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1- RESUMO 

Este artigo abrange uma pesquisa bibliográfica, que teve como objetivo propor 

uma ideia reflexiva sobre uma das consequências de uma gestão ineficiente dentro 

da organização, trata-se da síndrome de burnout e uma série de possibilidades 

negativas sobre a empresa desencadeadas pela síndrome no colaborador. 

Palavras-chaves: Síndrome de burnout, saúde do trabalhador, qualidade de vida, 

produtividade da empresa, empatia. 

2- INTRODUÇÃO 

O trabalho é de grande importância para o indivíduo, pois é dele que se provem o 

sustento para si próprio e para o de sua família. E com a cobrança do mercado 

atual, as empresas buscam cada vez mais profissionais capacitados a fim de 

concluírem suas metas com êxito e com o mínimo de falhas possíveis. Com isso os 

profissionais buscam se atualizar e se empenhar cada vez mais, buscando novos 

conhecimentos através dos estudos para adquirir novas experiências, entretanto o 

grande acúmulo das atividades rotineiras e a cobrança em excesso podem trazer 

consigo o desgaste físico e mental, podendo ocasionar ao indivíduo a  gerar novas 

doenças como estresse, depressão e a síndrome de burnout, gerando como 

consequências a irritabilidade, insatisfação, desinteresse, insegurança, afetando 

assim a sua vida profissional e pessoal. 

Esse artigo visa solucionar o seguinte problema: com a gestão adequada nas 

organizações é possível diminuir a síndrome de burnout? E responder como 

hipótese se uma gestão é eficiente à organização, a mesma pode elevar o bem-

estar do trabalhador, podendo reduzir os indícios da síndrome de burnout. 

3- OBJETIVOS  

3.1- Objetivo Geral 

Desenvolver uma abordagem reflexiva sobre os impactos negativos da Síndrome 

de burnout no mundo empresarial. 

 

 3.2- Objetivos Específicos 

Apresentar conceitos sobre a Síndrome de burnout; 

Descrever causas e impactos da Síndrome de burnout dentro das organizações; 



Refletir sobre a importância de uma gestão eficaz dentro das organizações. 

 

4- METODOLOGIA 

Neste artigo foram usados referenciais teóricos com base em livros e artigos, de 

caráter exploratório. Segundo Vergara (2005) “a pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” (VERGARA, 

2005, p.48). 

5- DESENVOLVIMENTO 

A síndrome de burnout está cada vez mais presente no âmbito profissional, na 

medida em que veio como parte das consequências e dos impactos negativos 

causados nas atividades dentro das organizações. 

De acordo com pesquisa realizada pela International Stress Management 

Association (ISMA), 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros 

sofrem com o problema da síndrome de burnout. “O burnout é um processo que se 

dá em resposta à cronificação do estresse ocupacional, trazendo consigo 

consequências negativas tanto em nível individual, como profissional, familiar e 

social.” (PEREIRA, 2014, p. 18). 

Complementando tal colocação Reinhold nos aponta que:  

 

O burnout se caracteriza por profundo sentimento de frustração e exaustão 
em relação ao trabalho desempenhado, sentimento que aos poucos pode 
estender-se a todas as áreas da vida de uma pessoa. O burnout parece 
resultar de fatores internos (vulnerabilidade biológica e psicológica) e 
externos (o ambiente de trabalho) (Reinhold, 2007, p. 64). 
 

Tendo como fatores externos que podem desencadear essa síndrome, podemos 

citar o papel do gestor dentro da organização, pois é preciso que o mesmo tenha 

competência interpessoal, ou seja, que seja perceptivo e saiba ouvir o seu 

colaborador, seja empático e consiga resolver conflitos. Ele tem papel central na 

redução da síndrome burnout, tanto no sentido positivo, como fonte de apoio, quanto 

no negativo como o motivo de estresse. Outro fator relevante é o excesso de 

funções, aumento de cobranças para realizar as atividades, jornada de trabalho com 

horas excessivas, e consequentemente, falta de horas livres e de lazer para poder 

praticar todas as outras necessidades que um ser humano precisa. 



 

O burnout não é um problema das pessoas, mas do ambiente social em que 
trabalham. A estrutura e o funcionamento do local de trabalho moldam a 
forma pela qual as pessoas interagem entre si e como elas realizam seu 
trabalho. E, quando este local de trabalho não reconhece o lado do 
trabalhador e há importantes incompatibilidades entre a natureza do 
trabalho e a natureza das pessoas, então haverá um risco maior de burnout. 
(ROSSI, PERREWÉ e SAUTER, 2007, p. 53 e 54). 
 

Como toda ação de gestão é necessário haver planejamento e identificação 

de diversas questões como  

 

“As medidas preventivas relacionadas ao burnout, assim como o 
tratamento, precisam ser abordadas como problemas coletivos e 
organizacionais e não como um problema individual. Desta forma, podem 
ser categorizadas em três grupos principais: estratégias individuais, 
estratégias grupais e estratégias organizacionais” (ALENCAR et al., 2013; 
GRANGEIRO; ALENCAR; BARRETO, 2008). 
 

As estratégias individuais estão relacionadas à resolução de problemas, 

assertividade, e gestão do tempo de maneira eficaz e capacitação profissional. 

As estratégias grupais são o conjunto de colegas e supervisores que buscam apoio 

emocional, com isso melhoram as suas capacidades e obtêm novas informações. 

As estratégias organizacionais proporcionam condições de trabalho atrativas e 

gratificantes, modificam os métodos de prestação de cuidados, reconhecem a 

necessidade de educação permanente e investem no aperfeiçoamento profissional. 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de extrema importância que as empresas busquem aplicar programas que 

tragam resultados positivos para a qualidade de vida dos seus profissionais no 

ambiente de trabalho, tendo como objetivo a satisfação dos mesmos no 

desenvolvimento de suas atividades. 

7- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

FERREIRA, Maria Cristina; MENDONÇA, Helenides. Saúde e bem-estar no 
trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 
 
PEREIRA, Ana Maria T. Benevides. Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-
estar do trabalhador. 4.ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014. 
 
ROSSI, Ana Maria; PERREWÉ, Pamela L.; SAUTER, Steven L. Stress e Qualidade 
de vida no trabalho: Perspectivas Atuais da Saúde ocupacional. 1.ed. São Paulo: 
Atlas, 2007.  


