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Era em estado de esgotamento físico e mental, causado 
pela atividade profissional, que, em 2017, se encontrava 
17,2% da população ativa em Portugal e a quem foi 
diagnosticada a síndrome de "burnout': 

A síndrome de "burnout" 
nos "contact centers" 

GONÇALO BIVAR é psicólogo na Randstad e integra a equipa de "business development" na área .4 
de "outsourcing". Quando solicitado pelos colaboradores, ou por indicação da equipa de gestão, 

realiza aconselhamento psicológico, já que "por questões deontológicas, não é possível realizar 

acompanhamentos psicoterapêuticos". 

De acordo com o profissional, na Randstad procuram promover o bem-estar dos colaboradores 

através da "perspetiva da ergonomia e espaço do trabalho, com especial atenção às condições 

e materiais disponibilizados, da dinâmica de equipa, com formações contínuas e promoção das 

relações pessoais no seio das equipas". "Trabalhamos também ao nível da cultura organizacional 

através de comunicações internas e da promoção de um clima de abertura à temática do 

"burnout". Neste âmbito realizámos um estudo em parceria com a Faculdade de Psicologia de 

Lisboa, com a coordenação da professora Maria José Chambel, com o intuito de avaliar, entre 

outras variáveis, o estado de cinismo e exaustão dos colaboradores. Com  base nos resultados do 

referido estudo, que obtivemos recentemente, elaborámos medidas e estratégias de prevenção e 

consciencialização de aspetos relacionados com o "burnout", que iremos implementar em breve", 

revela Gonçalo Bivar. 
Numa população tão vasta de colaboradores (cerca de 13.000 na área de "outsourcing"), existem 

casos identificados de colaboradores com este síndrome. Os casos são diversos, há realmente 

situações que já vêm identificadas como tal, noutros é a sintomatologia e o comportamento 

apresentados no local de trabalho que levam ao seu diagnóstico. A nossa equipa realiza sempre  o 

atendimento de todas as situações que nos chegam. 

RANDSTAD  

O Mónica Felicidade RHmagazine 
Tema de Capa 

asce um novo dia e a 
sensação de incapacida-
de apodera-se deles. As 
mudanças de humor re-
pentinas e a irritabilidade 
começam a contaminar a 

sua relação com os outros. As dores de ca-
beça tornam-se frequentes e a desmotiva-
ção impede-os de se dedicarem aos projetos 
com ânimo. Os pedidos acumulam-se e a 
ansiedade cresce. A noite, desce sobre eles 
um cansaço extremo. As horas passam e as 
insónias perturbam o descanso. Estes são 
os primeiros sinais de alarme característi-
cos de uma síndrome que, em 2017, afeta-
va 17,2% dos trabalhadores portugueses. A 
síndrome de "burnout" "refere-se ao esgo-
tamento físico e mental causado pelo exces-
so de trabalho ou pelo "stress" provocado 
pela atividade profissional" e caracteriza-se 
por "sentimentos de exaustão emocional, 
em que o indivíduo já não consegue dar 
mais de si, de despersonalização, evidencia-
da por sentimentos de vazio e de ausência 
de significado de si e dos outros, e de baixa 
realização pessoal, em que o sujeito sente 
uma profunda insatisfação", afirma Maria 
Antónia Frasquilho, psiquiatra e diretora da 
clínica AlterStatus, à RHmagazine. 

O "burnout" foi descrito, pela primeira 
vez, na década de 70 do século XX, pelo 
psicanalista norte-americano Herbert 
Freudenberger. O psicólogo David Pires 
Barreira explica, na revista "Fatores de Ris-
co", de julho/setembro de 2015, que, "nas 
descrições do autor, os trabalhadores que 
anteriormente se sentiam motivados e em-
penhados nas suas funções, passavam para 
uma perda gradual de energia e ficavam ao 
longo do tempo frustrados e exaustos': 

Ao "burnout" está associado o "stress': 
que se pressupõe que seja prolongado no  

tempo, e os riscos psicossociais, decorren-
tes, segundo a Agência Europeia para a Se-
gurança e Saúde no Trabalho, de "deficiên-
cias na conceção, organização e gestão do 
trabalho e de um contexto social de traba-
lho problemático': Como sugere a designa-
ção, os riscos psicossociais incluem todos 
os fatores psicológicos ou sociais, "susce-
tíveiS de interferirem com a saúde dos tra-
balhadores, condicionando o seu bem-estar 
físico, mental e social'; conforme refere Ali-
pa Palha, psicóloga e presidente da Associa-
ção ENCONTRAR+SE. 

Nas organizações, os profissionais estão 
sujeitos a cargas de trabalho excessivas, a 
exigências contraditórias, à falta de clareza 
na definição das funções e a uma má gestão 
das mudanças organizacionais. Assusta-os 
a insegurança laborai, foge-lhes o controlo 
sobre a organização e execução do seu tra-
balho e falta-lhes o apoio e reconhecimento 
cLi.,  chefias e colegas. 

"BURNOUT" E O "STRESS" EM NÚMEROS 

Os dados mais recentes da Associação 
Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupa-
cional (APPSO), revelados à RHmagazine, 
indicam que 17,2% da população ativa em 
Portugal se -encontrava em "burnout" em 
2017 — valor que aumentou 3,5% em rela-
ção ao período compreendido entre 2008 e 
2016. João Paulo Pereira, presidente da dire-
ção da APPSO, justifica o aumento aludin-
do à "maior sensibilidade para o diagnóstico 
e para as circunstâncias que o provocam'', 
à "redução do sentimento de realização 
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VERALLIA 

Há empresas saudáveis em Portugal 
Considerada, em 2015, pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho, um local de trabalho saudável, a Verallia, empresa de produção e 
comercialização de vidro de embalagem, caracteriza-se pela implementação de 
medidas que visam o bem-estar e a saúde dos seus colaboradores. 
Célia Carrasqueiro, diretora de recursos humanos e comunicação da Verallia, 
a propósito da gestão do stress em ambiente laborai, explicou à RH magazine 
que, na unidade fabril,  a  capacidade  de  resposta dos  trabalhadores vai sendo 
reajustada ao  longo da sua carreira e relação contratual. 

Tratando-se de uma unidade fabril, a que condições laborais, capazes de 
desencadear doenças mentais, estão sujeitos os colaboradores? 
Tratando-se de uma unidade industrial de produção e comercialização de vidro de 
embalagem, de laboração contínua,  as  condições são constantemente avaliadas, 
conjuntamente  com a  avaliação dos perigos e dos riscos de higiene, segurança, saúde 
e  ambiente. O fator horário de  trabalho a turnos  foi readaptado de acordo com  a 
conciliação vida pessoal e vida profissional, bem como a reposição do desgaste  físico, 
com cinco períodos anuais de descanso com folgas e férias com 14 dias. Temos um 
observatório interno que se manifesta através de um estudo de clima organizacional, 
implementado a cada dois anos, há mais de 20 anos. Contamos, desde 2017, com 
uma nova ferramenta:  a  avaliação de riscos psicossociais, para antecipar qualquer 
sintomatologia  associada  a doenças mentais. Os resultados foram surpreendentes, pela 
positiva. Na  Verallia  Portugal, a taxa de absentismo não chega  aos  2%. Trabalhamos há 
um milhão de horas sem acidentes com baixa. 

O departamento de recursos humanos da Verallia desenvolve uma ação 
multidisciplicar com outras áreas para a promoção de uma saúde 
mental saudável? 
A direção de recursos humanos, também responsável pela área da comunicação 
interna e pela higiene, segurança e saúde no trabalho, em colaboração com os outros 
departamentos e com o apoio de empresas exteriores, leva  a  cabo várias ações de 
promoção. A European Agency for Healthy Workplaces, em conjunto com a ACT e a Ordem 
dos Psicólogos Portugueses, premiou-nos como uma empresa saudável para trabalhar. 

E que medidas têm implementado? 
Medidas preventivas e que criam um espírito de equipa entre todos os elementos  da 
empresa, com  um  plano de "coaching" individual, iniciado há oito anos pela direção, 
quadros superiores, quadros intermédios e empregados. Também trabalhamos as 
competências de liderança com cada líder já consolidado. A nível de redução de 
"stress", conseguimos implementar um plano de "Fun Factory", com práticas  diárias 
de "yoga" do riso para todas as equipas. Como foi criado um  grupo  pré e pós teste, 
conseguimos, através da recolha de indicadores clínicos, chegar à conclusão de 
que quem participou  em  dez ou mais sessões reduziu  o seu  nível de stress em  25%. 
Também repetimos, desde há sete anos,  o  POPEY - Plano Operacional de Posturas 
Ergonómicas (Y)Inteligentes com a ajuda de um auxiliar de fisioterapia. Construímos 
e equipámos um ginásio interno, criamos atividades desportivas extra-laborais quase 
todos os fins de semana, através do Grupo Cultural e Desportivo da Verallia Portugal. 
Experienciamos  a  prática de "Tai-Chi ChiKung". 

pessoal e profissional" e às "dificuldades 
na perceção de recompensa e sentimento 
de comunidade, que estão aparentemen-
te mais condicionados': Ainda de acordo 
com o último barómetro desenvolvido pela 
APPSO, para além dos trabalhadores com 
quadro clínico de "burnout" diagnosticado, 
em 2017, 48,9% da população ativa portu-
guesa encontrava-se em risco elevado de 
entrar em "burnout': 33,9% em risco médio 
e 17,2% em risco baixo. 

Em 2013, Portugal era o terceiro país, 
dos 31 países europeus que participaram 
no inquérito de opinião sobre segurança 
e saúde ocupacional, da Agência Europeia 
para a Segurança e Saúde no Trabalho, com 
a percentagem mais elevada de trabalhado-
res que consideravam que a existência de 
casos de "stress" relacionado com a ativi-
dade profissional era muito comum (28%). 
Em primeiro lugar, encontrava-se o Chipre 
(51%), seguido da Grécia (46%) e da Eslo-
vénia (28%), que partilhava com Portugal a 
terceira posição. Segundo o mesmo inqué-
rito, as três causas mais comuns de "stress" 
são as horas ou o volume de trabalho (41%), 
a sua reorganização ou a insegurança vivida 
em contexto laborai (41%) e a falta de apoio 
para cumprir as tarefas (33%). 

O "burnout" é um fenómeno alheio a geo-
grafias, hierarquias e profissões. Em todo 
o mundo, há trabalhadores de diferentes 
áreas de atividade que se apresentam em 

POR CADA EURO 
INVESTIDO 

EM PROGRAMAS DE 
PREVENÇÃO DOS RISCOS 

PSICOSSOCIAIS HÁ UM 
RETORNO DE 13 EUROS 
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"burnout': Não obstante, há profissões que 
se caracterizam por urna elevada prevalên-
cia, nomeadamente os profissionais de saú-
de, que se constituem como um grupo de 
maior risco. De acordo com o estudo nacio-
nal do "burnout" na classe médica, realizado 
pelo Instituto de Ciências Sociais, da Uni-
versidade de Lisboa, em 2016, a convite da 
Ordem dos Médicos, 66% desses profis-
sionais apresentavam um nível elevado de 
exaustão emocional, 39% um nível elevado 
de despersonalização e 30% um elevado 
nível de diminuição da realização profissio-
nal. Um estudo coordenado pela Unidade 
de Investigação em Epidemiologia, do Ins-
tituto de Saúde Pública da Universidade do 
Porto, divulgado em abril deste ano, con-
cluiu que a síndrome de "burnout" afeta 
todos os profissionais que trabalham em 
hospitais, independentemente da função 
que desempenham. 

Mas a síndrome de "burnout" afeta, tam-
bém, "as forças policiais, pessoal administra-
tivo, advogados, condutores de transportes 
públicos e professores", escreve David Pires 
Barreira na revista "Fatores de Risco': Re-
centemente, foram divulgados os resultados 
de um estudo desenvolvido por uma equipa 
de investigadores da Universidade Nova de 
Lisboa, em parceria com a Federação Nacio-
nal de Professores, que revelam que mais de 
60% dos professores portugueses sofrem de 
exaustão emocional e 42,5% apresenta um 
baixo índice de realização. 

QUANDO O NORMAL É, AFINAL, UM SINAL 
DE ALARME 
A síndrome de "burnout" admite várias 
definições e caracteriza-se por uma sin-
tomatologia variada. Há especialistas que 
consideram que o seu diagnóstico implica 
o cumprimento de um critério tripartido. 
"Só se pode dizer que existe, efetivamente, 
"burnout" quando há uma elevada exaus-
tão, uma baixa realização e um elevado ci-
nismo", sublinha João Paulo Pereira, presi-
dente da direção da Associação Portuguesa 
de Psicologia da Saúde Ocupacional. 

O psicólogo e diretor da Clínica ISPA, 
Daniel Sousa, defende que "não há apenas 
um conjunto de critérios que tem de estar 
presente para que seja diagnosticada a sín- 

OS DADOS MAIS RECENTES 

DA ASSOCIAÇAO 
PORTUGUESA 

DE PSICOLOGIA 
DA SAÚDE 

OCUPACIONAL 
INDICAM QUE 

DA POPULAÇÃO ATIVA EM 
PORTUGAL SOFRIA DE 
"BURNOUT", EM 2017 

drome de "burnout"': "É preciso fazer um 
diagnóstico diferencial e que os técnicos de 
saúde mental, nomeadamente os psicólo-
gos, tenham atenção aos fatores de comor-
bidade, porque há vários aspetos que estão 
relacionados", alerta. No entanto, segundo 
o especialista, o ""burnout" está presente 
quando uma pessoa perceciona, no exercí-
cio da sua profissão, que as exigências que 
lhe são colocadas são muito superiores às 
suas competências, verificando-se uma ma-
nutenção no tempo': 

É na valorização dos sinais de alerta, 
ou sintomas, que poderá residir o suces-
so de um diagnóstico atempado e correto. 
"Quando as pessoas procuram ajuda, pro-
curam numa fase muito avançada do pro-
blema", aponta Daniel Sousa, acrescentando 
que "começam a dormir mal, a irritar-se 
com mais facilidade, têm problemas em  

casa e no trabalho e têm insónias, mas não 
dão importância': 

Igual desconsideração têm os compor-
tamentos diários de risco. "Há aspetos no 
dia-a-dia que reconhecemos como sendo 
de risco, mas que já nos fomos habituando 
a achar normais, como a exigência de uma 
disponibilidade total e a qualquer dia ou 
hora, muitas vezes associada a horas de tra-
balho que excedem em muito as desejáveis, 
implicando igualmente o ter de levar traba-
lho para casa, os telemóveis a receber con-
tinuamente mensagens e "e-mails" fora das 
horas de trabalho, o ter de ficar para além 
do horário, e mesmo quando já se terminou 
as tarefas, com medo do olhar dos colegas 
ou de ser julgado como mau colaborador", 
explica Filipa Palha, psicóloga e presidente 
da Associação ENCONTRAR+SE. 

A síndrome de "burnout" manifesta-se fi-
sicamente através do cansaço, perturbações 
da memória, da concentração, do raciocí-
nio, da agilidade, dores de cabeça, insónias, 
hipertensão e infeções repetidas. Mas os 
sintomas podem ser, também, comporta-
mentais, refletindo-se em conflitos, na au-
sência do cumprimento de regulamentos, 
absentismo, desmotivação, indecisões, er-
ros, baixa produtividade e eficácia, consu-
mo de psicofármacos e substâncias tóxicas. 
Há, ainda, sintomas psicológicos, como a 
negatividade, sentimentos de desvaloriza-
ção, tristeza e irritabilidade, ansiedade, de-
pressão e isolamento. 

"Está sempre presente um profundo sofri-
mento emocional", realça a psiquiatra Maria 
Antónia Frasquilho. É característica do "bur-
nout" "uma escala progressiva de desadapta-
ção, que vai desde uma inicial paixão desme-
surada pelo trabalho com enorme vitalidade 
e entusiasmo, deixando para trás a vida pes-
soal e familiar, as necessidades vitais como 
uma boa alimentação e o dormir o suficiente, 
a uma série de sintomas de ansiedade e desi-
lusão, finalizada num desencanto depressivo 
profundo, que pode mesmo acabar num sui-
cídio", esclarece. 

A CEGUEIRA E SURDEZ DAS ORGANIZAÇÕES 
A cada ano aumentam os índices de "bur-
nout': aumenta a prescrição e o consumo 
de antidepressivos, ansiolíticos e analgé- 
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sicos. Os números são do conhecimento 
das organizações, que, segundo os espe-
cialistas, nada fazem. "Andamos, há cer-
ca de dez anos, ciclicamente, a constatar 
dados. Historicamente vemos que o que se 
fez foi muito perto de nada. A pergunta é: 
porque é que não se intervém, se sabemos 
as implicações que o "burnout" tem, pri-
meiramente, na saúde das pessoas e no seu 
bem-estar, as consequências económico-
-sociais que acarreta e a despesa que ori-
gina nas empresas pela falta de pessoas?", 
questiona João Paulo Pereira, presidente 
da direção da APPSO, aproveitando para 
lançar mais uma pergunta: "porque é que 
sabendo nós que os países nórdicos, para 
aumentarem a produtividade, reduziram 
a jornada de trabalho, em Portugal se au-
mentou?': Mas o psicólogo atreve-se a res-
ponder, dizendo que "as organizações têm 
de responder a alguns critérios para a sua 
sobrevivência" e que "os departamentos de 
recursos humanos continuam a ser muito 
sobrecarregados com questões adminis-
trativas e muito pouco com questões rela-
cionadas com as pessoas': 

E é acerca da ausência de intervenção 
nas organizações que se erguem as vozes 
dos especialistas. Daniel Sousa, psicólogo 
e diretor da Clínica ISPA, concorda, cha-
mando a atenção para o facto de o investi-
mento nesta área significar ganho, "e ganho 
evidente, incluindo do ponto de vista finan-
ceiro': Maria Antónia Frasquilho, psiquiatra 
e diretora da clínica AlterStatus, sublinha 
que "por cada curo investido em progra-
mas de prevenção dos riscos psicossociais 
há um retorno de 13 euros': A síndrome de 
"burnout" tem no número três a trilogia dos 
critérios de diagnóstico e outra "fundamen-
tal", relativa à "avaliação, prevenção e inter-
venção': "Devíamos fazer em Portugal um 
diagnóstico rigoroso da situação. Só depois 
é que sabemos que estratégias seguir", escla-
rece o psicólogo e diretor da Clínica ISPA, 
que defende, a montante da intervenção, a 
realização de uma avaliação periódica dos 
riscos psicossociais nas empresas. 

A experiência como presidente da 
ENCONTRAR+SE permite a Filipa Palha 
afirmar que, "para além da avaliação dos 
riscos psicossociais prevista pela lei e de ini- 

ciativas ligadas à saúde física, que já se de-
senvolvem em diferentes contextos, torna-se 
fundamental quebrar o silêncio em torno das 
questões da saúde e doença mental': "Apesar 
de uma em cada cinco pessoas no local de 
trabalho sofrer de algum problema de saúde 
mental, a verdade é que o estigma associado 
a estas doenças ainda é o maior obstáculo 
à promoção da saúde mental': A psiquia-
tra e diretora da clínica AlterStatus, Maria 
Antónia Frasquilho, acrescenta que "negar 
os problemas, a teimosia em resolver sozi-
nho, a vergonha em procurar ajuda ou a falta 
de humildade para aceitar o aconselhamento 
de terceiros podem ser a diferença entre uma 
solução rápida sem mácula e um retorno à 
vida ativa com cicatrizes para sempre': 

A TRÍADE DA SÍNDROME DE "BURNOUT": 
AVALIAR, PREVENIR E INTERVIR 

É habitual ouvir-se dizer que a união faz a 
força e a julgar pela opinião dos especia-
listas, no que à síndrome de "burnout" diz 
respeito, confirma-se, já que acreditam que 
uma ação multidisciplinar entre as diversas 
áreas de uma organização é a solução mais 
adequada. "Há que agir numa aliança entre 
o departamento de higiene e segurança no 
trabalho, medicina do trabalho e recursos 
humanos", afirma a psiquiatra e direto-
ra da clínica AlterStatus, Maria Antónia 
Frasquilho. Também o presidente da di-
reção da Associação Portuguesa de Psi-
cologia da Saúde Ocupacional, João Paulo 
Pereira, refere que os "departamentos de 
saúde e segurança no trabalho, de recursos 
humanos e formação assumem uma extre- 

SÍNDROME DE 
3URNOUT" 

"REFERE-SE AO ESGOTAMENTO 
FÍSICO E MENTAL CAUSADO 
PELO EXCESSO DE 
TRABALHO OU PELO STRESS 
PROVOCADO PELA ATIVIDADE 
PROFISSIONAL" 

ma importância': O especialista aconselha 
as empresas a trocarem o termo eficácia 
pelo termo eficiência, a avaliarem os seus 
colaboradores não só quantitativamente, 
mas também qualitativamente e defende a 
aposta na formação dos "atores principais'; 
os "responsáveis pelas organizações e pela 
mudança", porque os procedimentos devem 
ser "top down': "A prevenção dos riscos psi-
cossociais pode passar a ocupar horas de 
formação", realça João Paulo Pereira, acres-
centando que "a intervenção poderá incluir 
processos de "coaching" organizacional, 
processos de gestão de carreiras e acompa-
nhamento psicológico ou psicoterapia". 

O psicólogo David Pires Barreira consi-
dera que existem três níveis de estratégias 
de intervenção: organizacional, individual 
e interpessoal. Às organizações cabes-lhe 
"potenciar a comunicação vertical (ascen-
dente e descendente), reestruturar ou re-
definir postos de trabalho, estabelecer de 
forma precisa sistemas de papéis, instaurar 
um sistema de recompensas justo, delimi-
tar os estilos de liderança, formar quadros 
intermédios e de direção e desenvolver 
programas de prevenção de riscos psicos-
sociais': A nível individual, o profissional 
pode começar por "modificar a sua relação 
com os stressores, encontrar técnicas de 
gestão de tempo, traçar objetivos realistas 
e exequíveis, treinar a resolução de pro-
blemas, usar estratégias de assertividade e 
técnicas de relaxamento': Pode, ainda, "fo-
mentar as relações interpessoais e fortale-
cer os vínculos sociais entre os elementos 
do grupo de trabalho': • 
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"Burnout" 
Como evitar a "Fase Charlie" no local de trabalho. 

Tema de Capa  

mundo laborai, tal como 
o conhecemos, é hoje 
pautado por uma acele-
ração sem precedentes, 
por elevados níveis de 
exigência profissional 

e por uma multiplicidade de competên-
cias e de saberes impostos a urna escala 
cada vez mais global, quer às equipas téc-
nicas, quer aos gestores/equipas de lide-
rança. O advento das novas tecnologias 
e a sua plena integração no mercado de 
trabalho, cada vez mais competitivo, veio 
impactar de forma muito significativa, o 
modo corno se passaram a desenvolver as 
relações profissionais e interpessoais em 
contexto empresarial. Esta mudança de 
paradigma a que assistimos - fundada na 
conectividade permanente, na imediati-
cidade da demonstração de resultados e 
numa dinâmica de processos em constan-
te mutação tecnológica - tem trazido às 
organizações a necessidade de dotarem as 
suas equipas de novas competências que 
lhes permitam enfrentar novos desafios, 
num quadro de eficácia, de elevado de-
sempenho e de colaboração interpessoal 
cada vez mais efetiva. 

Por outro lado, é inegável que a pro-
gressiva eliminação de barreiras entre a 
vida pessoal, familiar e profissional veio 
para ficar, o que, aliada às exigências de 
aumento dos índices de produtividade e 
de competitividade são fatores que con-
tribuem, cada vez mais, para uma misci-
genação de papéis que será necessaria-
mente nociva para todos os profissionais 
que não consigam impor limites de ra-
zoabilidade a si próprios neste campo. É 
precisamente neste cenário que a síndro-
me de "burnout" ("SB", do inglês "to burn 
out", que significa "queimar por comple- 

to", e que em português é traduzido para 
situação de esgotamento profissional, 
(mental e físico extremo) tem terreno 
fértil para se desenvolver. Com  efeito, 
grande parte das situações de SB come-
çam com fases de dedicaçâo intensa aos 
projetos profissionais, a ponto de os pro-
fissionais negligenciarem a satisfação das  

suas necessidades pessoais mais básicas. 
Impõe-se, pois, perguntar: como poderão 
os empregadores diagnosticar a tempo, 
mitigar, ou até tentar erradicar das suas 
estruturas a eclosão deste tipo de fenó-
meno? Que recursos se terão que alocar 
para "apagar esses fogos"? Como evitar, 
como sucede no combate aos incêndios, 
a "Fase Charlie" — i.e., a fase mais críti-
ca, em que os meios estão na sua máxima 
força — neste caso, aplicada a situações 
de potencial "burnout" de membros das 
suas equipas? 

É evidente que o ambiente em que se 
exerce a atividade profissional é absolu-
tamente preponderante na prevenção e 
no combate das situações de stress ocu-
pacional, mas, apesar de este ser um fe-
nómeno amplamente comentado e es-
tudado, até como "potencial" doença 

relacionada com o trabalho, 
a lista de doenças profissio- 

X 
• 

IL 
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O AMBIENTE EM QUE SE EXERCE A ATIVIDADE PROFISSIONAL 
É ABSOLUTAMENTE PREPONDERANTE NA PREVENÇÃO E NO 
COMBATE DAS SITUAÇÕES DE "BURNOUT" 

 Tema de Capa 

nais ainda não contempla o "burnout" em 
todo o território nacional. 

No entanto, a circunstância de o orde-
namento jurídico não acompanhar, ainda, 
a velocidade a que a realidade laborai se 
desenvolve não deve, porém, desonerar 
ou afastar os empregadores de um exercí-
cio atento e responsável sobre as causas e 
impactos verificados na potencial afetação 
das suas equipas por esta síndrome. Nesse 
sentido, entendemos que (i) uma comuni-
cação transparente, transversal e eficaz do 
projeto estratégico global da organização a 
toda a estrutura; (ii) uma definição concre-
ta dos objetivos definidos para cada equipa 
e individualmente exigidos a cada colabo-
rador; (iii) uma estipulação clara sobre as 
incumbências principais e responsabilida-
des cometidas a cada colaborador; (iv) uma 
eficaz gestão das expectativas recíprocas 
das partes e uma descrição detalhada do 
quadro dos seus direitos e deveres; (v) o fo-
mento do desenvolvimento das capacida-
des e competências das equipas através de 
um adequado plano de formação; (vi) um 
sistema de avaliação de desempenho que 
tenha em linha de conta fatores objetivos e 

subjetivos aliados a um diálogo aberto, 
franco e permanente entre o "topo es- 
tratégico" e os colaboradores e respe- 
tivas estruturas representativas; (vii) 
uma adequada distribuição de traba- 
lho e comunicação do que é esperado 

em cada etapa, em termos de "delivery"; 
(viii) a atribuição de boas condições de 
trabalho; (ix) uma negociação equilibrada 
de condições contratuais flexíveis e custo-
mizáveis face a cada colaborador são, entre 

outras, variáveis que contribuem para 
um grau de compromisso elevado da 
parte dos colaboradores, que se sen- 
tem considerados e "tidos em conta" 
no âmbito da estratégia de crescimen- 
to delineada por cada organização, 
sendo este provavelmente um cami- 
nho a seguir para evitar situações "in- 
cendiárias" e de deficiente comunica- 
ção, cujo foco advém, não raras vezes, 
de um sistema de gestão de recursos 
humanos com desconformidades na 
relação que estabelece com a sua força 
motriz: os seus colaboradores. 

POR 

Neste campo, a adoção de um conjunto 
de boas práticas laborais que considerem, 
em interação de papéis, a posição relativa 
de cada um dos interlocutores, a capacida-
de de trabalho em equipa, o contexto gera-
cional e cultural de base dos colaboradores 
e um conjunto de outras premissas rele-
vantes será, sem dúvida, a chave de sucesso 
para a criação de ambientes de trabalho que 
sejam fortemente potenciadores do fomen-
to de relações profissionais de qualidade no 
âmbito de cada organização e que sejam si-
multaneamente dissuasores de situações de 
"burnout". Perante todos os desafios que se 
lhe deparam, e em detrimento da perspeti-
va positivista tradicional, fundada apenas 
em competências "hard" e no cumprimento 

estrito do quadro regulatório, sem olhar a 
outros aspetos de igual relevo que lhe de-
verão ser complementares, entendemos 
que o justo equilíbrio que almejamos só 
poderá ser atingido se puderem ser congre-
gados para este processo relacional — quer 
da parte dos empregadores, quer dos co-
laboradores ao seu serviço - domínios que 
privilegiem a posição absoluta e relativa 
dos sujeitos, num clima de bom senso e de 
diálogo permanente, aberto e franco e de 
partilha de expectativas e responsabilidades 
recíprocas, que possam ser ajustáveis em 
função das circunstâncias concretas que, 
em cada momento se lhes deparam, sem 
esquecer uma vigilância periódica da saúde  

mental e física dos colaboradores como for-
ma de combate e prevenção de problemas 
associados ao "burnout': 

Neste domínio, não podemos igualmen-
te ignorar que parte muito relevante desta 
"sementeira" se verifica, de forma unilate-
ral, a montante, apenas na esfera indivi-
dual/pessoal de cada colaborador, em fun-
ção de fatores de natureza psicossomática, 
familiar, da maior ou menor resistência 
pessoal e de desgaste físico e psicológico 
de cada indivíduo. Factores estes a que os 
empregadores são alheios mas que impac-
ta na maior ou menor eficiência na reso-
lução de desafios e na ultrapassagem de 
dificuldades que se podem vir igualmente 
a refletir em contexto organizacional. 

É pois, no equilíbrio e na contínua inte-
ração deste binómio que residirá, segundo 
o entendemos, a capacidade de ambas as 
Partes adotarem boas práticas em siner-
gia de esforços, o que em contexto real de 
trabalho, possam ser catalisadores de uma 
reinterpretação das valorizações de cada 
indivíduo, de uma avaliação em permanên-
cia do seu estado de saúde física e mental 
e de resistência e permeabilidade à mudan-
ça, bem como do nível de "engagement" 

corporativo evidenciado em cada momen-
to, co►no forma de prevenir situações de 
emergência de colapso físico e mental, que 
se poderão evidenciar, se este acompanha-
mento for negligenciado ao longo da execu-
ção contratual. Como nota final o apelo é 
pois dirigido à congregação de esforços, no 
sentido de promover de se promover a ado-
ção preventiva de boas práticas de gestão 
de RH que impactem positivamente sobre 
esta realidade, como forma de amortizar os 
indícios e de aniquilar a "fase Charlie" deste 
flagelo, antes mesmo de o mesmo eclodir e 
provocar danos irreversíveis no indivíduo e 
na organização ao serviço do qual o mesmo 
se encontra. • 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 13,58 x 11,54 cm²

  Corte: 8 de 9ID: 76125873 01-07-2018

BU 

o 

12 

ir  
'", *

...:, 

munia paixão doentia 
peio trabalho 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 20,86 x 18,23 cm²

  Corte: 9 de 9ID: 76125873 01-07-2018

RUI BORGES 
ENTREVISTA 

DIRETOR-GERAL 

DA GRANDVISION 

PORTUGAL 

PESSOAS 
NUNO NASCIMENTO 
RODRIGUES 
HEAD OF HUMAN RESOURCES 
WORTEN IBERIA 

64 

Julho Agosto 2018 
3,95C 
Portugal Continental 

www.IIRH.pt  

117 

q!!!,\II\I!!!.!\ 

a pamao 
peio trabalho 

médis 

-.1.s.5.•-'> l'''''''1;  • :47'.,  . 
•••••,•."... '.:•T.:•.: :".;..., 

?... • •,:, ,, c= —'... ,•:.':', .' . ..:;.,-,. ... 
.. 71,-- •"..... * / < 7. ,;.. 

r .... •, 

ffril..k..... -:•/:':: A GESTÃO DAS PESSOAS EM REVISTA 
' •°...t...:,-,.''' 

1 

• 

1 
IP 4, Ir gfit 

4 
1 


