
O papel das empresas é garantir que os funcionários 
tenham condições adequadas de trabalho para que 
ambos os lados saiam ganhando
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Fatores 
ambientais

Queda no rendimento, falta de motivação, irritação, diminuição 
da concentração, desânimo, sensação de fracasso e até mesmo 
acidentes no trabalho. Com isso, atestados e faltas recorrentes 
acabam acontecendo”, afirma a mentora executiva e especialista 
em gerenciamento de carreira e negócios Nany Martins. Diante 

do cenário traçado, podemos perceber que, além das sérias consequências para 
o indivíduo, a síndrome de burnout é capaz de afetar as empresas. Mas, muitas 
vezes, a responsabilidade pelo desenvolvimento do 
quadro é justamente por conta do ambiente criado 
por líderes e pela própria cultura organizacional.
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INDENIZAÇÃO
Em circunstâncias nas quais a síndrome de burnout é causada pelo ambiente ou atividade ocupacional, o funcionário pode ser 
indenizado pela empresa na justiça do trabalho. Para isso, tal fato precisa ser comprovado pela perícia médica em ação judicial.  
“Quando há relatórios estabelecendo o quadro, costuma caber indenização por danos morais e, em alguns casos, estabilidade 
provisória, além de outros benefícios da Convenção Coletiva”, afirma a advogada trabalhista e 
previdenciária Maria José Giannella Cataldi. A especialista explica que, se houver sequelas e 
incapacidade profissional, essa reparação pode ser maior, até mesmo com pensão mensal vitalícia 
a ser paga pela empresa. 
Além disso, existe a indenização previdenciária. “Por exemplo, o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) concede auxílio doença acidentário quando observa a relação entre o ofício e 
o distúrbio, pois o burnout se equipara ao acidente de trabalho nos termos da lei. Mas, às 
vezes, a autarquia não reconhece administrativamente esta ligação e, então, cabe ação para 
reenquadramento do tipo de auxílio em âmbito previdenciário”, ressalta Maria José. 
Sendo assim, o direito à indenização, tanto da empresa quanto previdenciária, deve ser consultado 
pelo funcionário. “Uma indenização não impede a outra e possui fundamentos distintos na lei”, 
finaliza a advogada.

Espaço problemático
Para a psiquiatra Michele de Oliveira Gonzalez, na 

maioria dos casos, o ambiente é o fator determinante 
para o transtorno: exigência de produtividade e qualidade 
cada vez maiores, competitividade entre funcionários, 
carga horária excessiva, atividades com alto grau de pe-
riculosidade e condições insalubres são itens citados pela 
profissional como causadores da síndrome de burnout. 

Paulo Cota, gestor empresarial e líder coach especialista 
em análise comportamental, avalia que o contexto pode 
contribuir para o diagnóstico tardio. “Cada vez mais, 
as empresas reforçam a ideia de fazer mais com menos. 
Com a ameaça do desemprego, gera-se uma expecta-
tiva muito grande por parte dos colaboradores em se 
fazer presente, tornando a admissão do distúrbio mais 
distante. E, quando realmente vem à tona, é porque o 
estado é avançado”, pontua. 

Dessa maneira, o desejo por eficiência e resultados 
pode ocasionar uma forma errônea de conduzir as ações 
em um negócio, o que prejudica o desempenho dos co-
laboradores – e gera o efeito oposto ao esperado pelos 
gestores. De acordo com a psicóloga Milena Carbonari, 
ainda existem organizações que não se atualizaram no 
investimento em recursos humanos e o fruto disso é um 
ambiente descuidado nos relacionamentos humanos.

“Quando não se dá prioridade à saúde e ao bem-estar 
dos colaboradores, o índice de adoecimentos, afastamen-
tos e baixo rendimento nas equipes são maiores do que 
em instituições que investem em seu capital humano”, 
reforça Milena.   

O que fazer?
Segundo Andrea Deis, pedagoga e gestora empresarial, as 

ações dos empregadores atualmente não são suficientes para a 
prevenção da síndrome de burnout. “As empresas estão sobrecar-
regando os colaboradores ainda mais pelo cenário econômico do 
país. Porém, vejo como um grande erro. Não é levando à exaustão 
ou coagindo os funcionários que as metas serão alcançadas, mas, 
sim, oferecendo sentido, propósito e uma liderança saudável”, 
analisa a psicóloga.

Dessa forma, a conscientização das instituições sobre o bem-estar 
psicológico do trabalhador é importante, pois trará apenas benefícios 
a ambos os lados. Assim, para que um ambiente seja saudável e gere 
resultados ao mesmo tempo, existem algumas políticas internas que 
podem ser implementadas. Cezar Antonio Tegon, administrador 
de empresas com experiência na área de recursos humanos, indica 
ações capazes de gerar impactos positivos:

1. Funções bem definidas: assim, cada profissional deve 
conhecer seus deveres e suas metas de forma clara, dessa forma' 
não se sinta pressionado a fazer mais do que pode ou deve por 
achar que está entregando pouco. Cabe aos gestores e líderes se 
comunicarem constantemente com as equipes e acompanharem 
a evolução de seus times;

2. Feedbacks positivos: mesmo que sejam para tratar pontos 
deficientes, falar com o profissional sobre sua evolução e como 
a empresa pode ajudá-lo são pontos fundamentais para manter 
a rota dentro do esperado e minimizar o estresse;

3. Horários para praticar exercícios. Algo rápido: cinco 
minutos para cada hora reservados para levantar, esticar os 
braços, pernas e pescoço;

4. Ter um espaço adequado para café.

CONSULTORIAS Andrea Deis, pedagoga, palestrante, orientadora vocacional, gestora empresarial e executive coach; Cezar Antonio Tegon, graduado em Ciências 
Sociais, Administração de Empresas e Direito, além de palestrante, fundador e CEO da Elancers e do Vagas Online; Maria José Giannella Cataldi, advogada trabalhista 
e previdenciária, professora e pós-doutora na Universidade de Coimbra, em Portugal; Michele de Oliveira Gonzalez, psiquiatra da Clínica Fisio & Forma; Milena 
Carbonari, psicóloga com experiência na experiência em recursos humanos; Nany Martins, mentora executiva e especialista em gerenciamento de carreira e negócios 
da Awee4life; Paulo Cota, gestor, executivo, palestrante, líder coach, professional & self coach e life coach especialista em análise comportamental.
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