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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo destacar o estresse ocupacional e a Síndrome de 
Burnout, um dos grandes problemas com conseqüências negativas para a saúde 
física e mental dos profissionais dentro das empresas e também mostrar como os 
gestores podem ajudar os seus colaboradores. Objetiva-se com este trabalho, 
identificar se os gestores organizacionais, estão preparados para evitar a doença, na 
trajetória profissional dos funcionários. E concluir com as tomadas de decisões que 
os gestores devem realizar ao se deparar com essa situação e as prováveis 
possibilidades de encontrar  sugestões para que o mesmo possa ajudar a evitar o 
Burnout, no ambiente de trabalho, através de pesquisa qualitativa e pesquisa 
bibliográfica. 
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2. INTRODUÇÃO 

Nos tempos atuais, a exigência de perfis profissionais que estejam cada vez 

mais ao nível de excelência e com cargos de alta responsabilidade, podem acarretar 

em síndrome de Burnout, assim trazendo malefícios para a saúde dos profissionais, 

causando estresse ocupacional, devido às imposições da gestão em relação ao 

acúmulo de trabalho, metas etc. 

Todas as pessoas, independentemente do sexo e idade podem desenvolver o 

Burnout. Entretanto, uma das variáveis que têm destaque nos estudos realizados 

nas duas últimas décadas é a profissão, uma vez que as características do trabalho 

são decisivas para o adoecimento psíquico e físico (CANOVA; PORTO, 2010). 

Atualmente, o termo Burnout “é considerado uma das consequências mais 

importantes do stress profissional, o que impõe sua apresentação em qualquer texto 

que se dispõe a tratar do stress” (FRANÇA; RODRIGUES, 1997, p. 71).  

Sendo assim, levantamos a seguinte questão: Como os gestores devem 

proceder para evitar o surgimento dessa síndrome entre seus liderados? E como 

hipótese, acredita-se: Dividir tarefas; mostrar-se solidário aos problemas; diminuir a 

pressão para alcançar as metas e resultados podem ser formas de evitar o 

aparecimento da síndrome. 

Portando como empresário, respeite os próprios limites. Como empregador, 

respeite os limites dos seus colaboradores. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é identificar se os gestores organizacionais, 

estão preparados para evitar a síndrome de Burnout. 



Já os objetivos específicos são: verificar quais são as tomadas de decisões 

que os gestores devem realizar ao se deparar com essa situação e as prováveis 

possibilidades de encontrar sugestões para que o gestor possa ajudar a evitar o 

Burnout. 

  

4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada é pesquisa bibliográfica e quantitativa. 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.60): “Pesquisa bibliográfica 

procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, 

livros, dissertações e teses” 

 

(...) os estudos quantitativos e qualitativos possuem, separadamente, 
aplicações muito profícuas e limitações deveras conhecidas, por parte de 
quem os utiliza há longo tempo. Por esta razão, a construção de estudos 
com métodos mistos pode proporcionar pesquisas de grande relevância 
para a Educação como corpus organizado de conhecimento, desde que os 
pesquisadores saibam identificar com clareza as potencialidades e as 
limitações no momento de aplicar os métodos em questão (DAL-FARRA; 
LOPES, 2013, p.71). 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Quem sofre com a Síndrome de Burnout, passa a desenvolver aversão a tudo 

que seja relacionado ao trabalho. É comum também que a pessoa comece a se 

ausentar, como se estivesse “fugindo” de suas atividades na empresa. Porém, isso é 

decorrência dos sintomas, que estão interligados a sensação de cansaço constante, 

dores de cabeça, falta de energia, entre outros. Além disso, a própria pessoa passa 

a questionar das suas competências e relevância, como se os seus resultados não 

fizessem mais diferença para a organização (PEREIRA, 2014, p.38) 

Esse tipo de doença é também caracterizado pela insatisfação profissional 

que a pessoa começa a sentir, diante de fatos ocorridos dentro de seu local de 

trabalho. 

Conforme Fiorelli (2003), para a maioria dos gestores a síndrome pode ser 

considerada algo sem importância. Muitos acham que o burnout pode ser falta de 

interesse “frescura” do funcionário com o trabalho, isso acontece pela falta de 

conhecimento, acarretando até o agravamento da mesma. 

Segundo Pereira, (2012), para os gestores, por mais complicado e difícil que 

seja lidar com essa situação, é necessário adotar medidas preventivas que possam 

ajudar a combater o esgotamento no ambiente de trabalho. E mesmo que não seja 

possível excluir todos os fatores que colaboram para o desenvolvimento da 



síndrome, pelo menos tornará a empresa em local menos hostil, em que os 

funcionários se sintam confortáveis e acolhidos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em elaboração, pretende-se fazer um levantamento de dados, 

com pesquisas sobre como os gestores podem evitar a síndrome de Burnout. 
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