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RESUMO 

Com essa pesquisa, procurou-se analisar e entender o posicionamento das empresas no 

ambiente interno para evitar o desgaste do capital humano em relação à síndrome de Burnout. O 

objetivo foi verificar que a síndrome de Burnout está presente no dia a dia dos profissionais, 

decorrente de níveis de estresse no trabalho, e que por descuido interfere nas relações pessoais, 

sociais e organizacionais. Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa do tipo 

exploratória de natureza qualitativa, com coleta de dados em forma de entrevistas com 

profissionais diretamente relacionados à gestão de pessoas para se entender o posicionamento 

de cada organização e sua tratativa com o profissional. Como resultados destaca-se que a 

Síndrome de Burnout pode surgir a qualquer momento decorrente da exaustão extrema (física 

e mental) do colaborador, mas, em alguns casos a Síndrome de Burnout é vista pelas empresas 

como um posicionamento de má fé para obter vantagens sobre ela. Assim, as pesquisas e 

estudos realizados trazem posicionamentos e realidades diferentes para que, pensamentos e 

atitudes inadequadas, sem quaisquer fundamentos, possam se proliferar e contaminar um tema 

tão atual e sério como a Síndrome de Burnout. Além de trazer posicionamentos e realidades 

sobre, procurou-se trazer mudanças positivas de forma constante no ambiente de trabalho, 

unificando o lado profissional e o lado pessoal. 

Palavras-chave: síndrome de burnout, profissional, organização. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O termo Burnout foi dito pela primeira vez pelo psicólogo Herbert Freudenberg (1926 – 

1999), síndrome relacionada ao stress e as rotinas desgastantes de trabalho, competitividade e 

excesso de responsabilidades, ocasionando sintomas de cansaço físico e mental, alterações de 

apetite ou até mesmo insônia (ESTEVE, 1992). Freudenberg trabalhava em um ambiente 

inapropriado, exercia sua função de psicanalista com uma jornada de até 20 horas diárias, 

acometido por uma gripe persistente, perda de peso, exaustão e irritação constante, iniciando 

assim a primeira perspectiva da síndrome (SILVERIO, 1995). 

A Síndrome de Burnout foi estudada pela psicóloga Christina Maslach (1946), formada 

pela Universidade Stanford e Radcliff College, em 1978 criou o método MBI (Maslach Burnout 

Inventory), que é a medida de pesquisa mais utilizada no campo da síndrome de Burnout, em 
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que é realizada uma avaliação dos índices de SB (Síndrome de Burnout) de acordo com os 

escores de cada uma delas, sendo os autos escores relacionados à exaustão emocional e 

despersonalização e os baixos escores em relações profissionais (MASLACH, 2001). 

A Síndrome de Burnout é reconhecida mundialmente como um dos grandes problemas 

psicossociais que afetam a qualidade de vida de profissionais. Esta síndrome é comum em 

profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como 

médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros, mas principalmente 

aqueles que estão envolvidos em cuidados na área da saúde, educação e serviços humanos, 

gerando uma importante questão ocupacional e social. “Existe uma concordância na 

comunidade acadêmica trabalhando em saúde ocupacional no fato de que o Burnout é uma 

questão de saúde e social de grande importância” (SILVA et al, 2015). 

O Burnout não se desenvolve da noite para o dia. É um processo que se inicia com um 

entusiasmo idealístico, aos poucos se transforma em estagnação e na consequente frustração e, 

finalmente, conduz ao esgotamento. Para cuidar de alguém é preciso, antes, cuidar das relações 

e do ambiente de trabalho e, principalmente, de si mesmo. Só assim é possível ajudar sem se 

esgotar. 

 Tendo em vista a rotina árdua e desafiadora enfrentada no dia a dia, optou-se por estudar 

o tema visando entender esse comportamento, principalmente dentro do ambiente profissional, 

cujo há uma pressão alta, provocando o esgotamento físico e mental dos colaboradores, 

afetando o desempenho, gerando frustrações e auto cobrança. Sendo assim, a questão de 

pesquisa que se pretende responder é: Como as empresas têm lidado com a saúde de seus 

colaboradores especialmente no caso da Síndrome de Burnout em meio ao cenário 

pandêmico? 

O objetivo geral da Pesquisa é Analisar e entender o posicionamento das empresas no 

ambiente interno para evitar o desgaste do capital humano principalmente em relação à 

Síndrome de Burnout. Os objetivos Específicos são: 1) Analisar as consequências da Síndrome 

de Burnout no ambiente empresarial; 2) Identificar as ações das empresas para o combate da 

Síndrome de Burnout no ambiente corporativo; 3) Compreender as culturas implicadas para a 

prevenção e apoio aos profissionais afetados pela Síndrome de Burnout; 4) Avaliar a postura 

da empresa para contribuir com a recuperação de profissionais afetados por problemas 

decorrentes do ambiente empresarial visando qualidade de vida. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Síndrome e suas Causas 

 

Em 1969, Bradley escreveu um artigo que utilizava a expressão staff burn – out, 

referindo-se ao desgaste profissional, porém somente na década de 70 surgiram os primeiros 

estudos mais sistematizados. (SILVA, R. P. D. et al., 2015) 

Assim, a partir da década de 80, o conceito de Burnout, foi mais propagado devido à 

intensificação e ampliação dos estudos realizados por Maslach e Jackson (1986), definindo-a 

como uma síndrome multidimensional constituída por exaustão emocional, desumanização e 

diminuição da realização pessoal no trabalho (CARLOTTO; PALAZZO, 2006, BENEVIDES-

PEREIRA, 2003). 

Ambientes de trabalho com cobranças excessivas fazem com que o individuo 

desenvolva estresse e até problemas psicológicos como ansiedade, depressão e desenvolva 

problemas como taquicardia, pressão alta, insônia e distúrbios alimentares. Burnout consiste 

em uma síndrome da desistência, pois o indivíduo deixa de investir no seu trabalho e nas 

relações afetivas, tornando-se incapaz de envolver–se emocionalmente com o mesmo  (CODO, 

VASQUES–MENEZEZ, 1999 apud ABREU et al., 2002). O Burnout é um tipo de esgotamento 

que pode envolver toda a pessoa em modo e graus diversos: físico, emocional, intelectual, social 

e espiritual (SANDRIN, 2019). 

Burnout pode ser o resultado de stress rigoroso, mas não é o mesmo que o excesso de 

estresse. O estresse, em geral, envolve muitas pressões que exigem muito do indivíduo 

fisicamente e psicologicamente (HELPGUIDE.ORG, 2014). No Quadro 1 estão apresentadas as 

características do estresse e a síndrome de Burnout: 

Quadro 1: Características do stress e síndrome de Burnout 

ESTRESSE SÍNDROME DE BURNOUT 

Caracteriza-se pelo excesso de engajamento Caracteriza-se pela falta de engajamento. 

As emoções são exageradas. As emoções são atenuadas. 

Produz sensação de urgência e hiperatividade. Produz sensação de falta de amparo e esperança. 

Perda de energia. Perda de motivação, ideais e esperança. 

Propicia transtornos de ansiedade. Propicia o desapego e a depressão. 

Dano primário físico. Dano primário emocional. 

Pode ocasionar morte prematura. 

Pode tornar a vida insignificante e parecer que não vale a 

pena viver. 

Fonte: Helpguide.org (2014) 
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2.2. Índices de Burnout 

 

No Brasil estima-se que 30% dos profissionais apresentam o grau máximo dos sintomas 

de Burnout, de acordo com a filial nacional da International Stress Management Association 

(ISMA 2013/2014) que avaliou indivíduos entre 20 e 60 anos, dados disponíveis no site Revista 

Online Claudia (2020). 

Ainda para Revista Claudia Online (2020), a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da 

organização Isma, 96% dos atingidos sentem-se incapacitados, o que gera absenteísmo ou 

presenteísmo (estar presente fisicamente no posto de trabalho, porém com a mente distante), ou 

seja, pessoas com Síndrome de Burnout trabalham 5 horas a menos por semana, em comparação 

com indivíduos que não apresentam estresse com a rotina de trabalho. 

Segundo site Época Negócios (2019), uma pesquisa também elaborada pela Isma, foi 

apontado que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem algum problema 

relacionado a estresse e destes, 32% sofrem de Burnout e 92% continua trabalhando mesmo 

com a doença. 

Segundo o blog Software Avaliação (2020), em um relatório apresentado com base em 

20 mil entrevistados, o Medscape Physician Lifestyle Report em 2013, considerou que 46% dos 

médicos dos Estados Unidos sofrem da Síndrome de Burnout. Em 2013, a taxa era 40%, sendo 

as categorias que lidam com pessoas e se expõem ao sofrimento humano as mais acometidas 

pela síndrome. 

A síndrome de Burnout está inserida no capítulo XXI, categoria que se refere aos 

problemas relacionados com as organizações e seu modo de vida, descrita na classificação 

internacional de doenças (CID 10) como Burnout (estado de exaustão vital–Z73), segundo 

Carla Pontes (2013), em seu blog pessoal para assuntos jurídicos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS–2000) classificou a Síndrome de Burnout 

como doença que será incluída no rol de doenças em 2022, os índices da síndrome no mundo 

ainda são incertos, pois se encontra uma dificuldade em diagnosticar a doença. Ao Jornal 

Correios (2019), o psicólogo Ueliton Pereira da Holiste Psiquiatria, diz “É muito difícil porque 

os sintomas são parecidos com o de outras patologias, como angústia, dor de cabeça, pressão 

alta, irritabilidade. Para diagnosticar o Burnout, tem que eliminar vários exames físicos, 

laboratoriais e psicológicos.” . 
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2.3. Síndrome de Burnout nas Organizações 

 

As organizações praticam atualmente uma série de alternativas para melhorar o 

desempenho dos seus colaboradores e impedir que os mesmos sejam desmotivados por pressões 

diárias e acumulo de funções. No site Startupi (2019), Bruno Rodrigues, CEO da empresa 

GoGood, empresa do ramo da saúde, enfatiza “É importante saber a diferença entre Burnout e 

estresse, já que os motivos para síndrome de Burnout são relacionados ao exercício do trabalho, 

já o estresse pode ser causado por diversas situações.” 

Controle de estresse e estratégias de como manter seus profissionais motivados são 

assuntos que já são abordados nas empresas atualmente, empresas como a Brasilprev e a 99 

táxis, investem em momentos de meditação e descanso para seus colaboradores.  

De acordo com o site Época Negócios (2019), um dos cuidados que a empresa deve 

levar em consideração é a produtividade do indivíduo que tem a Síndrome de Burnout, os 

indivíduos com nível de estresse maior, trabalham 5 horas semanais menos que os indivíduos 

motivados nas suas funções, e assim a empresa tem que tomar certos cuidados, se tratando do 

seu corporativo, inclusive em prejuízos financeiros. Segundo o site Mundo RH, estima – se que 

a Síndrome de Burnout pode causar prejuízo de aproximadamente 4,5 % no PIB nacional ao 

ano. 

Um novo desafio para as organização veio com a pandemia do Covid-19, a Síndrome 

de Burnout é uma preocupação das empresas na atuação em home office, de acordo com 

Edwiges Parra, psicóloga organizacional, ao site Você S/A (Ed. Abril 2020),: “Já sabemos que 

a síndrome deverá atingir diversos profissionais no pós-pandemia, mas confesso que já estou 

vendo isso acontecer pelos pacientes antigos e novos que atendo em meu consultório ou nas 

ações corporativas, baseado nos relatos das pessoas sobre o que mudou no estilo de vida e como 

isso as afeta negativamente.”  

O Burnout afeta cada pessoa de uma forma, seja no ambiente presencial ou no home 

office, porém foi identificado que nas mulheres os sintomas são maiores do que nos homens, 

visto que as mulheres na sua transferência do escritório para casa, sofrem acumulo de funções 

no mesmo ambiente: mãe, esposa, dona de casa e profissional, segundo o site Inteligência 

Corporativa (2020). 

De acordo com o site Cio (2019), em 2016, a Previdência Social registrou 75,3 mil 
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afastamentos por depressão, o setor de Recursos Humanos deve criar incentivos e medidas a 

serem aplicadas a fim de mudar este cenário, entre elas: Facilitar a Comunicação: “Quando um 

colaborador tem um break down, quando ele está sofrendo durante muito tempo, as coisas não 

acontecem da noite para o dia” diz Bruno Rodrigues – CEO da GoGood ao site Cio (2019), 

muitas empresas acreditam que os funcionários que se calam, não falam sobre suas frustrações 

e os desafios que enfrentam, fazendo com quem estes problemas não existam, completa Bruno.  

No site Cio (2019) Bruno recomenda: Incentive o pertencimento: Construa seu time, 

engaje seus colaboradores, motive, faça seu funcionário vestir a camisa da empresa e demonstre 

a sua importância para o sucesso da organização, isso faz com que ele seja emocionalmente 

capacitado e identifique um propósito nas atividades rotineiras, e que assim possa passar por 

desafios e ter conquistas significativas. 

Preocupe-se com seu time de maneira genuína: A gestão de Recursos Humanos é focada 

por entregar resultados, porém é de responsabilidade dos gestores estar atento a sua equipe, 

buscando alternativas para resolução dos problemas e a evolução dos mesmos. Criar estratégias 

é essencial para que o estresse não atinja seus colaboradores. 

Perceba como anda a produtividade do seu time e chame alguns colaboradores para 

conversar, investigue e monitore a saúde corporativa da empresa através das pessoas. Esteja 

aberto para ouvir, muitas vezes ouvir o colaborador de maneira genuína é mais importante, mais 

fácil e mais barato do que executar alguma mudança radical na empresa, finaliza Bruno, CEO 

da GoGood, ao site Cio (2019). 

Aos colaboradores que apresentarem sintomas: Busque avaliar o ambiente 

organizacional e qual a relação gestor x colaborador e como isso pode influenciar na sua saúde 

mental, caso não resolva, proponha uma mudança na dinâmica de trabalho, permita home office 

(desde que exista essa prática) ou troca de turno, comenta Bruno, para o site Cio (2019). 

2.4. Síndrome de Burnout Durante a COVID-19 

 

No Brasil já existe jurisprudência consolidada a favor de trabalhadores que 

comprovaram a relação de causa da Síndrome de Burnout com o ambiente de trabalho abusivo. 

O teletrabalho ou trabalho remoto popularizado durante a pandemia podem dar origem a um 

“surto” de Burnout nos próximos meses (MACIEL,2020). Segundo o site Cio (2020), no ano 

de 2020, em meio a pandemia do Covid – 19, a Microsoft realizou um estudo, uma pesquisa 
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com 6 mil pessoas em 8 países, os seguintes dados em relação aos sintomas da Síndrome de 

Burnout na pandemia foram apontados: no Brasil, 44% da população tem estas sensações, 

seguido de Singapura (37%), Estados Unidos (31%), Índia (29%) e Austrália (28%), nos 

brasileiros o fator que causou mais estresse foi a impossibilidade de se distanciar do trabalho. 

Segundo o site Cio (2020), que assina o estudo realizado pela Microsoft, “Um mundo 

que está caminhando para um trabalho mais remoto, as pessoas consideram o trabalho remoto 

mais desafiante mentalmente. Mas também, à medida que as pessoas retornam ao trabalho 

pessoal mais frequente à medida que a pandemia diminui, pode parecer mais difícil do que era 

antes da Covid – 19”. 

Um fator determinante e global para o estresse na Covid – 19 foi a falta de separação 

entre trabalho e vida pessoal, sentimento de desconexão dos colegas de trabalho e carga de 

trabalho ou de horas incontroláveis, de acordo com o site Cio (2020). A síndrome vem 

crescendo como um problema a ser enfrentado pelas empresas, em 2019, cerca de 20 mil 

brasileiros pediram afastamento médico por doenças mentais relacionadas ao trabalho. 

Para o site Agência Brasil, Ricardo diz que a síndrome tem merecido tanta atenção que 

em março de 2021 a OMS (Organização Mundial da Saúde) reconheceu os impactos da 

pandemia na saúde mental e publicou um documento desenvolvido pelo Departamento de 

Saúde Mental, com mensagens de apoio e bem-estar de diferentes grupos – alvo. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste estudo foi utilizado o método qualitativo, do tipo exploratório. Para atingir os 

objetivos da pesquisa, utilizndo-se como referência as recomendações apresentadas por Vergara 

(2005). A coleta de dados foi realizada utilizando-se roteiro de entrevista previamente 

elaborado, procedendo à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado. Foram entrevistados cinco profissionais que atuam no ramo de 

construção civil, comércio varejista, recrutamento e seleção e psicologia. 

De acordo com Matheus Dias (2018), é preciso definir a amostra a ser estudada. Nesse 

caso a amostra contemplou pessoas que possuem características necessárias para responder as 

perguntas. Segundo Fontanella (2010), a transparência metodológica na pesquisa qualitativa é 

fator que contribui para sua confiabilidade, devendo ser garantida pelos pesquisadores. A 
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análise dos dados coletados foi feita com a Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2016). 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Ao todo, foram realizadas cinco entrevistas com formados em psicologia e profissionais 

da área de recursos de humanos de diferentes ramos de atuação, sendo: construção civil, 

recrutamento e seleção, comércio varejista e psicologia, mediante o uso de um roteiro elaborado 

previamente. As entrevistas aconteceram entre março e maio de 2021.   

 

4.1. Perfil dos Entrevistados   

 

O quadro 1 apresenta o perfil dos entrevistados, com os dados mais relevantes de cada 

uma das cinco entrevistas realizadas.  

 

Quadro 1: Caracterização dos Respondentes   
CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

 

Data Da 

Entrevista 

 

16-MAR-2021 

 

22- MAR-2021 

 

23- MAR-2021 

 

23- ABR-2021 

 

27- ABR-2021 

 

Nome Dos 

Entrevistados 

 

Thiago Silva 

 

Viviane Vanci 

 

Laiza Oliveira 

Cunha 

 

Jessica Moura 

Renata Juliana 

de Brito 

Santana 

 

Empresa 

 

 

Grupo Encalso 

Damha 

Rio Branco 

Com. Ind. 

Papéis Ltda 

 

Laiza Psicóloga 

 

Manpower 

Group Talent 

Solutions 

 

 

Renata 

Psicóloga 

 

Cargo 

 

Gerente 

 

Analista 

 

Psicóloga 

Talent 

Acquisition 

Psicóloga 

Clínica 

 

Escolaridade 

Superior e 

MBA 

Completo 

Pós-Graduação 

Completa 

Superior 

Completo 

Superior 

Completo 

Pós-Graduação 

Completa 

Tempo Na 

Organização 

9 anos 7 anos 1 ano 1 ano 1 ano 

Área De 

Atuação Na 

Organização 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Humanos 

Psicologia 

Clínica 

 

Recrutamento e 

Seleção 

Psicologia 

Clínica 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021)  
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4.2 Análise de Conteúdo 

 

As informações foram coletadas por meio de entrevistas com profissionais que atuam 

em diferentes ramos de atuação e psicólogos. As entrevistas ocorreram em mar/2021 e abr/2021 

e foram gravadas e agrupadas, onde foram destacados trechos e conteúdos relevantes de cada 

entrevista, formando as Unidades de Registro (UR). Logo, foram criadas oito Unidades de 

Significado (US) definidas pelo agrupamento de URs similares. E quatro Categorias (C) foram 

definidas para os trechos de fala aos objetivos deste estudo, conforme apresentado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Categorias Identificadas 
Categoria  Unidades de Significado 

 

 

CAT1 – Coronavírus e o impacto 

nas empresas 

 

US1 – Adaptação das empresas em meio ao cenário pandêmico   

 

US2 - Efeitos da pandemia no ambiente empresarial 

 

US3 – Migração do presencial para o regime home office 

 

CAT2 – Síndrome de Burnout: 

causas, consequências, sintomas e 

prevenção 

 

US4 – Causas da Síndrome de Burnout  

 

US5 – Consequências da Síndrome de Burnout 

 

US6 – Identificação e prevenção dos sintomas da síndrome de Burnout 

CAT3 - Soluções propostas para 

manter o bem estar dos 

colaboradores  

 

US7 – Atitudes das empresas para evitar desgaste físico e emocional nos 

colaboradores 

 

 

CAT4 - Comunicação interna entre 

organização e colaborador 

US8 – O papel do RH na integração do funcionário com a empresa 

 

   Fonte: Autores (2021) 

 

A categoria CAT1: Coronavírus e o impacto nas empresas, ressalta como foi para as 

empresas enfrentar os desafios financeiros e operacionais do coronavírus além de rapidamente 

remeter as necessidades de seus clientes, funcionários e fornecedores. De acordo com OMS, a 

síndrome vem crescendo como um problema a ser enfrentado pelas empresas, pois houve 

aumento na quantidade de funcionários afastados por doenças mentais relacionadas ao trabalho, 

em suma, as empresas não estavam preparadas para enfrentar fases de grandes proporções, 

como a da atual pandemia, que exijam o isolamento social e a paralisação total ou parcial de 

suas atividades, que além de criar estratégias para reverter o cenário pandêmico, teve que se 

preocupar em como agir para minimizar o impacto da síndrome de Burnout.  Na formação desta 

categoria foram utilizados os seguintes trechos e falas: 
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E3: Um dos maiores efeitos da pandemia sobre os colaboradores sem dúvida é o medo, 

a incerteza, tanto em relação ao vírus quanto a economia. Participo mais da parte de 

operacionalização nos processos de inovação. 

E1: A empresa não se sentia preparada para poder atuar em regime Home office, 

mas nós tivemos que aderir a alguns comandos, algumas atribuições e trabalho em 

parceria com outros gerentes, outros diretores da empresa, algo que mexeu com o dia 

a dia profissional de todos e pessoal também.  

E4: Nós inovamos bastante nossa tecnologia, apesar de já contarmos com um suporte 

para atuação em home office, foi preciso mudar os processos de adequação LGPD, 

para lidar com os funcionários que estão atuando a distância, trabalhar bastante a 

comunicação interna e a interação entre os colaboradores.  

E5: tiveram empresas que realizaram em 6 meses, processos que demorariam 10 anos, 

que foi a adaptação para o home office, foi entender que com o home office não era 

necessário mais um executivo pegar um voo e realizar reuniões em outros estados 

como Amapá, existem hoje ferramentas como Google Meet e zoom que auxiliam, foi 

uma mudança cultural para as empresas, acredito que este será o regime de trabalho 

daqui para frente. 

E2: Algumas empresas entenderam que é necessário investir na saúde, como um todo, 

do colaborador e tem sala de jogos, para desestressar, ginástica laboral, que ajuda na 

saúde física, e o que a maioria das empresas é afastar o colaborador dependendo do 

seu problema.  

 

A categoria CAT2: Síndrome de Burnout: causas, consequências, sintomas e 

prevenção indica que para Burnout, o tratamento é específico e deve levar em conta problemas 

psicológicos e mentais. Sendo assim,  a abordagem dela precisa ser cultural nas organizações, 

fazendo com que o primeiro contato com o profissional, ou seja na admissão ocorra o 

acompanhamento psicológico, sendo que esse contato inicial ainda funciona de forma muito 

vaga e breve. Fica ainda mais complicado se for levado em conta o contato home office, que 

perde o olho no olho e a comunicação sofre uma serie de ruídos. E geralmente quem é 

acometido pela síndrome de Burnout e visto como o profissional ideal para empresa do ponto 

de vista financeiro pois é aquele que pouco reclama e se contenta com o que tem e é ele o 

primeiro a entrar e o último a sair.  

Porém é uma energia que aos poucos vai se esgotando e os prejuízos são graves a saúde, 

além de acarretar no absentismo, insatisfação, desmotivação até o momento em que aquele se 

desliga da empresa. Sendo assim o ideal é ter alinhado com os líderes, RH e profissionais da 

saúde uma comunicação aberta, a partir de uma gestão participativa com um acompanhamento 

periódico visando ouvir os profissionais constantemente para sentir o que está acontecendo e 

criar um elo de solidariedade, humanidade e importância daquele colaborador para a empresa. 

Segundo CHEW (2020) o estresse em pequena escala é visto como positivo a partir do momento 

que não interfere na saúde e no desempenho profissional, mas se não tratado com o passar do 

tempo o desgaste será desproporcional ao equilíbrio imposto pelo organismo podendo se 
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agravar então o acompanhamento se torna crucial antes, durante e depois que acometido pela 

síndrome de Burnout, além da importância na comunicação e o alinhamento dos objetivos 

pessoais e profissionais. Na formação dessa categoria foram utilizados os seguintes trechos e 

falas:  

 
E1: O exame admissional é muito vago, porque é o profissional que passa pelo exame 

médico, nós não atuamos com perguntas, sobre saúde mental, física, enfim é um 

exame clínico, rápido, no qual somente há o diagnóstico de pressão, onde o médico 

questiona se está tudo bem, fica difícil identificar na chegada deste profissional, se 

este já passou por alguma síndrome, a não ser que ele mesmo comente. 

E5: Trata-se de uma síndrome muito difícil de constatar, o colaborador não fala o que 

tem sentido, pois tem receio de perder seu emprego. 

E4: o grau de complexidade da doença deve ter aumentado, ao tratamento dos 

colaboradores a distância, e poder detectar a doença a distância, o ponto focal de tudo 

são os lideres, ouvir a sua equipe, saber se está tudo bem com a sua equipe, saber o 

momento certo de uma conversa. 

E5: Uma pessoa acometida pela síndrome acha que sempre fez pouco, não é um 

funcionário ruim para a empresa, a menos que se tenha uma crise e este funcionário 

não atue mais. O funcionário que tem os sintomas da síndrome sempre pensa que 

poderia ter feito mais no seu trabalho. 

E2: Uma vez identificado o sintoma é necessário afastar o funcionário das suas 

atividades e orientá-lo a procurar ajuda terapêutica. 

 

 

A categoria CAT3: Soluções propostas para manter o bem estar dos colaboradores, 

cita as formas e estratégias de enfrentamento que as empresas buscam para amenizar as 

consequências que a pandemia tem causado na saúde mental e física de seus colaboradores. 

Segundo Martins (2011), os principais fatores ao estresse ocupacional, e que podem ser 

desencadeantes para o surgimento de um quadro clínico de síndrome de Burnout, que gera 

consequências nocivas para a saúde do profissional e da organização, são: carga de trabalho 

excessiva, conflitos em relação à execução de tarefas e grau de responsabilidade, falta de 

perspectivas de desenvolvimento, fraca comunicação na gestão e no trabalho, etc. Para que 

esses transtornos psicológicos não se desenvolvam as empresas buscam alternativas, como: 

estrutura de trabalho adequada, comunicação regular entre gestão e equipe, concessão de 

benefícios, aulas de ginástica laboral funcional para os colaboradores, e aos colaboradores em 

regime home office de forma online e algumas empresas já possuem salas de descompressão. 

Foram utilizados os seguintes trechos de falas, para a formação desta categoria:  

 

E4: Fazemos ginástica laboral online, muitos funcionários não participam, porém 

incentivamos que é muito importante, até mesmo por conta da saúde.  

E2: Algumas empresas entenderam que é necessário investir na saúde do colaborador 
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e tem sala de jogos, para desestressar, ginástica laboral, que ajuda na saúde física. 

E4: Estamos trabalhando bastante com a prevenção, este ano estamos trabalhando 

principalmente com palestras motivacionais, palestras de gestão de tempo, para o 

funcionário não ficar sobrecarregado e não atuar muitas horas além da sua jornada de 

trabalho. 

E4: Tratamos alguns casos como exceção, contamos com o apoio do plano de saúde, 

para fazer uma abrangência no atendimento ao colaborador e claro o líder presta todo 

apoio a este colaborador. 

E5: Em uma consultoria que trabalhei, nós realizávamos várias ações, algumas das 

ações eram propiciar qualidade de vida para os colaboradores, começava com 

parcerias com cheque teatro, Cinemark, tudo isso é medida de saúde mental, a 

consultoria tinha parceria com a cacau show, com desconto em chocolates, 

realizávamos ações o ano todos, dia das mães, com parcerias com perfumarias e 

chocolates, na pascoa, a Cacau Show, fazia um evento na empresa. 

 

 

A categoria CAT4: Comunicação interna entre organização e colaborador, o papel 

desenvolvido pelo RH no cenário atual em que vivem os colaboradores foi de extrema 

importância nas rotinas em home office, a mudança que a pandemia trouxe para o lado 

profissional e pessoal dos colaboradores, com relação as rotinas diárias, o estresse, e o 

emocional dos colaboradores, que tiveram que se adaptar a essa nova rotina. O RH se tornou 

um setor de ligação para as relações empresa e funcionário, e o principal responsável por todas 

a comunicação e acolhimento dos funcionários em qualquer circunstância e dificuldade. O 

objetivo da comunicação visa manter as relações profissionais e pessoais no ambiente 

organizacional de maneira fluida e acolhedora para empresa e funcionários. De acordo com 

Martins (2011), existem fatores que são principais para identificação do estresse ocupacional, 

sendo eles: fatores inerentes ao trabalho, turnos e carga horária excessiva, condições de trabalho 

insuficientes, estressores relacionados ao trabalho, tarefas ambíguas, conflitos em relação a 

tarefas e grau de responsabilidade, relações de trabalho com chefes e colegas e uma estrutura 

organizacional fraca e comunicação fraca entre gestores e colaboradores. 

  
E4: Temos que ouvir, entender o posicionamento do próximo, entender o 

posicionamento dos funcionários, entender o posicionamento da companhia 

E5: caso um funcionário não esteja bem, acolhemos este funcionário, conversamos, 

visando entender o que está ocorrendo com nosso colaborador, sabemos que muitos 

tiveram perdas de familiares, além dos cinco dias para recuperação do ocorrido, caso 

seja necessário oferecemos ao nosso colaborador mais tempo 

E5:  Uma gestão participativa, uma escuta decente dentro da empresa, tudo isso faz 

com que o funcionário se sinta importante. 

E1:  A intenção é mostrar para o funcionário que entende o que ele está passando e 

demonstrar preocupação e que o funcionário fique bem 

E1: Criamos uma área de descompressão para o funcionário, está área descompressão 

tem: mesa de sinuca, mesa de xadrez, dominó, alguns puffs, uma área de videogame, 

e isso favorece e enriquece. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo responder à seguinte questão de pesquisa: Como as 

empresas têm lidado com a saúde de seus colaboradores especialmente no caso da 

síndrome de Burnout em meio ao cenário pandêmico?  

Para obter resultados mais assertivos foi necessário a realização de pesquisas em artigos 

publicados e selecionados por meio de bibliografias e banco de dados, utilizando material já 

publicado e sites de busca eletrônica para o entendimento do ponto de vista médico sobre a 

síndrome de Burnout, além da exploração de depoimentos e experiências vivenciadas no dia a 

dia acometidos pela síndrome de Burnout visando entender os efeitos e impactos causados ao 

ambiente profissional e a vida. 

Após o processo de conhecimento teórico, foi elaborado um roteiro de entrevista para o 

alcance dos objetivos estabelecidos, e assim selecionamos algumas ramificações e 

departamentos para o início das entrevistas com profissionais capacitados a transmitir seus 

conhecimentos tácitos sobre o relacionamento e ações tomadas pelas empresas em prol do 

engajamento, tratativas corretivas e preventivas de doenças oriundas do ambiente profissional, 

principalmente no que diz respeito a síndrome de Burnout.    

Os resultados da análise das entrevistas indicaram que grande parte das empresas sofreu 

muito para adaptação e ainda estão buscando forças para o enfrentamento, e que toda essa 

mudança demanda tempo, pois muitos tiveram que se reinventar, mudar seu modelo de negócio 

para plataformas virtuais, com escassa mão de obra e grande corte de verbas. Houve também 

as interferências políticas exigindo protocolos e medidas de proteção, porém como tudo era 

desconhecido as mudanças variavam com frequência, tendo as empresas que lidar com o incerto 

e suas consequências financeiras e culturais. 

A mudança teve viés positivo e negativo, com o amadurecimento precoce de muitos e 

pode ser outro mundo a ser explorado e digerido. Os profissionais tiveram medo de perder seus 

postos, e se omitiram, e tudo que foi proposto cabia eles aceitarem ou dar seu lugar a outro. 

Sendo assim muita informação, poucas alternativas encontradas e a necessidade extrema de 

produção para faturamento e consequentemente manter o pequeno e médio negócio. 

Precisou-se de criatividade, disciplina, paciência a disponibilização de ferramentas para 

a execução das tarefas, os líderes apoiando fortemente na intermediação para que essa interação 

fosse produtiva e eficaz. Algumas empresas até tentaram transformar o ambiente saudável e 
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colaborativo, criando atividades tais como: ginástica laboral, eventos em datas comemorativas, 

controle de horário para evitar excesso de trabalho, conversar periódicas e apoio de planos de 

saúde para conscientização. Porém não é a realidade de todos, na verdade grande parte 

encontrou dificuldades, estão tapando buracos, e quem acaba se prejudicando com isso são os 

profissionais, que precisam assimilar tudo e resolver o que lhe foi proposto.  

A mudança não depende só do financeiro, empatia, imparcialidade, senso de justiça, 

meritocracia, diálogo e a moral são determinantes para a construção de um ambiente saudável, 

e saber que a adaptação ela é constante, não só se faz necessário quando se passa por crises, 

mas também nos momentos de prosperidade e solidez.  

Esse cenário impactou pessoas, havendo uma autocobrança intensa, acarretando na falta 

de diálogo, descontrole emocional, medo da perda do emprego e falta de espaço para opiniões, 

sugestões e relatos de problemas para serem analisados e sanados. Essa sobrecarga de 

sentimentos causou muitos desligamentos, absenteísmo, falta de produtividade e perspectiva, 

as empresas precisam rever suas culturas, e estar prontas para gerir pessoas a ponto de enxergar 

o que cada um faz, ouvi-los e saberem que não estão lidando com máquinas, que por traz de 

cada um existe uma história, luta, um fardo gigantesco que o fizeram chegar até ali e que o bem 

daquele será revertido positivamente para a empresa.  

Trata-se de uma tese desconhecido por muitos, pois é um assunto atual, com 

interpretações distintas, e que necessita de um entendimento mais aprofundado, além de haver 

poucos diagnósticos constados exatamente pela falta de informação e a omissão sobre o assunto. 

Então o primeiro passo é ter atitude, coragem, confiança e primordialmente buscar o 

profissional correto, capacitado para que possa haver o entendimento e posteriormente 

tratamento. 

Uma das medidas que pode ser adotada pelo individuo para evitar que a síndrome se 

desenvolva é se apegar a família, amigos, animais, e a religião. Além de trazer conforto, irá 

eliminar pensamentos negativos, cansaço, insatisfação entre outros sintomas que podem ser 

prejudiciais ao longo do tempo. 

Dessa forma a pandemia foi indutora de muita maturidade e impôs a necessidade de 

adaptação constante, pois sem isso as empresas estão fadadas ao fracasso. Além do 

entendimento da importância de cada membro, devido a proximidade e o envolvimento criado.  

As limitações da pesquisa residem no fato da amostra composta por cinco entrevistados, 
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o que não permite generalizar seus resultados, contudo, eles podem servir de alerta aos gestores 

de empresas preocupadas com o bem-estar de seus trabalhadores. Outra limitação foi a 

dificuldade de acesso aos entrevistados, em função da pandemia causada pela Covid-19. 

Recomenda-se então, que a pesquisa tenha sua amostra ampliada, e realizada em 

diferentes regiões brasileiras, inclusive com a possibilidade de pesquisas quantitativas que 

visem a mensurar ou relacionar as categorias identificadas. 
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