sinto-me sobrecarregado no meu trabalho), SPI06 (Sinto desânimo no meu 

trabalho), SPI07 (Fico revoltado quando tenho que submeter meu trabalho a 

decisões políticas), SPI08 (Meu trabalho me causa sofrimento), SPI14 (As 

condições de trabalho oferecidas são insuficientes para os resultados 

esperados), SPI15 (Tenho receio de ser punido ao cometer erros), SPI17 (O 

número de pessoas é insuficiente para execução das atividades da minha 

unidade): este foi o maior conjunto de questões excluídas. Em sua maior parte, 

os resultados das cargas fatoriais denotam que os respondentes entenderam 

se tratar de pergunta duplicada ou mal categorizada, em geral, confundidas 

com as perguntas da categoria “Danos Psicológicos”. 

• SPR09 (O tipo de trabalho que faço é admirado pelos outros): esta única 

questão do agrupamento “Reconhecimento” apresentou similaridades com a 



89 
 

categorização proposta em “Danos Psicológicos”, o que sugere dificuldades no 

entendimento por parte dos respondentes. 

• FES05 (Já tive a necessidade de expor a privacidade de pessoas no trabalho), 

FES09 (Já promovi uma fofoca com intuito de mostrar a minha capacidade de 

punir alguém), FES12 (Já fiz fofoca para obter alguma vantagem ou 

recompensa), FES18 (Já promovi uma fofoca por causa dos meus 

conhecimentos ou qualificação na empresa), FES21 (Já promovi uma fofoca 

por causa da minha popularidade na empresa): único grupo de variáveis 

excluídas do constructo “Fofoca no Ambiente de Trabalho” que, apresar de 

apontarem para a categoria correta (ou seja, não denotaram claramente 

problema de entendimento), não se enquadraram nas premissas de validação 

fatorial. 

A partir desta composição de indicadores, efetuou-se nova validação, sem os 

indicadores excluídos, cujo resultado se encontra descrito na tabela a seguir. 

 

Tabela 15 - Segunda análise fatorial 
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EMPRE 0,698 -0,02 -0,088 -0,094 0,093 0,08 -0,059 0,06 0,497 0,081 

OUTRA -0,626 0,16 0,124 0,136 -0,103 -0,064 0,144 -0,184 0,485 0,099 

PUBL 0,862 0,066 0,081 0,087 -0,075 -0,055 0,076 -0,091 0,554 0,061 

PRIV -0,862 -0,066 -0,081 -0,087 0,075 0,055 -0,076 0,091 0,554 0,061 

ESCOL 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0,064 0,001 

CXC01 0,277 -0,189 0,661 -0,085 -0,135 -0,026 -0,037 -0,076 0,067 0,001 

CXC02 0,14 -0,161 0,748 -0,045 -0,067 -0,094 0,072 -0,038 0,062 0,001 

CXC03 0,03 -0,043 0,615 -0,041 -0,024 0,001 0,055 -0,045 0,059 0,001 

CXC04 0,124 -0,251 0,636 -0,084 -0,003 -0,264 0,048 0,04 0,07 0,001 

CXC05 0,209 -0,263 0,524 -0,213 -0,101 -0,208 0,016 0,075 0,084 0,001 

CXC06 0,115 -0,144 0,666 -0,162 -0,044 -0,139 0,013 -0,078 0,073 0,001 

CXC07 0,193 -0,241 0,691 -0,171 -0,115 -0,152 -0,032 -0,007 0,075 0,001 

CXC08 0,195 -0,109 0,677 -0,117 -0,04 -0,356 0,082 0,044 0,075 0,001 

CXC09 0,148 -0,222 0,551 -0,133 -0,025 -0,19 0,059 0,124 0,074 0,001 
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CXC10 0,278 -0,174 0,584 -0,17 -0,065 -0,147 -0,124 -0,014 0,077 0,001 

CXR02 -0,039 -0,008 0,55 0,228 0,051 0,004 -0,074 0,031 0,071 0,001 

CXR03 -0,078 0,051 0,649 0,146 0,092 0,123 -0,072 0,008 0,062 0,001 

CXR04 -0,026 -0,038 0,646 0,117 0,105 0,067 0,077 -0,102 0,067 0,001 

CXR05 -0,089 -0,054 0,674 0,145 0,159 0,044 -0,069 0,021 0,062 0,001 

CXR06 -0,217 0,098 0,503 0,136 0,378 0,197 -0,129 -0,097 0,072 0,001 

CXR07 -0,13 0,104 0,657 0,31 0,232 0,194 -0,106 -0,2 0,067 0,001 

CXR08 -0,164 0,156 0,617 0,254 0,116 0,182 -0,099 -0,105 0,069 0,001 

CXR09 -0,102 -0,036 0,679 0,23 0,08 0,072 -0,136 0,158 0,06 0,001 

CXR10 -0,075 0,232 0,708 0,182 0,106 0,131 -0,15 -0,082 0,055 0,001 

CXO01 -0,21 0,335 0,506 -0,25 -0,271 0,103 0,089 0,242 0,074 0,001 

CXO02 -0,255 0,267 0,525 -0,226 -0,166 0,051 0,127 0,192 0,072 0,001 

CXO04 -0,022 0,166 0,545 -0,201 -0,103 0,143 0,059 0,107 0,066 0,001 

CXO05 -0,08 0,195 0,662 0,011 -0,117 0,098 0,006 0,07 0,061 0,001 

CXO10 -0,237 0,212 0,562 -0,05 -0,096 0,129 0,282 -0,137 0,067 0,001 

CXO11 -0,11 0,238 0,672 0,038 0,003 0,094 0,101 -0,024 0,061 0,001 

SPU01 0,065 0,013 -0,167 0,557 0,071 -0,09 0,047 -0,274 0,096 0,001 

SPU02 0,005 0,121 -0,192 0,589 0,084 -0,152 0,06 -0,229 0,096 0,001 

SPU03 0,037 0,122 -0,09 0,696 0,029 -0,197 -0,055 -0,05 0,081 0,001 

SPU04 0,002 0,132 -0,201 0,691 -0,015 -0,232 0,06 0,07 0,078 0,001 

SPU05 0,052 0,082 -0,192 0,591 0,041 -0,09 -0,071 -0,111 0,087 0,001 

SPU06 -0,017 0,105 -0,141 0,713 -0,131 -0,062 -0,071 -0,028 0,061 0,001 

SPU07 0,006 0,183 -0,225 0,791 -0,098 -0,192 0,166 0,041 0,066 0,001 

SPU08 0,026 0,156 -0,22 0,727 -0,151 -0,229 0,05 0,313 0,065 0,001 

SPU09 -0,187 0,103 -0,303 0,613 0,047 -0,201 0,185 -0,197 0,071 0,001 

SPU11 -0,055 -0,047 -0,109 0,768 0,055 -0,136 0,046 0,01 0,058 0,001 

SPU13 -0,038 0,065 -0,095 0,778 -0,083 -0,013 0,065 0,064 0,058 0,001 

SPU14 0,079 0,102 -0,147 0,693 -0,177 0,059 0,069 -0,18 0,069 0,001 

SPU15 0,017 0,001 -0,142 0,73 -0,074 -0,059 0,21 -0,096 0,063 0,001 

SPI03 -0,019 0,179 0,327 0,584 -0,089 -0,058 0,036 0,485 0,086 0,001 

SPI04 0,071 0,164 0,057 0,571 -0,154 -0,134 0,234 0,33 0,088 0,001 

SPI09 -0,035 0,02 0,132 0,549 -0,039 -0,081 0,316 0,243 0,086 0,001 

SPI10 0,069 -0,029 0,385 0,492 0,057 -0,106 -0,107 0,369 0,07 0,001 

SPI11 -0,034 -0,126 0,272 0,575 -0,088 -0,001 0,067 0,381 0,072 0,001 
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SPI12 -0,026 0,069 0,291 0,641 -0,055 -0,093 0,009 0,418 0,074 0,001 

SPI13 -0,052 0,049 0,312 0,575 0,182 -0,062 -0,167 0,207 0,069 0,001 

SPI16 0,02 0,175 0,308 0,489 0,045 0,08 -0,068 0,283 0,077 0,001 

SPR01 0,071 -0,122 -0,035 0,622 0,021 0,242 -0,157 -0,226 0,071 0,001 

SPR02 -0,058 0,004 0,047 0,69 -0,003 0,15 0,015 -0,199 0,063 0,001 

SPR03 -0,029 -0,083 0,053 0,674 0,16 0,325 -0,182 -0,285 0,062 0,001 

SPR04 0,024 -0,079 0,092 0,748 -0,023 0,12 0,06 -0,134 0,06 0,001 

SPR05 0,179 -0,321 0,111 0,653 0,039 0,299 0,05 -0,445 0,054 0,001 

SPR06 -0,012 -0,23 0,135 0,715 0,037 0,144 -0,227 0,008 0,062 0,001 

SPR07 0,038 -0,026 -0,086 0,654 0,041 0,279 -0,074 -0,192 0,076 0,001 

SPR08 -0,081 0,019 -0,089 0,744 0,191 0,244 -0,139 -0,138 0,055 0,001 

SPR10 0,038 -0,193 -0,199 0,647 0,103 0,082 -0,038 -0,113 0,075 0,001 

SPR11 0,018 -0,08 0,063 0,791 0,03 0,12 0,013 -0,27 0,057 0,001 

SPR12 -0,038 -0,212 0,16 0,729 -0,006 0,025 -0,119 0,021 0,059 0,001 

SPR13 -0,089 -0,219 0,209 0,721 0,018 -0,049 -0,255 0,251 0,058 0,001 

FOB01 0,027 0,018 0,229 0,036 0,717 0,245 -0,134 -0,229 0,059 0,001 

FOB02 0,058 0,209 0,125 0,054 0,737 0,157 -0,108 -0,103 0,059 0,001 

FOB03 0,013 0,133 0,091 0,039 0,761 0,187 -0,033 -0,112 0,054 0,001 

FOB04 0,051 0,123 0,123 -0,109 0,601 0,166 -0,003 -0,039 0,063 0,001 

FOB05 0,043 0,112 0,173 -0,182 0,647 0,051 -0,062 0,128 0,063 0,001 

FCN01 0,047 0,045 0,14 -0,039 0,605 0,257 -0,087 -0,063 0,062 0,001 

FCN02 0,073 0,073 0,143 -0,058 0,674 0,311 -0,175 -0,046 0,062 0,001 

FCN03 -0,238 -0,207 -0,049 -0,123 0,514 0,089 -0,214 0,339 0,069 0,001 

FCN04 -0,051 0,248 0,1 0,05 0,644 0,03 -0,148 0,201 0,058 0,001 

FCN05 0,008 0,191 0,089 -0,122 0,566 0,097 0,078 0,026 0,07 0,001 

FCN06 -0,08 0,181 -0,094 0,004 0,639 -0,191 0,147 -0,047 0,061 0,001 

FCN07 -0,144 0,203 -0,087 0,036 0,623 0,032 0,181 -0,196 0,063 0,001 

FCN08 0,056 0,158 -0,039 -0,17 0,551 0,082 0,123 0,128 0,065 0,001 

FES01 0,064 -0,147 -0,032 -0,097 0,608 0,104 0,037 0,029 0,063 0,001 

FES02 -0,031 -0,132 -0,125 0,051 0,533 0,203 -0,093 0,087 0,079 0,001 

FES03 0,003 0,024 -0,008 0,095 0,77 0,003 0,012 -0,029 0,062 0,001 

FES04 0,019 -0,04 -0,008 0,062 0,709 0,104 0,003 0,05 0,051 0,001 

FES06 0,106 -0,068 0,069 -0,009 0,756 -0,059 0,072 -0,137 0,056 0,001 

FES07 0,034 -0,126 0,013 0,017 0,692 -0,122 0,033 0,068 0,054 0,001 
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FES08 0,036 -0,201 -0,098 0,036 0,694 0,08 0,044 -0,064 0,066 0,001 

FES10 0,031 -0,199 -0,021 0,073 0,662 -0,22 -0,105 0,187 0,064 0,001 

FES11 0,033 -0,072 -0,006 -0,05 0,556 -0,076 0,07 -0,158 0,068 0,001 

FES13 0,058 -0,06 0,037 0,03 0,718 -0,111 0,027 0,007 0,058 0,001 

FES14 -0,101 0,015 -0,133 0,069 0,631 -0,241 0,162 -0,058 0,066 0,001 

FES15 -0,092 -0,129 -0,037 0,059 0,343 0,073 -0,184 0,057 0,086 0,001 

FES16 -0,087 -0,211 -0,08 -0,002 0,688 -0,158 -0,073 0,11 0,058 0,001 

FES17 -0,025 0,011 -0,147 0,035 0,617 -0,358 0,045 0,115 0,073 0,001 

FES19 0,025 -0,117 -0,181 0,034 0,697 -0,245 0,076 -0,007 0,069 0,001 

FES20 -0,09 -0,041 -0,161 0,06 0,547 -0,406 0,225 0,002 0,078 0,001 

FES22 0,013 -0,063 -0,134 0,033 0,69 -0,071 0,038 -0,064 0,06 0,001 

DSO01 0,034 -0,011 0,197 0,191 0,239 0,653 -0,058 -0,404 0,068 0,001 

DSO02 -0,039 0,071 0,058 0,025 -0,016 0,77 0,033 -0,246 0,056 0,001 

DSO03 0,061 -0,033 -0,051 -0,032 0,024 0,78 -0,017 0,322 0,056 0,001 

DSO04 0,082 -0,028 -0,081 -0,133 -0,096 0,827 -0,015 0,134 0,049 0,001 

DSO05 -0,033 0,045 -0,078 0,018 -0,016 0,845 0,008 0,127 0,054 0,001 

DSO06 -0,006 -0,134 -0,053 -0,015 -0,061 0,858 -0,05 -0,022 0,053 0,001 

DSO07 -0,097 0,102 0,057 -0,016 -0,022 0,775 0,096 0,003 0,063 0,001 

DFS01 0,017 0,041 0,142 -0,016 -0,054 0,016 0,819 0,093 0,047 0,001 

DFS02 -0,027 0,011 0,096 0,143 -0,02 0,099 0,76 -0,354 0,06 0,001 

DFS03 -0,118 0,102 0,181 -0,018 0,092 -0,078 0,758 0,015 0,053 0,001 

DFS04 0,08 -0,001 -0,058 0,107 -0,021 0,112 0,684 -0,16 0,081 0,001 

DFS05 -0,078 0,165 -0,093 -0,035 0,024 -0,017 0,68 0,141 0,066 0,001 

DFS06 -0,052 -0,037 0,201 -0,08 -0,004 -0,062 0,76 0,034 0,048 0,001 

DFS07 0,019 -0,191 -0,161 0,076 0,056 -0,046 0,539 0,072 0,12 0,001 

DFS08 0,045 0,025 -0,245 0,034 -0,023 0,101 0,691 0,228 0,06 0,001 

DFS09 0,028 -0,045 -0,139 -0,009 -0,087 -0,082 0,653 -0,003 0,076 0,001 

DFS10 0,001 0,026 -0,129 -0,09 0,025 0,073 0,711 0,373 0,054 0,001 

DFS11 0,058 -0,077 0,037 -0,072 0,012 -0,11 0,732 -0,099 0,057 0,001 

DFS12 0,043 -0,071 0,049 -0,018 0,009 -0,015 0,698 -0,314 0,071 0,001 

DPS01 -0,022 -0,072 -0,129 0,074 0,085 -0,058 -0,06 0,832 0,059 0,001 

DPS02 -0,017 -0,004 -0,014 0,056 0,041 -0,02 -0,085 0,896 0,051 0,001 

DPS03 -0,011 0,027 0,009 0,001 0,117 -0,103 -0,054 0,889 0,052 0,001 

DPS04 -0,04 -0,001 -0,007 -0,055 -0,034 0,093 0,047 0,823 0,056 0,001 
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DPS05 0,02 0,01 -0,009 -0,019 -0,072 -0,008 0,016 0,814 0,054 0,001 

DPS06 0,059 0,021 0,061 -0,043 -0,08 -0,077 0,122 0,858 0,05 0,001 

DPS07 -0,006 0,029 0,054 -0,02 -0,008 0,051 0,195 0,8 0,057 0,001 

DPS08 0,022 0 0,14 -0,055 0,001 -0,056 -0,063 0,875 0,053 0,001 

DPS09 0,004 0,018 -0,128 0,079 -0,006 0,086 0,064 0,781 0,054 0,001 

DPS10 -0,011 -0,027 0,009 -0,015 -0,052 0,109 -0,154 0,869 0,049 0,001 

 

 

Nesta simulação, os indicadores excluídos foram os seguintes: 

• EMPRE (Empregado), OUTRA (Outra ocupação), PUBL (Empresa Pública), 

PRIV (Empresa Privada): os restantes indicadores profissionais, apesar de 

bem categorizados, não mostraram significância, o que para tal, seria 

necessário contar com uma amostra maior, que abarcasse cada um destes 

indicadores. 

• SPI10 (Revolta-me a submissão do meu chefe às ordens superiores), SPI16 

(É injusta a distribuição da carga de trabalho na equipe): apesar de 

indicarem bom enquadramento na sua categoria, não responderam ao 

critério de correlação definido para validação fatorial, quando desta nova 

composição de fatores. 

• FES15 (Já promovi uma fofoca para verificar se a minha posição na 

empresa era capaz de influenciar pessoas ou grupos): esta pergunta, 

quando comparada neste novo conjunto de indicadores, denota que os 

respondentes não compreenderam a sua formulação. 

Novamente, foi necessário realizar uma terceira validação, excluindo-se os 

indicadores acima citados, cujos resultados foram dispostos a seguir. 

 

Tabela 16 - Terceira análise fatorial 
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ESCOL 1.000 0 0 0 0 0 0 0,064 0,001 

CXC01 -0,151 0,661 -0,059 -0,1 -0,07 -0,026 -0,144 0,067 0,001 

CXC02 -0,14 0,748 -0,029 -0,046 -0,117 0,073 -0,072 0,062 0,001 

CXC03 -0,024 0,615 -0,032 -0,025 -0,009 0,061 -0,057 0,059 0,001 

CXC04 0 0,636 -0,064 0,013 -0,287 0,054 0,002 0,07 0,001 

CXC05 -0,22 0,524 -0,183 -0,078 -0,245 0,028 0,015 0,084 0,001 

CXC06 -0,114 0,666 -0,141 -0,031 -0,161 0,021 -0,116 0,073 0,001 

CXC07 -0,202 0,691 -0,143 -0,094 -0,188 -0,022 -0,06 0,075 0,001 

CXC08 -0,075 0,677 -0,093 -0,014 -0,389 0,09 -0,008 0,075 0,001 

CXC09 -0,19 0,551 -0,112 -0,01 -0,221 0,068 0,087 0,074 0,001 

CXC10 -0,128 0,584 -0,138 -0,032 -0,192 -0,113 -0,085 0,077 0,001 

CXR02 -0,022 0,55 0,213 0,047 0,013 -0,078 0,052 0,071 0,001 

CXR03 0,027 0,649 0,131 0,089 0,14 -0,078 0,028 0,062 0,001 

CXR04 -0,051 0,646 0,106 0,1 0,075 0,074 -0,086 0,067 0,001 

CXR05 -0,072 0,674 0,131 0,15 0,062 -0,077 0,047 0,062 0,001 

CXR06 0,054 0,503 0,109 0,357 0,232 -0,152 -0,03 0,072 0,001 

CXR07 0,07 0,657 0,284 0,222 0,216 -0,122 -0,15 0,066 0,001 

CXR08 0,122 0,617 0,228 0,101 0,21 -0,114 -0,052 0,069 0,001 

CXR09 -0,056 0,679 0,213 0,07 0,092 -0,139 0,183 0,059 0,001 

CXR10 0,213 0,709 0,168 0,1 0,15 -0,155 -0,063 0,055 0,001 

CXO01 0,303 0,507 -0,263 -0,301 0,138 0,089 0,281 0,074 0,001 

CXO02 0,236 0,525 -0,241 -0,203 0,089 0,128 0,242 0,072 0,001 

CXO04 0,157 0,545 -0,201 -0,113 0,146 0,064 0,111 0,066 0,001 

CXO05 0,183 0,662 0,001 -0,131 0,114 0,011 0,086 0,061 0,001 

CXO10 0,184 0,562 -0,068 -0,13 0,163 0,276 -0,082 0,067 0,001 

CXO11 0,219 0,672 0,025 -0,011 0,113 0,095 0,006 0,061 0,001 

SPU01 0,032 -0,128 0,57 0,082 -0,104 0,043 -0,27 0,096 0,001 

SPU02 0,129 -0,165 0,602 0,088 -0,155 0,051 -0,209 0,096 0,001 

SPU03 0,135 -0,057 0,704 0,037 -0,203 -0,06 -0,039 0,081 0,001 

SPU04 0,142 -0,176 0,7 -0,012 -0,233 0,054 0,087 0,077 0,001 

SPU05 0,103 -0,159 0,6 0,043 -0,1 -0,063 -0,109 0,088 0,001 

SPU06 0,112 -0,115 0,724 -0,13 -0,063 -0,079 0 0,06 0,001 

SPU07 0,189 -0,198 0,799 -0,094 -0,193 0,16 0,063 0,065 0,001 

SPU08 0,16 -0,193 0,732 -0,143 -0,234 0,043 0,329 0,065 0,001 
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SPU09 0,092 -0,316 0,627 0,024 -0,175 0,175 -0,135 0,069 0,001 

SPU11 -0,044 -0,097 0,775 0,05 -0,13 0,04 0,041 0,058 0,001 

SPU13 0,065 -0,078 0,784 -0,083 -0,012 0,054 0,098 0,057 0,001 

SPU14 0,115 -0,106 0,702 -0,166 0,045 0,067 -0,173 0,068 0,001 

SPU15 0,012 -0,116 0,736 -0,071 -0,063 0,209 -0,083 0,062 0,001 

SPI03 0,172 0,325 0,563 -0,09 -0,052 0,036 0,493 0,088 0,001 

SPI04 0,178 0,083 0,564 -0,147 -0,146 0,237 0,323 0,09 0,001 

SPI09 0,022 0,127 0,535 -0,042 -0,071 0,32 0,246 0,088 0,001 

SPI11 -0,121 0,268 0,557 -0,093 0,007 0,076 0,378 0,074 0,001 

SPI12 0,068 0,293 0,626 -0,056 -0,089 0,007 0,43 0,076 0,001 

SPI13 0,04 0,306 0,555 0,177 -0,048 -0,165 0,22 0,07 0,001 

SPR01 -0,113 0 0,627 0,035 0,231 -0,163 -0,221 0,07 0,001 

SPR02 -0,015 0,051 0,685 -0,003 0,165 0,004 -0,165 0,064 0,001 

SPR03 -0,088 0,065 0,672 0,162 0,331 -0,191 -0,261 0,063 0,001 

SPR04 -0,075 0,115 0,745 -0,018 0,115 0,059 -0,123 0,061 0,001 

SPR05 -0,311 0,165 0,654 0,062 0,271 0,048 -0,454 0,054 0,001 

SPR06 -0,238 0,149 0,709 0,043 0,151 -0,236 0,028 0,062 0,001 

SPR07 -0,016 -0,056 0,659 0,05 0,269 -0,081 -0,179 0,075 0,001 

SPR08 0,01 -0,086 0,743 0,184 0,256 -0,148 -0,099 0,055 0,001 

SPR10 -0,18 -0,168 0,658 0,106 0,069 -0,041 -0,098 0,075 0,001 

SPR11 -0,076 0,09 0,792 0,032 0,114 0,012 -0,25 0,056 0,001 

SPR12 -0,215 0,168 0,724 -0,007 0,033 -0,122 0,041 0,059 0,001 

SPR13 -0,233 0,206 0,715 0,014 -0,034 -0,265 0,286 0,058 0,001 

FOB01 0,018 0,234 0,038 0,719 0,242 -0,137 -0,235 0,059 0,001 

FOB02 0,213 0,138 0,058 0,739 0,149 -0,111 -0,112 0,059 0,001 

FOB03 0,135 0,095 0,042 0,762 0,184 -0,037 -0,112 0,054 0,001 

FOB04 0,122 0,128 -0,103 0,602 0,16 -0,005 -0,05 0,063 0,001 

FOB05 0,113 0,177 -0,172 0,651 0,045 -0,066 0,114 0,063 0,001 

FCN01 0,037 0,15 -0,036 0,61 0,249 -0,102 -0,063 0,062 0,001 

FCN02 0,068 0,155 -0,052 0,677 0,304 -0,183 -0,057 0,061 0,001 

FCN03 -0,233 -0,096 -0,133 0,516 0,12 -0,229 0,392 0,069 0,001 

FCN04 0,231 0,089 0,042 0,646 0,041 -0,154 0,217 0,057 0,001 

FCN05 0,186 0,086 -0,117 0,569 0,097 0,075 0,021 0,069 0,001 

FCN06 0,155 -0,114 -0,005 0,642 -0,176 0,13 -0,02 0,061 0,001 
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FCN07 0,175 -0,115 0,024 0,626 0,054 0,162 -0,154 0,062 0,001 

FCN08 0,162 -0,037 -0,16 0,552 0,078 0,13 0,103 0,065 0,001 

FES01 -0,141 -0,019 -0,087 0,609 0,092 0,031 0,019 0,063 0,001 

FES02 -0,134 -0,133 0,05 0,531 0,211 -0,092 0,092 0,079 0,001 

FES03 0,023 -0,005 0,095 0,771 0,001 0,006 -0,024 0,062 0,001 

FES04 -0,046 -0,007 0,061 0,71 0,105 0 0,045 0,051 0,001 

FES06 -0,063 0,087 -0,001 0,759 -0,072 0,069 -0,16 0,055 0,001 

FES07 -0,12 0,018 0,022 0,69 -0,127 0,037 0,057 0,054 0,001 

FES08 -0,195 -0,087 0,04 0,694 0,072 0,038 -0,066 0,066 0,001 

FES10 -0,199 -0,01 0,075 0,663 -0,227 -0,116 0,189 0,063 0,001 

FES11 -0,057 -0,001 -0,042 0,553 -0,084 0,08 -0,172 0,068 0,001 

FES13 -0,058 0,044 0,032 0,716 -0,115 0,03 -0,007 0,058 0,001 

FES14 0,009 -0,153 0,061 0,625 -0,228 0,166 -0,034 0,066 0,001 

FES16 -0,218 -0,101 -0,008 0,681 -0,146 -0,073 0,133 0,058 0,001 

FES17 0,014 -0,153 0,034 0,613 -0,353 0,05 0,12 0,073 0,001 

FES19 -0,113 -0,18 0,037 0,695 -0,243 0,078 -0,016 0,069 0,001 

FES20 -0,049 -0,184 0,052 0,543 -0,389 0,227 0,022 0,079 0,001 

FES22 -0,057 -0,133 0,036 0,687 -0,072 0,042 -0,069 0,06 0,001 

DSO01 -0,011 0,21 0,189 0,248 0,653 -0,064 -0,406 0,068 0,001 

DSO02 0,067 0,051 0,021 -0,021 0,77 0,032 -0,236 0,056 0,001 

DSO03 -0,022 -0,036 -0,025 0,028 0,78 -0,012 0,308 0,056 0,001 

DSO04 -0,022 -0,07 -0,125 -0,086 0,827 -0,011 0,11 0,049 0,001 

DSO05 0,036 -0,085 0,013 -0,02 0,845 0,006 0,137 0,054 0,001 

DSO06 -0,136 -0,054 -0,015 -0,061 0,858 -0,054 -0,017 0,053 0,001 

DSO07 0,099 0,037 -0,019 -0,037 0,775 0,1 0,018 0,063 0,001 

DFS01 0,042 0,145 -0,015 -0,052 0,014 0,819 0,089 0,047 0,001 

DFS02 0,002 0,093 0,135 -0,02 0,104 0,76 -0,341 0,06 0,001 

DFS03 0,095 0,157 -0,023 0,078 -0,063 0,758 0,035 0,053 0,001 

DFS04 0,014 -0,037 0,111 -0,013 0,097 0,684 -0,173 0,081 0,001 

DFS05 0,153 -0,109 -0,041 0,013 -0,007 0,68 0,162 0,066 0,001 

DFS06 -0,048 0,188 -0,085 -0,009 -0,052 0,76 0,048 0,048 0,001 

DFS07 -0,199 -0,158 0,072 0,064 -0,045 0,539 0,075 0,12 0,001 

DFS08 0,039 -0,234 0,04 -0,023 0,093 0,691 0,212 0,06 0,001 

DFS09 -0,044 -0,134 -0,007 -0,08 -0,084 0,653 -0,009 0,076 0,001 
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DFS10 0,028 -0,13 -0,087 0,021 0,072 0,711 0,372 0,054 0,001 

DFS11 -0,068 0,047 -0,064 0,018 -0,118 0,732 -0,116 0,057 0,001 

DFS12 -0,064 0,058 -0,012 0,015 -0,02 0,698 -0,33 0,071 0,001 

DPS01 -0,075 -0,132 0,071 0,084 -0,053 -0,062 0,832 0,059 0,001 

DPS02 -0,001 -0,014 0,055 0,037 -0,021 -0,084 0,896 0,051 0,001 

DPS03 0,023 0,006 0 0,117 -0,1 -0,057 0,889 0,052 0,001 

DPS04 0,001 -0,016 -0,054 -0,04 0,097 0,049 0,823 0,056 0,001 

DPS05 0,008 -0,005 -0,018 -0,067 -0,011 0,013 0,814 0,054 0,001 

DPS06 0,022 0,073 -0,04 -0,074 -0,087 0,12 0,858 0,05 0,001 

DPS07 0,03 0,051 -0,019 -0,008 0,053 0,197 0,8 0,057 0,001 

DPS08 -0,004 0,141 -0,055 0,006 -0,057 -0,067 0,875 0,053 0,001 

DPS09 0,026 -0,125 0,081 -0,009 0,084 0,073 0,781 0,054 0,001 

DPS10 -0,028 0,005 -0,016 -0,055 0,111 -0,151 0,869 0,049 0,001 

 

 

Enfim, com a terceira validação fatorial, obteve-se um modelo de acordo com 

os parâmetros de mensuração e estimação definidos no percurso metodológico. 

Um fato interessante é que de todas os indicadores não intrínsecos aos 

constructos e categorias principais, somente a escolaridade indica influencia neste 

fenômeno, tendo em conta as características da amostra obtida. 

A matriz de correlações entre as variáveis latentes foi utilizada para realizar a 

validade discriminante do instrumento de mensuração. Segundo Kock (2012), um 

instrumento de medida tem boa validade discriminante se todas as perguntas do 

questionário foram entendidas e respondidas corretamente de acordo com seu real 

significado, ou seja, os respondentes associaram as perguntas às suas respectivas 

variáveis latentes (fatores). 

Segundo Fornell e Larcker (1981), para se avaliar a validade discriminante é 

preciso comparar a raiz quadrada da variância média extraída (AVE) com as 

correlações entre as variáveis latentes. A raiz quadrada da AVE deve ser maior do 
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que qualquer correlação envolvendo a variável latente analisada, como indicado no 

percurso metodológico.  

Seguindo os parâmetros definidos, o instrumento de mensuração apresentou 

validade discriminante dentro do exigido, como demostrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 17 – Validade discriminante (Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs) 
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Escolaridade 1.000 0.123 -0.077 0.148 0.107 -0.060 0.124 

Contexto de Trabalho 0.123 0.624 0.430 0.453 0.474 0.475 0.532 

Sofrimento Patogênico -0.077 0.430 0.676 0.373 0.418 0.441 0.603 

Fofoca no Ambiente de Trabalho 0.148 0.453 0.373 0.654 0.502 0.433 0.542 

Dano Social 0.107 0.474 0.418 0.502 0.789 0.528 0.698 

Dano Físico -0.060 0.475 0.441 0.433 0.528 0.710 0.646 

Dano Psicológico 0.124 0.532 0.603 0.542 0.698 0.646 0.845 

 

 

Os parâmetros de validação de cada fator, representando assim os constructos 

do estudo, foram completamente satisfatórios, tal como demostrado a seguir. 

 

Tabela 18 – Coeficientes de confiabilidade dos fatores 
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Composite reliability 
coefficients 

1.000 0.940 0.963 0.955 0.920 0.924 0.961 

Cronbach's alpha coefficients 1.000 0.934 0.960 0.951 0.898 0.909 0.955 

Average variances extracted 
(AVE) 

1.000 0.389 0.458 0.428 0.623 0.504 0.713 
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O modelo também apresentou valores-p e R2 dentro dos parâmetros de 

validação definidos, de acordo com as tabelas 19 e 20. 

 

Tabela 19 – Relação entre constructos através da análise de betas (Path coefficients)  
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Sofrimento Patogênico -0.155 0.339  0.242 

Fofoca no Ambiente de Trabalho  0.453   

Dano Social   0.418  

Dano Físico   0.441  

Dano Psicológico   0.603  

 

 

Tabela 20 – Relação entre constructos com base na significância (valores-p)  
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Sofrimento Patogênico 0.017 <0.001  0.002 

Fofoca no Ambiente de Trabalho  <0.001   

Dano Social   <0.001  

Dano Físico   <0.001  

Dano Psicológico   <0.001  

 

 

Por fim, obteve-se VIF (Variance Inflation Factor) acima de dez para todos os 

fatores, o que aponta para a inexistência de indícios de multicolinearidade, tal como 

demonstra a tabela a seguir. 
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Tabela 21 – Validação de multicolinearidade (Correlations among l.v. error terms with VIFs)  
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Escolaridade 1.075 0.000 -0.206 -0.213 -0.207 1.075 0.000 

Contexto de Trabalho 0.000 1.104 0.262 0.175 0.272 0.000 1.104 

Sofrimento Patogênico -0.206 0.262 1.683 0.422 0.616 -0.206 0.262 

Fofoca no Ambiente de Trabalho -0.213 0.175 0.422 1.441 0.531 -0.213 0.175 

Dano Social -0.207 0.272 0.616 0.531 1.921 -0.207 0.272 

Dano Físico 1.075 0.000 -0.206 -0.213 -0.207 1.075 0.000 

Dano Psicológico 0.000 1.104 0.262 0.175 0.272 0.000 1.104 

 

 

Desta forma, todos os constructos definidos inferem sobre o sofrimento 

patogênico, sendo obtido R2 do modelo a 25%, o que representa a magnitude do 

impacto conjunto do contexto de trabalho, mediado pela fofoca no ambiente de 

trabalho no sofrimento patogênico e, assim, na saúde física, psicológica e social dos 

indivíduos nas empresas. 

No entanto, de forma a avaliar se a mediação da fofoca no ambiente de trabalho 

está dentro dos parâmetros de validação definidos, realizou-se a terceira etapa de 

mensuração, retirando-se este fator, para obter valores sem o efeito de mediação, 

permitindo assim a sua comparação. 

Desta forma, o modelo não mediado apresentou beta entre contexto de trabalho 

e sofrimento patogênico maior que o modelo mediado (45% contra 34%), ou seja, 

dentro do parâmetro de validação, porém o modelo global apresentou R2 de 20%, 

menor que os 25% encontrados quando foi mediado. Assim, no modelo mediado, 

conclui-se por um efeito total maior de preditoras do sofrimento patogênico, através 

dos efeitos diretos e mediados que, somados, equivalem a 59%, com atenção para o 

efeito da escolaridade, cujo resultado sem a mediação reduz-se em 2 pontos 
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percentuais. Em suma, avalia-se aqui um efeito total de 58% quando não mediado 

contra 74% quando mediado. 

 

4.2.3 Resultado final do modelo de equações estruturais 

 

Após este longo processo de validação do estudo, verifica-se graficamente as 

diferenças entre o modelo mediado e não mediado pela fofoca no ambiente de 

trabalho, como demonstram as figuras a seguir. 

 

Figura 5 - Modelo de equações estruturais mediado (final) 
 

 

Figura 6 - Modelo de equações estruturais sem mediação (comparativo) 
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5 Discussão 

 

Esta pesquisa teve como objetivo desvelar em que medida a fofoca é fonte de 

sofrimento para os indivíduos no ambiente organizacional.  

Foi possível responder, por meio de métodos de análise qualitativa e 

quantitativa, a pergunta de pesquisa e alcançar o objetivo do estudo. 

Identificou-se elementos para o entendimento da fofoca a partir de vivências no 

Brasil, especificamente no campo da administração e em particular dentro das 

empresas, o que resultou na elaboração de um instrumento para tal, em formato de 

escala. 

Também foi possível diagnosticar relações entre a fofoca e o sofrimento 

patogênico, ou seja, aquele diretamente relacionado aos danos psicológicos, sociais 

ou físicos, onde se concluiu pela validade do efeito moderador da fofoca no ambiente 

de trabalho, com impacto em maior magnitude sobre o sofrimento patogênico, 

potenciando tais danos à saúde. 

Foi definido um modelo estrutural, acompanhado de um conjunto de 

questionários amplamente validados, capazes de ser replicados noutros estudos de 

forma objetiva, eliminando-se questões dúbias ou em desalinho com os constructos. 

Quanto às hipóteses levantadas no modelo teórico da pesquisa, especialmente 

considerando o efeito mediador da fofoca no sofrimento do trabalho, conclui-se que: 

• H1: o contexto de trabalho impacta positivamente o sofrimento patogênico 

(DEJOURS, 1992, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009; MENDES, 2003; MENDES; 

FERREIRA, 2003, 2007; FACAS, 2013; MENDES; FACAS, 2013; VIEIRA, 

2014). Esta hipótese é válida, confirmando, mais uma vez, os diversos 

estudos aqui referenciados, obtendo-se beta de 34% e valor-p menor que 0,1%. 

• H2:  o contexto de trabalho impacta positivamente a fofoca no ambiente de 

trabalho (KURLAND; PELLED, 2000; CLEGG; VAN; ITERSON, 2009; 

ELLWARDT, 2011; DECOSTER et al., 2012; YUE, 2013; KUO et al., 2015; WU 

et al., 2016). Hipótese também válida, obtendo-se uma forte correlação, 

resultando em R2 de 45% e valor-p menor que 0,1%. 
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• H3: a fofoca no ambiente de trabalho, ao mediar a relação entre o contexto de 

trabalho e sofrimento patogênico, acentua o impacto no próprio sofrimento 

patogênico. Hipótese amplamente validada, sendo esta a base do estudo. 

Verificou-se que o valor R2 do sofrimento patogênico, quando mediado pela 

fofoca no ambiente de trabalho, aumentou em 20% a sua força, em 5 pontos 

percentuais, passando de iguais 20% para 25%. Também foi possível verificar 

que através da mediação, a influência da escolaridade também sofreu um 

acréscimo de força, em 2 pontos percentuais (sendo a escolaridade uma 

variável de influência inversa). 

• H4: o sofrimento patogênico impacta positivamente os danos físicos, sociais e 

psicológicos (MENDES, 2003; FACAS, 2013; MENDES; FACAS, 2013; 

MENDES; FERREIRA, 2007, 2008; VIEIRA, 2014; MESQUITA, 2016). Esta 

hipótese foi validada e também colabora com os diversos achados da teoria 

psicodinâmica do trabalho, no Brasil e no mundo, apresentando betas muito 

elevados, na ordem de 44%, 60% e 42% para os danos físicos, psicológicos e 

sociais respectivamente. 

Por fim, não foi possível verificar os efeitos de fatores demográficos e 

profissionais, obtendo-se somente uma graduação da influência da escolaridade em 

relação ao sofrimento patogênico. De qualquer forma, estes achados sugerem que 

profissionais menos qualificados sofrem mais os efeitos de organizações rígidas e da 

fofoca no ambiente do trabalho, por sua vez, estão mais próximos de vivenciar 

problemas na sua saúde física, psicológica e social, decorrente do trabalho. 

Cabe destacar o elevado efeito do sofrimento patogênico sobre os danos 

psicológicos (R2 a 36%). Este achado colabora com a avaliação de maior tendência 

de piora psicológica de empregados, decorrente de contextos de trabalho nocivos. 
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6 Considerações finais 

 

Durante o percurso da nossa vida profissional, não é incomum a exposição a situações 

de intenso desgaste físico, emocional e até social, através do isolamento.  

São estas vivências que tornam o estudo da teoria psicodinâmica do trabalho 

tão importante, aliando aspectos muito concretos de profissionais no ambiente de 

trabalho, nas várias empresas que compõem o mercado laboral, com o formato de 

organização destas empresas, as condições que oferecem e como nutrem as relações 

entre os indivíduos. 

A perspectiva subjetiva das relações, que circula entre os corredores, que está 

na mesa do almoço, no café, na conversa entre colegas, revela uma série de aspectos, 

ora positivos, ora nocivos, que afetam sobremaneira a saúde das pessoas, logo, 

discutir temas que impactam na vida das pessoas e podem contribuir para tornar as 

suas vidas melhores, tornam estudos desta natureza uma tarefa árdua, mas 

prazerosa. 

Obviamente, o ato de pesquisar profundamente os fenômenos no interior das 

empresas é quase um ato heroico. O esforço é imenso, especialmente pelo 

distanciamento das empresas com o universo acadêmico. Porém, concluir um estudo 

como este, nos mostra que é possível mover estas barreiras. 

 

6.1 Implicações acadêmicas e para as organizações 

 

Espera-se que esta pesquisa venha incentivar a novos pesquisadores, 

acadêmicos ou não, a elaborarem estudos de natureza semelhante ou mesmo 

debaterem as conclusões do que aqui se apresentou. 

A escassez de estudos nesta área, especialmente sobre o fenômeno da fofoca 

nas empresas brasileiras, é muito evidente. Gouveia et al. (2011) já havia feito esta 

constatação e, hoje, 6 anos após, praticamente nos encontramos na mesma posição. 

De qualquer forma, esperamos que a elaboração da “Escala de Estratégias Frente à 

Fofoca no Ambiente de Trabalho” (EEFFAT) possa ser amplamente confrontada e 
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avaliada, como um ponta pé para novos trabalhos e novas conclusões sobre o 

assunto. 

Para as empresas, esta experiência pode ser muito interessante, já que o 

brasileiro parece não ter tanto receio em oferecer a sua contribuição para debater o 

tema. Notou-se que, de fato, o fenômeno da fofoca é muito amplo, está presente em 

muitas, senão todas as empresas e, sob certas condições, pode ser um indicador 

interessante para os gestores avaliarem, com coragem, o quanto uma empresa pode 

produzir resultado e, ao mesmo tempo, destruir a saúde dos indivíduos. 

 Todos estes aspectos merecem ser melhor debatidos e pensados, a academia 

pode ajudar muito, assim como as empresas podem ser verdadeiros parceiros nessa 

jornada. Este estudo é só o início. 

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 

Sendo este um estudo com referências restritas, muitos aspectos não tiveram 

como ser confrontados. Alguns deles foram citados ao longo do marco teórico. Mas 

destacaria aqui a dificuldade em avaliar, em mais detalhes, a mobilização subjetiva, 

traçando um paralelo com as estratégias para lidar com a fofoca no ambiente de 

trabalho. 

Inicialmente se pensou em comparar diferentes estratégias usadas pelos 

indivíduos nas empresas para lidar com o sofrimento no trabalho, tarefa que se 

mostrou pouco eficaz. Também é importante referir que os principais instrumentos 

utilizados na nossa análise exigiram adaptações, já que, no caso do Protocolo de 

Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho, tal como proposto por Facas (2013), 

e desenvolvido sobre orientação da Professora Ana Magnólia Mendes, trata-se de um 

protocolo de aplicação objetiva. No nosso caso, pretendíamos explorar relações entre 

constructos, sem a pretensão de protocolizar um fenômeno com intuito de diagnosticar 

determinadas situações ou até empresas, fato possível para o autor, devido ao 

extenso acúmulo de produção acadêmica no âmbito da teoria psicodinâmica do 

trabalho, o que não se vislumbrou quando o assunto se tratava de fofoca no ambiente 

de trabalho. 
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Logo, optou-se por enfocar dimensões nocivas, o que tornou menos enfático a 

sua relação com aspectos colaborativos, mesmo sendo de grande valia para um 

estudo como este. 

 

6.3 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Diante dos resultados deste estudo, impactos e limitações, recomenda-se 

definitivamente abrir o leque de pesquisas sobre o fenômeno da fofoca nas 

organizações, em contexto brasileiro, tal como propôs Foster (2004), cujos métodos 

sugeridos não foram aqui aplicados em sua grande maioria. 

Realizar estudos de caráter qualitativo se mostrou muito revelador, mesmo 

sendo um método trabalhoso, mas especialmente útil para se compreender as 

dificuldades no entendimento das diversas perguntas excluídas na pesquisa 

quantitativa. Ao fim da pesquisa quantitativa, vimos a necessidade de ser clarificar 

melhor alguns conceitos, nomeadamente em relação às questões ligadas com a 

subcategoria “Indignidade”. 

Sugere-se, também, ampliar as pesquisas realizadas, considerando explorar 

melhor as diversas estratégias subjetivas para lidar com o sofrimento no trabalho, 

especialmente em estudos de caso, para que em algum momento estes casos 

possam ser comparados. 

Como este estudo reuniu um conjunto de dados bastante rico, é possível 

reutilizá-lo para, inclusive, simular e conceber outros modelos de equações 

estruturais, a partir de desenhos mais complexos, criando múltiplos relacionamentos 

entre as categorias. 

Por fim, é importante voltar a citar que a revelação sobre o efeito da 

escolaridade foi, para nós, uma surpresa, fato que se coloca útil no desenvolvimento 

de estudos futuros, especialmente para avaliar o impacto da educação executiva 

enquanto blindagem para o indivíduo no trabalho.  
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Anexos 

 

Anexo I – Roteiro de perguntas (Estudo 1) 

 

Imagem da página de entrada deste roteiro. Uma versão idêntica ao original pode ser 

manipulada e copiada em: https://goo.gl/forms/AWYm6i0xer2R2dDU2 (prazo de 

disponibilidade de acordo com a capacidade do Google Docs). 

 
 
 

 

 

https://goo.gl/forms/AWYm6i0xer2R2dDU2
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Anexo II – Questionário quantitativo (Estudo 2) 

 

Imagem da página de entrada deste roteiro. Uma versão idêntica ao original pode ser 

manipulada e copiada em https://goo.gl/forms/sGEHAxtknqBOr4x13 (prazo de 

disponibilidade de acordo com a capacidade do Google Docs). 

 
 

https://goo.gl/forms/sGEHAxtknqBOr4x13
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Anexo III – Gráfico ampliado do modelo estrutural inicial 
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Anexo VI – Gráfico ampliado do modelo estrutural final 

 

 


