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Não há dúvida de que a conversa sobre a 

saúde mental tem sido o marco dessa década. 

Nos últimos 2 anos, a sociedade aumentou 

significativamente seu conhecimento sobre as 

questões da mente e como elas podem ser sérias. 

Seguindo esse movimento, o mundo passou a 

perceber que a saúde mental pode ser afetada por 

vários motivos e diferentes setores da vida.

O trabalho, por exemplo, é um dos ambientes 

mais relevantes quando se trata do bem-estar de 

alguém. Passamos a maior parte dos nossos dias 

trabalhando, então por que não cuidar de nós 

mesmos enquanto estamos fazendo isso? E, tão 

importante quanto, por que não cuidarmos um do 

outro? 

Quando se está em uma posição de liderança, o 

trabalho não é apenas garantir que as pessoas 

estejam cumprindo com suas obrigações, 

como também certificar que a equipe está em 

sua melhor condição física e mental. Essas 

atribuições também se aplicam aos Gerentes 

de Projetos (GP), afinal, eles estão lidando 

rotineiramente com as frustrações e expectativas 

de outras pessoas, sendo elas relacionadas ao 

trabalho, ou até mesmo a questões pessoais.

Então, se você é um GP, estamos aqui para falar 

sobre o burnout em um projeto e como ele pode 

afetar sua equipe. Este ebook irá te mostrar 

como contribuir para reduzir as chances do 

burnout e, ao mesmo tempo, gerenciar uma crise 

caso ela venha a acontecer. Esperamos que seja 

uma leitura muito esclarecedora!

INTRODUÇÃO
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Você conhece o conto do “Funcionário com 

Burnout”? A história geralmente começa assim: 

uma pessoa encontra uma vaga de emprego 

naquela empresa que sempre sonhou. Ela se 

candidata ao trabalho, é contratada e começa 

a trabalhar. Os dias passam e o trabalho fica 

cada vez mais difícil. Há prazos impossíveis, 

muita pressão, horas extras no escritório... 

Chega um ponto em que a pessoa se encontra 

extremamente esgotada e a única coisa que 

consegue pensar é no quanto precisa de uma 

pausa. Um dia, ela percebe que simplesmente 

não consegue mais aguentar, está sofrendo com 

a Síndrome de Burnout. 

Todo mundo tem dias estressantes   por causa 

do trabalho. Não existe o famoso “trabalho 

perfeito”, pelo menos, ele não consegue ser 

perfeito o tempo todo. Se sentir oprimido e 

frustrado é normal, quando não é frequente! 

Então, se o sentimento persistir, a situação pode 

eventualmente levar ao burnout. 

Se esta é a sua primeira vez ouvindo esse tema, a 

Síndrome de Burnout é definida como um estado 

de exaustão físico, mental ou emocional causado 

pelo estresse crônico no local de trabalho 

(situações de trabalho abusivas, competitividade 

intensa ou grandes responsabilidades). Não existe 

uma profissão específica que seja mais suscetível 

ao burnout, a síndrome pode afetar qualquer 

pessoa que opera diariamente sob pressão e 

com responsabilidades constantes, inclusive 

trabalhadores remotos.

ENTENDENDO O 
BURNOUT
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Vamos entender: de acordo com uma pesquisa feita pela Gallup, as organizações estão enfrentando 

uma crise de burnout de funcionários. O estudo foi realizado em 2018, com quase 7.500 funcionários, 

e revelou que 23% deles sentem burnout no trabalho com muita frequência ou sempre. Além disso, 

44% relataram senti-lo às vezes. Em resumo, dois terços dos trabalhadores em tempo integral tendem a 

sofrer com o burnout no trabalho.

Isso coloca líderes organizacionais que se importam 

com seus funcionários em uma situação delicada: 

eles devem evitar o burnout, mas também precisam 

inspirar produtividade e bom desempenho. A 

questão é que essa dicotomia não é o verdadeiro 

problema, pois os principais fatores que causam 

burnout em funcionários têm menos a ver com 

expectativas de trabalho duro e alto desempenho - 

e mais a ver com a forma que são gerenciados. É aí 

que o gestor de projeto entra no jogo: ele deve ser 

capaz de reconhecer os primeiros sinais de burnout 

no projeto e ajudar a equipe a lidar com ele desde o 

princípio.

OS NÚMEROS NÃO MENTEM
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Um grande grupo de pessoas, não é?

O bem-estar no local de trabalho é um problema sério

24%

38%

Não se sentem engajados no trabalho.

Trabalhadores sobrecarregados e 

descomprometidos podem custar 

caro para as organizações.Sofrem de pressão 

excessiva no trabalho

US $ 300 bilhões - Custo anual de estresse relacionado ao trabalho nos EUA

US $ 550 bilhões - Custo anual de falta de engajamento no trabalho nos EUA

Referência: The Future at Work, Global Wellness Institute, 2016

ENTRE OS 3,2 BILHÕES DE TRABALHADORES DO MUNDO:
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Esta condição é um estado de exaustão 

física e mental que ocorre quando o trabalho, 

constantemente, excede a quantidade de energia 

que alguém possui diariamente. Quando isso 

acontece, a produtividade da equipe diminui 

drasticamente e há falta de motivação entre os 

membros.

A questão é que burnout dentro do projeto pode 

facilmente se espalhar por toda a equipe, quando 

não reconhecido nos estágios iniciais, é quase 

contagioso. Os membros da equipe tendem 

a conversar uns com os outros sobre suas 

reclamações, problemas e insatisfações. Com 

isso em mente, os gerentes de projeto precisam 

ser especialmente cuidadosos, uma vez que 

outros membros podem ser “contagiados“ pelo 

sentimento.

BURNOUT 
DENTRO DO 
PROJETO

C A P Í T U L O  2
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Considerando que o universo do gerenciamento 

de projetos está presente em muitos segmentos 

de negócios diferentes, existem numerosas razões 

ou cenários que podem causar burnout. Dito 

isso, o gestor do projeto deve identificar se seus 

funcionários ou equipes estiverem lidando com o 

burnout e, para ajudar nisso, devem ficar de olho em 

qualquer uma das seguintes situações.

Tratamento desleal no trabalho 

Um funcionário que muitas vezes se sente 

injustamente tratado é mais provável de sofrer um 

alto nível de burnout. Esse cenário pode incluir tudo, 

desde favoritismo, maus-tratos por um colega de 

trabalho, compensação injusta ou más políticas 

corporativas. Um gerente de projeto deve equilibrar 

igualmente entre seus funcionários a quantidade 

de conversas, tarefas, feedback, reconhecimento 

e recompensas, além de fornecer condições de 

trabalho semelhantes. 

Carga de trabalho incontrolável

Ao enfrentar uma carga de trabalho caótica e 

exigente, os funcionários de alto desempenho tendem 

a mudar de otimistas para desesperançosos, o que 

leva ao mau desempenho e à falta de confiança. É aí 

que eles se voltam para seus gerentes para agirem 

como seus defensores, definirem o que é possível 

executar e também os auxiliarem a encontrar outros 

para ajudá-los.

Falta de clareza de trabalho

Em um relatório do State of the American Workplace, 

descobriu-se que apenas 60% dos trabalhadores 

afirmam saber suas expectativas dentro do 

trabalho. Os outros 40% provavelmente lidam com 

inconsistência, tornando-se exaustivo tentar descobrir 

seus papéis e o que é esperado deles.

E quais são as 
principais causas 
do burnout 
no projeto 
especificamente?
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Falta de comunicação e apoio

Os funcionários confiam no conforto de saber que, 

mesmo que algo dê errado, seus gestores estão 

lá para apoiá-los. Quando esse não é o caso, um 

gerente negligente pode deixar os funcionários se 

sentindo desinformados, sozinhos e defensivos. 

Prazos apertados

Um empregador que tem tempo suficiente para 

executar seu trabalho é menos provável de 

experimentar altos níveis de burnout. Quando 

as restrições de tempo são constantemente 

impostas às pessoas, a qualidade do trabalho e 

o atendimento ao cliente tendem a sofrer. Por 

exemplo: quando os funcionários perdem um 

grande prazo, eles ficam para trás na próxima coisa 

em que estão programados para fazer.

Microgerenciamento

Há uma falsa suposição de que microgerenciar 

todos os detalhes ajuda a estabilidade e clareza 

dentro no time, mas, na realidade, essa atitude não 

é eficaz nem produtiva a longo prazo. Também faz 

com que os membros da equipe sintam como se 

seus gerentes não confiassem neles o suficiente, 

o que eventualmente pode levar à diminuição do 

desempenho.
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Uma queda no desempenho:
se um membro da equipe está 

concluindo projetos atrasados, 

entregando trabalhos com 

baixa qualidade ou deixando de 

compreender os requerimentos do 

projeto com maior frequência.

Um gestor de projeto deve prestar atenção a:

COMO IDENTIFICAR QUANDO 
ALGUÉM ESTÁ SOFRENDO COM 
BURNOUT DENTRO DO PROJETO?

Dificuldade para focar e 
racionalizar:
os trabalhadores afetados 

pelo burnout muitas vezes têm 

dificuldade com pensamento 

crítico e para lembrar detalhes. 

Como gestor de projetos, 

observe sinais de distração 

em situações que exigem um 

pensamento rápido ou decisões 

difíceis. 

Problemas para 
acompanhar:
observe se alguém está 

tendo dificuldade para 

acompanhar as tarefas ou 

o resto da equipe. Alguém 

pode parecer muito perdido 

com o desenvolvimento do 

projeto, sempre fazendo 

perguntas “óbvias”, 

impedindo o desempenho 

da equipe, etc. 
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Exaustão ou privação do sono:
cansaço, falta de sono e, 

consequentemente, irritabilidade 

e sonolência são sinais frequentes. 

Observe se alguém está distraído 

ou divagando em uma reunião, por 

exemplo.

Isolamento e alienação:
Observe se algum membro da equipe 

está agindo estranho ou tendo 

problemas para controlar seu humor. 

Veja as interações entre funcionários: 

tensão em relacionamentos, grosseria, 

irritabilidade e constante isolamento, 

todos esses comportamentos são sinais 

de alerta.

 

Sempre disponível:
esse cenário acontece quando um 

funcionário não dedica tempo para 

qualquer outra coisa, além das suas 

obrigações de trabalho. Eles deixam 

de sair, interagir com outras pessoas 

socialmente, conversar sobre tópicos 

não relacionados ao trabalho, em 

outras palavras, eles parecem estar 

trabalhando 24/7.

EMPREGADOS QUE 

COSTUMAM SOFRER 

COM BURNOUT NO 

TRABALHO SÃO: 63% mais propensos a tirar uma 
licença médica/falta por doença;

23% mais propensos a ir à 
emergência;

2,6 vezes mais propensos a deixar 
seu empregador atual;

13% menos confiante em seu 
desempenho.

Fonte: “Employee Burnout, Part 1: The 5 Main Causes” by Gallup
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Agora que você entende como o burnout pode 

ser identificado e, especialmente, como pode 

afetar sua equipe e todo o negócio, é hora de pôr 

em prática algumas políticas no local de trabalho 

para aliviar a situação. Vamos começar com 

passos simples e práticos.

Agendar reuniões informais e relaxantes

As reuniões também podem ser um momento 

de conversar sobre notícias, hobbies ou simples 

updates sobre a vida. Os funcionários devem se 

sentir confortáveis para falar sobre quaisquer 

assuntos, não apenas seus empregos. Como um 

gestor de projetos, é interessante agendar reuniões 

de bem-estar, e se você notar uma abertura, falar 

sobre saúde mental e física para tentar ter um 

vislumbre de como as pessoas estão se sentindo 

ultimamente, se elas estão felizes com sua carga de 

trabalho ou não.

Considere dar ao seu funcionário um tempo 

de descanso

Como gestor, você pode ajudar seu funcionário 

a ter um tempo para cuidar de sua saúde mental 

oferecendo um programa de bem-estar ou, se 

alguém está lidando com burnout severo, você 

pode considerar dar uma folga. Este método pode 

ser um tópico controverso para alguns, mas quando 

os funcionários têm tempo para descansar, se 

“perde” um dia de trabalho, mas se assegura muitos 

outros dias mais produtivos e eficazes.  

Um dos 
membros da 
sua equipe 
está com 
burnout.
O que você 
deve fazer 
agora?
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Revisar os objetivos da equipe

Se alguém vir até você para discutir uma carga 

de trabalho excessiva, é importante estar aberto 

para tomar uma iniciativa, como redistribuir 

algumas responsabilidades a outras equipes 

temporariamente, ajustar e redefinir as expectativas 

ou revisitar as metas que podem não ser prioridade. 

Não se esqueça de reafirmar sua contribuição à 

equipe e explicar que reorganizar o trabalho não 

refletirá negativamente em ninguém.

Definir alguns limites 

Alguns funcionários pensam que trabalhar sem 

parar, fazer horas extras ou adiar o período de férias 

é o que a empresa espera deles. Como gestor você 

deve desencorajar ou até proibir esses hábitos 

quando a situação for mais séria. 
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Tome a iniciativa de falar sobre o assunto 

 No mundo profissional, a Síndrome de Burnout é 

um tópico relativamente novo. Apesar da condição 

existir há muito tempo, nunca foi levada a sério. 

Esse comportamento “alheio” ao assunto persiste 

até hoje, e ainda é comum ver pessoas que 

nunca ouviram falar do tópico. Como gestor de 

projeto, você pode se deparar com um funcionário 

que esteja sofrendo de burnout, mas não tem 

conhecimento de sua própria condição.

C A P Í T U L O  3

Pesquisar os sinais e educar seus funcionários sobre eles; 

Incentivar um ambiente de comunicação aberta; 

Estabelecer uma cultura onde não é tabu priorizar a saúde e a vida 

pessoal; 

Criar as condições para os seus funcionários praticarem o 

autocuidado.

Você pode começar a conscientização sobre este tópico ao:
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De acordo com o Instituto de Gerenciamento 

de Projetos, aqui estão alguns depoimentos de 

gestores ao redor do mundo sobre como eles 

cuidam dos membros de suas equipes:

“Como gestor de projeto, seu papel é apoiar 

plenamente a equipe quando os tempos são 

difíceis. Isso às vezes significa assumir atividades 

fora da função, tipicamente realizadas por outros, 

para que cada pessoa possa se concentrar em 

suas outras tarefas e não haja desaceleração no 

desenvolvimento do trabalho [...] Se há risco de 

impactar diretamente nossa capacidade como 

um time de entregar o trabalho, não hesitarei em 

mudar minhas prioridades conforme necessário. 

[...] “.  — Alexis Pilotelle, PMP, Gerente de 

Projetos, Cavotec, Nova Zelândia.

“[...] Quando atribuo algum trabalho aos membros do 

projeto, explico que estou disponível para ajudar a 

completar a tarefa - basta me perguntar. Eu também 

presto atenção aos indivíduos: eles estão trabalhando 

até tarde? Explicitamente frustrados? Entediados? 

Você precisa estar em sintonia - cada indivíduo é 

único e performa em diferentes níveis. — Leonard 

Byrd, Proprietário, Consultor de Construção, K2e, 

Connecticut, EUA.USA

“A melhor coisa que fizemos para administrar 

esse risco foi empregar uma estratégia de 

“desacelerar para acelerar”. Nós reorganizamos o 

cronograma para aproveitar recursos e reduzir as 

responsabilidades administrativas da equipe técnica, 

para que os membros pudessem se concentrar no 

que fazem de melhor: a resolução de problemas 

técnicos. — Sara Gallagher, PMP, grupo de caqui, 

Oklahoma, EUA.

C A P Í T U L O  3

“ 
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Discutimos o burnout em sua equipe, mas também é extremamente importante 

evitar o seu próprio burnout. Afinal, se a pessoa que deveria estar motivando 

e estimulando o desenvolvimento do projeto não está se sentindo apto ao 

trabalho, há uma grande chance de que a sua equipe seja afetada por essa 

situação.

Lidar com as tarefas e desafios complexos diariamente pode deixar um gestor 

de projeto se sentindo sobrecarregado e estressado.

Uma pesquisa da Gallup mostrou que 32% dos gestores relatam que sentem 

burnout no trabalho com muita frequência ou sempre, comparado com 27% 

dos colaboradores individuais.

MAS E OS PRÓPRIOS GESTORES 
DE PROJETO?

C A P Í T U L O  4
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Se sentindo fisicamente e mentalmente 

esgotado.

Fadiga constante é um dos sinais mais comuns 

de burnout. Você pode estar sentindo como se o 

seu corpo e sua mente estivessem resistindo à 

funcionar (ou não funcionando em geral). Se você 

está sentindo esse cansaço prolongado, deve cuidar 

disso desde o princípio.

Performando menos que o habitual.

Quando se está com burnout, tende-se a perceber 

que a capacidade de trabalhar com eficiência passa 

a cair significativamente. Mesmo a mais simples 

das tarefas pode começar a se tornar complexa e 

inatingível, o que levará ao sentimento de não estar 

progredindo.

Enfrentando problemas de saúde.

Pode acontecer de diversas formas: dores de cabeça, 

problemas digestivos, problemas de sono, perda de 

cabelo, etc. Esses sintomas são altamente comuns 

quando os gestores de projeto sofrem intenso 

estresse.

Apresentando mudanças de humor constantes.

Em um curto período, você pode apresentar muitos 

sentimentos: tristeza, ansiedade, frustração, raiva e 

falta de motivação. Essas variações de humor podem 

indicar problemas emocionais e impedir que os 

gestores de projeto performem eficientemente.

Caso você acredite que 
pode estar enfrentando 
essa condição, tente 
perceber se você se 
identifica com qualquer 
um dos seguintes sinais:

C A P Í T U L O  4

14



Valorize a importância de construir uma equipe 

forte.

Se você tem a possibilidade de contribuir para o 

processo de seleção de funcionários, certifique-se de 

sempre procurar indivíduos competentes que possam 

lidar com problemas menores, isso significará menos 

tempo gerenciando-os.

Se não for o seu caso, tente identificar os pontos fortes 

de cada membro para usá-los estrategicamente. Dessa 

forma, você construirá um time versátil com o

 trabalho em equipe como sua prática principal. Eles irão 

lidar com diferentes tarefas e, assim, o peso não cairá 

inteiramente sob seus ombros.

Seja esperto enquanto gerencia seu tempo.

Caso esteja enfrentando um prazo apertado (e 

aparentemente impossível), seja criativo na organização 

de suas prioridades e gerencie seu tempo da maneira 

mais inteligente possível. Existem vários métodos 

para organizar, definir e lembrar tudo relacionado ao 

trabalho. Esses métodos podem ajudá-lo a acompanhar 

o tempo que você gasta em cada tarefa, atribuir 

prazos, categorizar as coisas em escala de importância, 

conseguir estabilidade e se manter consciente de suas 

obrigações.

Seja realista com o seu trabalho.

Sabemos que seu trabalho é planejar e delegar, mas é 

completamente normal que as coisas saiam do controle 

Como um 
gerente de 
projeto pode 
gerenciar sua 
própria crise 
de burnout?

C A P Í T U L O  4

às vezes. Se isso acontecer, faça o que puder para 

corrigir o problema, mas, se não conseguir, lembre-

se de que você tentou o seu melhor e foque em ter 

uma consciência limpa sobre seu esforço e limite. 

Ninguém pode garantir que cada detalhe seguirá de 

acordo com o plano.

Aprenda a dizer não às vezes. 

Há uma noção equivocada de que sempre que 

concordamos em fazer uma tarefa a mais, isso só 

nos trará coisas boas. Na verdade, não saber quando 

parar provavelmente causará sobrecarga, estresse 

e burnout. Quando a solicitação de uma nova tarefa 

surgir, discuta sua disponibilidade com quem está 

perguntando e expresse suas preocupações sobre 

sua disponibilidade de tempo.

Never forget: Prevention is the best cure

Se pudéssemos escolher, não iríamos querer 

aprender uma lição apenas ao quebrar a cara, certo? 

Mas isso nem sempre é possível. Então, uma vez 

que o burnout passou (e você está totalmente de 

volta ao seu ritmo), use sua experiência para fazer 

escolhas mais inteligentes, evite outras coisas que 

possam desencadear uma nova crise e aproveite 

para cuidar de outros que possam estar indo na 

mesma direção. Um grande gestor de projeto é 

alguém que pode ser um guia e uma inspiração 

para uma equipe dentro e fora do trabalho.
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Esperamos que este livro tenha fornecido informações valiosas e precisas sobre 

a Síndrome de Burnout. Quando se é gestor de projeto, a melhor coisa que 

você pode fazer para avançar em sua carreira é educar-se em assuntos que 

afetam seu trabalho e dia-a-dia. Prepare-se para cuidar de seus funcionários 

e, consequentemente, de sua empresa. Esperamos que você coloque esse 

conhecimento em prática para que sua equipe se torne ainda mais forte e mais 

em sincronia. Desejamos-lhe sucesso!

CONCLUSÃO
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Nutcache é uma empresa canadense, responsável pelo desenvolvimento de uma plataforma de gerenciamento 

de projetos all-in-one que ajuda diferentes tipos de empresa, e equipes de todos os tamanhos, a trabalharem 

de forma mais inteligente. Utilizando tecnologia para planejar e distribuir atividades, rastrear tempo, definir 

orçamento e administrar faturas e despesas, o software da Nutcache fornece, em um único ambiente, uma 

variedade de funcionalidades para gerenciar projetos do início ao fim. É por isso que a Nutcache já recebeu 

muitos prêmios que atestam a qualidade do seu produto.

www.nutcache.com


