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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende apresentar o ofício em teleatendimento, função realizada 

por teleoperadores, assim como enfatizar as pressões, cobranças e controles nesses 

profissionais por parte das empresas. Mostrando um declínio na qualidade de vida e 

consequentemente os riscos psicológicos que podem gerar a síndrome de burnout. Tal 

síndrome se torna aparente quando o trabalho ocasiona um esgotamento físico e mental, 

devido ao estresse crônico que surge do contato com outras pessoas na prestação de 

serviço. Neste sentido estaremos mostrando a história, definição, causas e características 

da síndrome de burnout nos operadores de telemarketing e como os processos 

organizacionais podem influenciar no adoecimento do trabalhador. Serão apresentadas 

pesquisas sobre o desgaste dos teleoperadores na relação de sua função enfocando os 

sintomas físicos, psíquicos e comportamentais, além de suas consequências tanto para o 

colaborador quanto para a organização. Por fim, mostraremos a importância do papel do 

psicólogo na prevenção e tratamento da síndrome de burnout. 

 

 

Palavras chave: Síndrome de burnout. Teleoperadores. Qualidade de vida. Organização. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to present the craft in telemarketing, function performed by 

telemarketers, as well as emphasize the pressures, collections and controls these 

professionals by companies. Showing a decline in quality of life and consequently the 

psychological risks that may cause the burnout syndrome. Such syndrome becomes 

apparent when the work causes a physical and mental exhaustion due to chronic stress 

that comes from contact with other people in service delivery. In this sense we will be 

showing the history, definition, causes and characteristics of burnout syndrome in 

telemarketers and how organizational processes can influence the employee's illness. 

Will be presented research on the wear of telemarketers in relation to its function 

focusing on the physical, psychological and behavioral symptoms as well as their 

consequences for the employee and for the organization. Finally, we will show the 

importance of the psychologist's role in the prevention and treatment of burnout 

syndrome. 

 

Key words: burnout syndrome. Telemarketers. Quality of life. Organization. 
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  INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas têm ocorrido mudanças significativas nas organizações, 

principalmente se tratando de informação e tecnologia. Devido ao processo de 

globalização a exigência para com os funcionários tem aumentado gradualmente, com 

isso o trabalho tem se tornado mais estressante afetando, sobretudo as relações sociais. 

O individuo passa uma grande parte da vida no ambiente de trabalho, por 

isso deve ser um local satisfatório, apreciável e saudável para uma melhor execução da 

sua função. Entretanto fatores como cobrança, pressão psicológica, controle sobre suas 

tarefas e outros estressores ocupacionais afetam diariamente a qualidade de vida no 

trabalho do colaborador. 

Neste contexto o teleoperador que ganhou grande espaço no mercado de 

trabalho, nem sempre consegue fazer desse local um ambiente satisfatório em virtude do 

esgotamento de energia, desmotivação e frustração produzido pela sua ocupação. Além 

disso, a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento e a rotatividade de suas 

funções podem atingir o trabalhador, acarretando um desgaste emocional, físico e 

mental deixando-o mais vulnerável para o desenvolvimento de doenças ocupacionais 

como a síndrome de burnout. 

De acordo com minha experiência na função de teleoperador observei o 

quanto este profissional é afetado por essa patologia. A síndrome de burnout é um 

resultado emocional a fatores estressantes no âmbito ocupacional decorrentes de 

contatos intensos com outras pessoas, gerando exaustão emocional, despersonalização e 

diminuição da realização profissional.  

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar como o 

teleoperador é afetado pela síndrome de burnout devido o modo de funcionamento do 

teleatendimento. O primeiro capítulo faz referência ao conceito da organização de uma 

central de atendimento ou call center e como o trabalho de telemarketing é realizado, 

trazendo a pressão sobre o trabalhador e o controle sobre suas as atividades como 

características desta função gerando estresse e consequentemente doenças ocupacionais 

como a síndrome de burnout. Em seguida, buscou-se compreender as variáveis que 

envolvem esta síndrome como sua história, definição, causas e características. No 

terceiro capítulo apresentam-se os sintomas e consequências que podem afetar tanto o 

colaborador quanto a empresa e a importância da qualidade de vida no trabalho. E por 

fim o quanto é fundamental o papel do psicólogo para saúde mental e qualidade de vida 

na empresa de teleatendimento atuando na prevenção e tratamento da síndrome. 
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Mediante a falta de conhecimento sobre esta patologia o teleoperador não 

consegue identifica-la mantendo assim uma frequente exaustão e estresse no trabalho, 

sem ao menos buscar uma assistência. Com isso a informação sobre a síndrome de 

burnout neste trabalho se torna fundamental, pois através da intervenção e precaução 

possibilita a diminuição das consequências no trabalhador e na organização. 
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CAPÍTULO 1 

O TRABALHO EM TELEATENDIMENTO 

 

 

Uma central de atendimento ou call center é definido segundo Nardy (2007, 

p.1) como “o ambiente de trabalho no qual a principal atividade é conduzida via telefone 

e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador”. Ao receber as 

ligações telefônicas o sistema automaticamente distribuirá aos atendentes que 

realizaram suas funções podendo ser pesquisas de mercado, suporte técnico, vendas, 

atendimento ao consumidor, cobranças, retenção e outros serviços. A autora conceitua 

trabalho de telemarketing ou teleatendimento como: 

Aquele realizado pelo trabalhador à distância, cuja comunicação com 

interlocutores clientes e usuários é feita por intermédio de voz e/ou 

mensagem eletrônica, com a utilização simultânea de equipamentos de 

audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de 

processamento de dados. (NARDY, 2007, p.1) 

 

Ricci e Rachid (2011, p.3) relatam que “o trabalho do teleoperador é pautado 

no uso das tecnologias da informação, que organiza e controla a atividade de trabalho, e 

é marcado pelo intenso fluxo informacional”. As atividades do colaborador também são 

destacadas pela rotinização da comunicação e pela presença de um rígido script que tem 

como objetivo reduzir o tempo de trabalho e ser eficaz, segundo as autoras. 

Grande esforço por parte dos teleoperados ocorre devido ao crescimento da 

organização, tendo também o surgimento de pressões psicológicas e cobranças maiores 

para obter um melhor atendimento e produtividade. Entretanto não é analisado o 

decaimento da qualidade de vida dos trabalhadores, pois o ambiente se torna estressante.  

Cabe à organização promover uma qualidade de vida no trabalho para assim 

mudar o local. Segundo Leite e Melo (2013, p.8) para que haja um bom ambiente de 

trabalho visando à qualidade de vida dos operadores de telemarketing são importantes 

alguns elementos básicos como: nas pausas para jornada de 6hrs, além dos 20 minutos 

para alimentação e repouso, devem ser concedidas 2 pausas de 10 minutos contínuos, já 

para jornada de 4hrs deve ser concedida de 10 minutos; se tratando do ambiente no 

trabalho deve existir um local para o lanche e descanso dos colaboradores e móveis 

adaptados para portadores de deficiência; a capacitação dos trabalhadores deve ser 

oferecida pela empresa. 

Outro aspecto que coopera para o declínio da qualidade de vida do 

teleoperador é o controle sobre suas atividades, observamos essa limitação nos postos 
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de atendimentos onde ficam as baias que são divisórias individuais compostas por 

computadores ligados a um sistema de telefone onde os cooperadores vão receber suas 

ligações. Estes postos de atendimentos servem como proteção de interferências como 

barulhos, ruídos e conversas externas. Isso não isola totalmente os colaboradores, porém 

dificulta de ter contato com as demais pessoas, tendo seu foco durante todo o período de 

trabalho apenas no computador, sem interagir com os colegas de trabalho. 

Já os supervisores ficam também nas baias, mas ao contrário dos operadores 

não tem separação seu posto de atendimento tem uma estrutura mais elevada podendo 

assim atender as necessidades na operação e também verificar o trabalho dos 

teleoperadores se estão em pausa ou fora do seu posto de atendimento, conversando 

com algum colega de trabalho, atendendo ou mexendo no celular. Desta forma eles 

podem controlá-los e chamar sua atenção. Caso haja suspeita do supervisor que o 

colaborador está sem foco no seu trabalho cochilando, comendo ou conversando, os 

supervisores irão até o operador e o adverte para voltar a sua função, de acordo com 

minha experiência na função. 

A organização tem em sua visão que o atendimento deve ser ágil no menor 

tempo de atendimento ao cliente e maior quantidade de ligações atendidas, a 

racionalização se destaca, tendo um grande valor nas empresas prestadoras de serviço 

de atendimento ao cliente. 

Há um limite de tempo imposto para cada chamada, no caso, de 2 minutos. 

Se o operador ultrapassar esse prazo, o supervisor interfere na chamada. O 

tempo desejável de cada ligação é de 88 segundos e os operadores 

envolviam-se em uma média de 53 chamadas por hora. Durante a chamada, 

aparece um relógio na tela do computador mostrando o tempo da ligação e a 

quantidade de clientes/ligações em espera. (SEGNINI 1999 apud RICCI e 

RACHID, 2011, p.8) 

      Abaixo segue uma figura que representa segundo Ricci e Rachid (2011, p.10) 

o controle da empresa sobre o trabalhador de teleatendimento: 
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Figura 1: Controle sobre o trabalhador de teleatendimento.  

Fonte: Baseado em Segnini (1999) e Korczynscki et al (2000) (apud RICCI e RACHID 2011, 

p.10). 
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Fica nítido o controle sobre o trabalhador quando a empresa traz a 

responsabilidade de realizar a visão divergente entre atender em menor tempo e resolver 

os problemas que o consumidor traz. Lembrando que nem sempre o atendente pode 

resolver o problema e este por sua vez pode requerer um maior tempo para ser 

solucionado. Essa situação conflituosa eleva o grau de pressão sobre o teleatendente 

podendo até mesmo gerar um estresse ou síndrome de burnout. De acordo com Ricci e 

Rachid (2011, p.10) 

Isso pode ser uma das explicações para a alta rotatividade voluntária nesta 

atividade, como observado por Rosenfield (2007). Corrêa et al. (2001), em 

seu estudo sobre a carga cognitiva da atividade do operador de telemarketing, 

observou que 53% da população entrevistada sente que realiza muito mais do 

que pode; 63% sente-se nervosa por causa do trabalho e 62% sente-se 

esgotada no final do dia. (RICCI e RACHID 2011, p.10) 

 

Outro fator que ocasiona pressão e consequentemente estresse sobre os 

trabalhadores é lidar diretamente com a reclamação do consumidor que geralmente está 

insatisfeito com o serviço prestado, além disso, nem sempre o colaborador poderá 

solucionar o problema e/ou situações solicitadas podendo assim alterar o tratamento do 

consumidor com o prestador de serviço. A empresa espera que o trabalhador tenha uma 

atitude neutra, podendo ser até mesmo advertido caso sejam descobertas atitudes como: 

xingamento, ironia e grosseria por parte do trabalhador. Saber passar por esses conflitos 

com o consumidor exige controle emocional e esforço cognitivo. 

O Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o Anexo II da Norma 

Regulamentar 17 (NR17), cujas regras se referem ao trabalho em teleatendimento e 

telemarketing. Devido a tantos problemas Nardy (2007, p.2) relata que a NR17 dispõe 

sobre “jornada de trabalho, assédio moral, capacitação profissional e programas de 

saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais, além das regras sobre 

ergonomia”.  A autora também diz: 

Entre as principais exigências da Norma estão à obrigatoriedade de pausas 

em operações desgastantes ou quando os trabalhadores sofrerem agressões 

verbais, para que o operador possa se recuperar e socializar as dificuldades 

com colegas, supervisores ou profissionais da área de saúde ocupacional. E a 

proibição de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, 

como estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou equipes de 

trabalho. (NARDY 2007, p.2) 

 

Uma das regras da Norma Regulamentar 17 está voltada para a ergonomia 

do teleatendimento trazendo uma melhoria nas condições de trabalho, focando tanto nas 

características psicológicas, como fisiológicas do individuo. Muitos fatores podem gerar 

consequências no trabalhador tais como: o ambiente, decisões a serem tomadas, 

informações, tecnologia, organização, tudo isso deve ser avaliado e se necessário 



15 
 

reorganizado caso esteja trazendo danos. É fundamental que a organização conheça bem 

as implicações e as exigências da NR17, para assim oferecer aos profissionais a 

proteção adequada para evitar a ocorrência de doenças ocupacionais e de possíveis 

acidentes. 

A síndrome de burnout é uma das doenças relacionada ao trabalho gerando 

problemas à saúde do teleatendente, quando este é exposto acima do limite permitido. 

Por isso é importante ficar alerta não somente aos riscos e aos cuidados com a saúde, 

levando em consideração a infraestrutura do ambiente laboral, mas também aos ricos 

psicológicos. 
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CAPÍTULO 2 

A SÍNDROME DE BURNOUT (SB) 

 

Em 1974, o psiquiatra Herbert Freudenberg (apud TOMAZELA 2007, p.1) 

descreve pela primeira vez o termo “burnout”, quando a síndrome é identificada em 

pessoas que trabalham cuidando ou tendo contato direto e intenso com outras pessoas 

como profissionais de saúde e professores. Atualmente esta síndrome já é vista em 

outras áreas, sendo sempre observada no esgotamento físico e mental ligado ao 

ambiente de trabalho. 

O termo burnout para o autor tem origem na língua inglesa, a partir da união 

de dois termos: "burn e out" são mais bem traduzidos por queimar-se por completo, "ser 

consumido pelo fogo”. É uma terminação que designa algo ou alguém que não possui 

mais energia, ou seja, que já esgotou todas as forças. Freudenberger (1974 apud 

TOMAZELA 2007, p.2) conceituou então burnout “como um estado de derrota, 

exaustão ou esgotamento resultante da gradual perda de energia pelo trabalho 

exagerado, que causa inclusive o abandono de necessidades do próprio trabalhador”. A 

síndrome é aparente quando o trabalho pode ocasionar um esgotamento físico e mental 

do trabalhador, levando ao cansaço e frustração. 

Freudenberg (1974 apud TOMAZELA 2007, p.2) observou ainda um 

processo gradual de desgaste no humor e/ou desmotivação, nos voluntários com os 

quais trabalhava e percebeu que os trabalhadores que tinham relação contínua com 

outras pessoas obtinham como resposta um estresse crônico afetado pelo trabalho. 

Este desgaste no humor e/ou desmotivação pode ser encontrado no operador 

de telemarketing quando sofrem pressão psicológica e excesso de cobrança para 

alcançar suas metas. Eles são acometidos por esta síndrome quando sua energia é 

reduzida encontrando-se fadigados em virtude da sua relação impetuosa com outras 

pessoas -clientes, supervisores, e outros operadores- em seu serviço. 

Moreira et al, (2009) descreve que alguns jovens nova-iorquinos que 

trabalhavam em uma clínica de dependentes de substância químicas queixavam-se que 

os pacientes não se dedicavam a seguir o tratamento e por isso passaram a vê-los como 

pessoas que não precisavam mais de ajuda. Dentre várias características essa é uma que 

está associada à síndrome de burnout, quando o profissional que lida como o púbico se 

mostra desmotivado, pouco compreensivo e desumanizado para com outro individuo, 

culpando-o dos problemas que sofrem.  
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Após Freudenberg com sua definição vários autores entre eles Maslach 

(1976), expuseram suas teorias e definições sobre a síndrome popularizando e o 

legitimando como uma importante questão ocupacional e social. No meio acadêmico 

Maslach foi o que obteve maior impacto com sua definição de burnout, não restringindo 

apenas aos profissionais da saúde e educação, mas também em trabalhadores que se 

expõem ao estresse intenso. Maslach e Goldenberg (1998, p.63 apud MOREIRA ET 

AL, 2009) afirmam ser o burnout "um ponto final particularmente trágico para 

profissionais que começaram a trabalhar com expectativas positivas, entusiasmo e uma 

dedicação para ajudar pessoas". 

A partir da década de 80, autores como Maslach passaram a usar este termo 

para designar a síndrome decorrente da exaustão emocional humana, ou seja, uma 

condição em que o sujeito tem suas energias consumidas. Alguns autores afirmam que a 

denominação deve ser levada em conta a questão da exaustão emocional, outros autores 

afirmam que essa síndrome é uma resposta inadequada do sujeito diante de uma 

situação de estresse crônico. Entretanto, em comum aos autores é o fato de que se trata 

de uma síndrome gerada devido à condição do trabalho e o contato com outras pessoas, 

como definem Cobêro, Moreira e Fernandes (2012, p.2). 

Síndrome de burnout é considerada como uma resposta emocional a 

situações de estresse crônico em função de relações intensas em casos de 

trabalho com outras pessoas, gerando assim sentimentos de 

descontentamento e desgaste, e atitudes negativas como a perda de 

compromisso do trabalhador com relação ao seu trabalho, afetando também a 

saúde do trabalhador. (COBÊRO, MOREIRA e FERNANDES 2012, p.2). 

 

Para Farber (1991 apud CARLOTTO 2002, p.24) suas causas são uma 

combinação de fatores individuais, organizacionais e sociais que produzem a baixa 

valorização profissional, tendo como resultado o adoecimento. O ambiente do trabalho 

pode contribuir para a causa da síndrome, o tempo na empresa em que atua como 

teleoperador, a relação do operador com seu supervisor ou coordenador e seus colegas 

de trabalho, a falta de recompensa e reconhecimento, mudanças constante na operação 

de teleatendimento, entre outros, podem facilitar o desenvolvimento da síndrome, 

considerando que segundo TOMAZELA (2007) o local de trabalho também pode 

influenciar a possibilidade de adquirir a patologia. Por isso quando se tem um ambiente 

que exerça pressão no individuo, há uma maior possibilidade de se instalar a Síndrome 

de Burnout. Já Murofose, Abranches e Napoleão (2005 apud COBÊRO, MOREIRA e 

FERNANDES 2012, p.4) afirmam que o trabalho uniforme, estressante e frustrante são 

possíveis causadores desta enfermidade.  
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Quanto as variáveis sociais Etzion (1987 apud CARLOTTO 2002, p.24) 

associa as diferenças encontradas nos níveis do burnout às questões tradicionais do 

processo de socialização e organização social, as quais se colocam diferenciadamente 

para homens e mulheres. Faber (1991 apud CARLOTTO 2002, p.24) relata que estudos 

têm mostrado ser o sexo masculino mais vulnerável que o sexo feminino, o que levou a 

suposição de que as mulheres são mais flexíveis e mais abertas para lidar com as várias 

pressões. 

Como se vê a síndrome de burnout surge da resposta emocional em 

circunstancias do estresse persistente por motivo da convivência constante de trabalho 

com as demais pessoas ou de trabalhadores que esperam um retorno da empresa em 

relação ao seu trabalho e dedicação, porém não são retribuídas.  

Barboza e Beresin (2007 apud COBÊRO, MOREIRA e FERNANDES 

2012, p.4) relatam que principais características relacionadas à síndrome de burnout são 

o esgotamento físico e mental, a falta de energia e a sensação de sobrecarga constante 

levando à exaustão emocional, a despersonalização e a reduzida realização profissional 

ou meramente diminuição da satisfação profissional.  

Para Tomazela (2007, p.2) a síndrome de burnout se caracteriza da seguinte 

forma: 

Quando ocorre uma exaustão emocional os sentimentos muito fortes de 

tensão produz uma sensação de esgotamento, de falta de energia e de 

recursos emocionais próprios para lidar com as rotinas da prática 

profissional. O trabalhador que apresenta uma diminuição da realização 

pessoal tem suas habilidades interpessoais realizadas à prática profissional 

afetada que influi diretamente na forma de atendimento e contato com os 

usuários bem como com a organização. Já o colaborador que possui 

despersonalização tem como resultado o desenvolvimento de sentimentos e 

atitudes negativas, ceticismo, insensibilidade e despreocupação com respeito 

às outras pessoas, por vezes indiferentes e cínicas em torno daquelas com 

quem entram em contato direto. (TOMAZELA 2007, p.2) 

 

No trabalho do teleoperador, essas características ficam em evidência, pois 

precisam atender diversas demandas, tanto da organização, quanto dos clientes onde 

muitas das vezes se divergem - a empresa requer do funcionário um bom atendimento 

com menor tempo, mas às vezes para um eficiente atendimento necessita de mais 

tempo. A rotatividade de suas funções também leva um esgotamento da sua energia, 

quando não conseguem atingir estas exigências se sentem muita das vezes frustrados em 

relação a sua realização profissional, levando a terem atitudes insensíveis e rudes com 

outras pessoas. 
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  O Ministério da Saúde do Brasil (2001 apud COBÊRO, MOREIRA e 

FERNANDES 2012, p.4), declara que o progresso da síndrome de burnout se exprime 

em 4 graus:  

 1º Grau – Falta de entusiasmo, prazer ou vontade de ir trabalhar. 

Dores na coluna, nas costas e pescoço. Se fizer a pergunta o que 

você tem? Geralmente a resposta é “não me sinto bem, não sei o que 

tenho”.  

 2º Grau – A relação com outras pessoas já não é mais o mesmo. 

Cresce o absenteísmo, a mudança de empregos e se sente perseguido 

por todos.  

 3º Grau – A capacidade ocupacional cai, aparecendo enfermidades 

psicossomáticas, como alergias, picos de hipertensão e outras. O 

aumento do uso do álcool eleva neste nível.  

 4º Grau – Esta fase se caracteriza por tentativas ou ideias de 

suicídio, alcoolismo, drogadicção e doenças mais graves podem 

aparecer, como câncer, acidentes cardiovasculares etc. Antes dessa 

etapa ou diante dela, o melhor a se fazer é se distanciar do trabalho. 

 

Em uma pesquisa de mestrado em psicologia realizada por Vieira (2005) em 

Brasília-DF com teleatendentes de uma central de atendimento, tendo o objetivo de 

averiguar o prazer, sofrimento e saúde no trabalho de teleatendimento, concluiu-se que a 

existência dos riscos de adoecimento neste tipo de organização acarreta tanto os 

sintomas físicos quanto os sintomas psicológicos. À medida que o trabalhador 

permanece na empresa, a falta de reconhecimento, liberdade de expressão, realização 

pessoal, esgotamento profissional e desvalorização do seu serviço prestado, demonstram 

o sofrimento dos teleoperadores. Outros riscos de adoecimento e sofrimento 

encontrados na pesquisa são a sobrecarga de trabalho, tarefas repetitivas, 

monitoramento constante, estrutura da organização de forma rígida e a impossibilidade 

de agregar seus desejos com as demandas do trabalho. 

 A pesquisadora constata que as relações socioprofissionais dos 

teleatendentes podem gerar tanto prazer quanto sofrimento. Uma ambivalência 

experimentada na relação com clientes, proporcionado assim o aparecimento de 

sintomas psicológicos relacionados ao trabalho devido à complexidade de atendimento 

ao público.  

A análise dos resultados da EPST- Escala de Prazer-Sofrimento no 
Trabalho- aponta que os atendentes vivenciam moderadamente prazer-

sofrimento no trabalho. O predomínio das vivencias de prazer pode ser 

decorrente do uso de estratégias de mediação defensiva, uma vez que a 

relação estabelecida pelos atendentes com o trabalho é de ambivalência, pois 

ao mesmo tempo em que vivenciam a realização profissional (identificação 

com as tarefas que realizam) também vivenciam falta de reconhecimento no 

trabalho (indignação) moderado. (VIEIRA 2005, p.120) 

 

Quando o trabalho leva o colaborador a um processo de sofrimento 

frequente e intenso, tendo sua origem na frustração de realização do desejo ou na 
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padronização, e restrição dos comportamentos organizacionais decorre o processo de 

adoecimento segundo Mendes (2004 apud VIEIRA, 2005). Na relação do trabalhador 

com as situações do trabalho, o uso exagerado de defesas pode acarretar no seu 

esgotamento levando o teleoperador ao adoecimento (VIEIRA, 2005, pg.69). Percebe-se 

então que o adoecimento resulta em consequência da impossibilidade ou fracasso das 

defesas individuais, ou até mesmo quando ocorre sua exaustão. 
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CAPÍTULO 3 

O DESGASTE NOS TELEOPERDORES 

 

No trabalho do teleoperador a síndrome de burnout pode ser ocasionada por 

diversos fatores, conforme Areias e Comandule (2006) a baixa autonomia no 

desempenho das atividades, problemas de relacionamentos interpessoais (chefia, 

colegas ou clientes), sentimento de desqualificação e falta de cooperação dentro da 

equipe são apenas alguns dos fatores prejudiciais à saúde do trabalhador.  

Ao tentar lidar com os sintomas associados à síndrome de burnout os 

teleoperadores procuram manter o controle emocional, mas muitas vezes a pressão que 

a empresa estabelece sobre o indivíduo acaba aumentando o nível de estresse. Desta 

forma, o colaborador manifesta a intenção constantemente de abandonar e faltar o 

serviço, utilizar atestado médico, pensa nas próximas férias e contam as horas para o dia 

de trabalho terminar. Busca a todo o momento aliviar seu estresse e tensão como uma 

saída para o seu sofrimento, e assim resgatar sua energia física e mental (BENEVIDES-

PEREIRA, 2003). 

Em relação à empresa, os prejuízos financeiros são grandes quando ela não 

oferece uma boa qualidade de vida ao trabalhador, pois à medida que o teleoperador é 

provocado por condições de trabalho desgastantes o efeito do burnout pode aumentar o 

absenteísmo, diminuir tanto a produção como a qualidade do trabalho executado, 

aumentar a rotatividade e levá-lo a pensar com frequência em abandonar a profissão e 

até mesmo aumentar o índice de acidentes ocupacionais (BENEVIDES-PEREIRA, 

2003). 

De acordo com Torres e Abrahão (2006, p.115) “o prazer resulta das 

gratificações pulsionais que o trabalho permite aos sujeitos, o sofrimento emerge dos 

conflitos entre os indivíduos e a organização do trabalho”. Assim, as consequências 

deste sofrimento podem ser prejudiciais para ambas às partes tanto empresa como 

trabalhador.  

Trabalhadores acometidos por esta patologia podem apresentar mudanças de 

atitude como a redução das metas de trabalho, perda do idealismo, aumento exagerado 

do interesse em suas atividades pessoais gerando um prejuízo nas atividades 

relacionadas ao trabalho, distanciamento dos clientes, como forma de lidar com os 

sintomas da doença (NASCIMENTO E BRASIL, 2012). 
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Todo esse esgotamento da sua energia e frustração é ocasionado pelo 

trabalho estressante que reflete em sintomas de burnout que podem ser 

comportamentais, físicos e psíquicos como demonstra a tabela abaixo: 

 

 

SINTOMAS DA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Físicos 

 

Psíquicos Comportamentais 

Dores de cabeça constantes 

 

Ansiedade 

 

Irritabilidade  

Alterações no sono 

 

Depressão Atitudes negativas 

Tonturas 

 

Insatisfação Isolamento 

Imunidade baixa, 

facilitando gripes  

Dificuldade de 

concentração 

 

Agressividade 

Excesso de cansaço 

 

Baixa autoestima Desânimo 

Falta de ar 

 

Pessimismo Mudanças de humor 

Pressão alta Tristeza Perda de motivação  

 

Sudorese Falha da memória Sensação de impotência 

 

 

Dores musculares Desconfiança Consumo de drogas ilícitas 

 

 

Problemas digestivos Paranoia Negligência 

 

 

 

 
Figura 2: Sintomas da síndrome burnout em teleoperadores  

Fonte: TOMAZELA (2007, p.2); AREIAS E COMANDULE (2006, p.199).  
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Outros sinais da síndrome de burnout afetam o teleoperador, em razão de muitos 

fatores estressantes associados à função. A falta de energia do colaborador não oferece 

condições de superar o desgaste físico e mental associado ao trabalho, o que acarreta 

limitações na defesa emocional e falta de sensibilidade com as pessoas e em relação a 

tudo, tanto da sua vida profissional quanto pessoal, conforme veremos nas pesquisas 

abaixo. 

Foi realizada uma pesquisa por Regô (2008) com 129 teleoperadores de um 

Call Center em Salvador- BA, tendo como objetivo verificar se estes trabalhadores são 

afetados com a síndrome de burnout. Destes participantes 21,7% são atingidos pela 

síndrome. A autora chegou à conclusão que os colaboradores são afetados por Burnout 

mais pelas suas atividades desenvolvidas do que com fatores da organização, pois os 

resultados obtidos nas entrevistas demonstram que 10,7% dos teleoperadores adoecidos 

possuem comprometimento nos três fatores estabelecidos pela síndrome - exaustão 

emocional, despersonalização e realização profissional. Os depoimentos apresentados 

evidenciam a baixa tolerância no contato direto com os consumidores e a falta de 

identificação com o trabalho, deixando evidente características encontradas na síndrome 

de burnout. 

Apesar de ser uma doença no contexto do trabalho, é importante levar em 

consideração a personalidade e temperamento como fatores individuais de risco para 

burnout, porém eles não são desencadeantes e sim facilitadores ou inibidores da ação 

dos agentes estressores, de acordo com Reuters (2010). A autora também relata que 

outros componentes da personalidade que podem favorecer a síndrome são as variáveis 

do self, neuroticismo, idealismo, tipo emocional, estratégias de enfrentamento, o grau 

de perfeccionismo, além do sentido de coerência. Fatores individuais do trabalhador 

estão associados ao alto nível de burnout como demonstra a figura de características da 

personalidade a seguir: 
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CARACTERÍSTICAS DA PERSONALIDADE 

(Fatores Individuais) 

Padrão de Personalidade Pessoas competitivas, esforçadas, impacientes, 

com excesso de necessidade em ter o controle da 

situação, dificuldade de tolerância das frustrações. 

Envolvimento Pessoas empáticas e agradáveis, sensíveis e 

humanos, com alta dedicação profissional, 

altruístas, obsessivos, entusiasmados. 

Pessimismo Costumam destacar aspectos negativos, suspeitam 

sempre do insucesso, sofrem por antecipação. 

Perfeccionismo Pessoas muito exigentes com si mesmas e com os 

outros, intolerância aos erros, insatisfeitas com os 

resultados. 

Grande expectativa profissional Pessoas com grande chance de se decepcionarem. 

Centralizadores Pessoas com dificuldade em delegar tarefas ou 

para trabalhar em grupo. 

Passividade Pessoas sempre defensivas tendem a esquivar-se 

diante das dificuldades. 

Nível educacional São mais propensas pessoas com maior nível 

educacional. 

Estado civil As pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas são 

mais propensas ao Burnout. 

 

Figura 3: Características da personalidade (Fatores Individuais)  

Fonte: TRIGO, TENG e HALLAK (2007 apud BALLONE, 2009). 
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Se tratando da organização de telemarketing, Reuters (2010) diz que 

algumas características possibilitam e estimulam o surgimento da patologia como o 

tempo naquele cargo de operador e o tempo na mesma instituição, constantes mudanças 

organizacionais, condições de trabalho, a falta de recompensas e motivação. Por isso é 

fundamental a empresa ter um clima organizacional que ofereça qualidade de vida no 

trabalho. 

A qualidade de vida no trabalho tem sido utilizada para elevar o grau de 

satisfação das pessoas no desempenho de suas tarefas. Este termo foi conceituado por 

DAVIS (1970 apud REUTERS 2010, p.13) se referindo a preocupação com o bem estar 

geral e a saúde dos trabalhadores na empresa, se referindo tanto dos aspectos físicos e 

ambientais como psicológicos do local de trabalho. É importante a empresa oferecer 

uma boa qualidade de vida no trabalho para seus funcionários, reduzindo o mecanismo 

de controle e pressão sobre o trabalhador, pois estas são formas de aumentar 

consequentemente a confiança e o respeito de ambas às partes, já que o individuo 

tendera a ampliar suas oportunidades de êxito físico, emocional e psicológico no 

trabalho. 

Lima (2004) elaborou um estudo com operadores de telemarketing em 

Uberlândia - MG, com o propósito de investigar a relação entre stress, qualidade de 

vida, prazer e sofrimento. Através dos 162 participantes verificou-se que o prazer do 

trabalho está relacionado de forma positiva com todos os quadrantes analisados, porém 

o estresse e o sofrimento demonstraram um corelacionamento negativo com os 

quadrantes social, profissional e de saúde. A autora concluiu em seu estudo que a 

qualidade de vida do trabalhador está diretamente ligada ao prazer, sofrimento e 

estresse. 

Sendo assim a qualidade de vida no trabalho é fundamental para sanar o 

surgimento da síndrome de burnout nas organizações assim como também é importante 

levar em consideração as atividades físicas regulares e exercícios de relaxamento que 

podem ajudar a controlar os sintomas ou evitá-los. 

Segundo Frazão (2015) para ter uma qualidade de vida é importante mudar 

alguns hábitos como manter uma vida social bem ativa, aumentando o nível de convívio 

com os amigos, fazer atividades relaxantes tal como dançar, ir ao cinema e viajar, 

dormir bem e ter uma alimentação saudável. Essas são maneiras para prevenir a 

síndrome de burnout e para o teleoperador reduzir os danos ou até mesmo controlar os 

sintomas, precisa cuidar da saúde mudando sua rotina, realizando exercícios de 
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relaxamento e atividades físicas regularmente como caminhada são alguns hábitos que 

trazem benefícios para o individuo.  

Se identificada à síndrome de burnout no teleoperador o tratamento pode 

ocorrer através de medicamentos como o uso de antidepressivos que fornecem um alívio 

e por meio de psicoterapia. Segundo a psicóloga Ana Maria Rossi (apud NABUCO, 

2015) a psicoterapia “é muito importante no tratamento para fazer com que a pessoa 

perceba como e por que permitiu que a situação chegasse ao limite, assim, fica menos 

provável repetir o mesmo caminho”. Estas mudanças no estilo de vida do teleoperador é 

a melhor forma de prevenir ou tratar a síndrome de burnout.  

Como vemos, o desgaste dos teleoperadores prejudica não apenas o 

indivíduo, mas também a empresa. Deste modo, o psicólogo tem um papel importante, 

quando se trata de saúde mental e qualidade de vida de teleoperadores. Estaremos 

descrevendo no próximo capítulo teorias e ações que poderão ser eficazes neste 

contexto. 
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CAPÍTULO 4 

O PAPEL DO PSICÓLOGO NA SÍNDROME DE BURNOUT  
 
 

De acordo com Fernandes, Reis e Rodrigues (2008) na primeira metade do 

século XX a psicologia dentre várias ciências começou a proporcionar suporte e 

legitimidade aos métodos administrativos e suas correspondentes práticas, focada em 

entender e atuar nos fenômenos e processos relacionados ao ambiente do trabalho e das 

organizações. 

Atualmente a psicologia tem uma grande importância nas organizações. 

Referente à síndrome de burnout em teleoperadores a psicologia se torna essencial para 

perceber e intervir nas situações que causam os sintomas, formulando estratégias para 

prevenir o adoecimento, mantendo o bem estar e qualidade de vida do individuo. 

(FERNANDES, REIS e RODRIGUES, 2008). 

Segundo Reuters (2010, p.27) “a qualidade do individuo está relacionada 

em satisfazer suas necessidades e expectativas, por isso é importante ter relações 

saudáveis”. O adoecimento no trabalhador pode limitar a capacidade de prazer 

individual, familiar, laboral, vida social e recreativa, por isso se torna primordial o 

psicólogo no tratamento da síndrome de burnout. Por meio da psicologia o colaborador 

poderá ter uma mudança no seu estilo de vida. 

O papel do psicólogo no tratamento e prevenção da síndrome de burnout 

nos teleoperadores pode ser direcionado a três categorias de estratégias: individuais, 

grupais e organizacionais conforme Gil-Monte (2003 apud MAZON, CARLLOTO, 

CÂMARA, 2008). Segundo o autor quando se utiliza as estratégias individuais é 

elaborado soluções de problemas, positividade e gerenciamento do tempo de forma 

proveitosa. Nas estratégias grupais procurar o auxilio dos colegas e supervisores de 

trabalho se tornam essencial, pois desta forma o indivíduo pode aperfeiçoar suas 

habilidades, adquirir novos conhecimentos, amparo emocional ou outro modo de ajuda. 

Se tratando das estratégias organizacionais é necessário intervir no ambiente e clima 

organizacional, como programas de socialização, levar o profissional a participar de 

forma ativa nas decisões e avaliações da empresa. 

Dentre as três técnicas é primordial trabalhar as estratégias organizacionais, 

pois o maior problema da síndrome está no ambiente de trabalho, se tornando 

importante a necessidade de desenvolver e modificar as atividades que ocasionam a 

síndrome de burnout na vida do trabalhador. 
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Segundo pesquisadores alguns estudos sobre burnout têm se concentrado 

em variáveis organizacionais. Entretanto quando o trabalhador tem um nível de estresse 

elevado nem sempre vai acarretar no desenvolvimento da síndrome de burnout. Quando 

os indivíduos se deparam com situações estressantes alguns obtém êxito e outros 

quando debilitados se tornam vulneráveis para o adoecimento. (PITHERS, 1995 apud 

MAZON, CARLLOTO, CÂMARA, 2008). 

 Uma das formas de defesa da síndrome de burnout é o enfrentamento 

(coping) de fatores estressantes. O papel do psicólogo é levar o trabalhador a 

desenvolver variadas estratégias de coping para enfrentar as demandas internas e 

externas dessas ocorrências de esgotamento no âmbito organizacional e social. 

Conforme os autores Lazarus e Folkman (1984 apud MAZON, CARLLOTO, 

CÂMARA, 2008) coping é definido como “os esforços cognitivos e comportamentais 

constantemente alteráveis para controlar, vencer, tolerar ou reduzir as demandas 

internas ou externas específicas que são avaliadas como excedendo ou fatigando os 

recursos da pessoa”. É essencial para o teleoperador saber lidar com situações de 

exaustão para que este possa ter uma saúde com boa qualidade. 

O psicólogo leva o individuo a desenvolver dois tipos de estratégias de 

enfrentamento (coping) um voltado para a emoção e outro voltado para o problema.  

 

O coping focalizado na emoção é um esforço para regular o estado emocional 

que é associado ao estresse, ou o resultado de eventos estressantes. Este 

esforço tem por objetivo alterar o estado emocional da pessoa na tentativa de 

reduzir a sensação física desagradável do estado de estresse. 

O coping focalizado no problema é um esforço para mudar a situação que 

deu origem ao estresse e tem como função alterar o problema existente na 

relação entre a pessoa e o ambiente que está causando a tensão. (FOLKMAN; 

LAZARUS, 1984 apud MAZON, CARLLOTO e CÂMARA, 2008) 

 

A psicoterapia através da estratégia de enfrentamento se faz fundamental 

para que o teleoperador desenvolva mecanismos de autodefesa para as situações que 

provocam o esgotamento mental e prevenir novos sintomas da síndrome de burnout. 

Trabalhando suas emoções e descobrindo novas formas de suportar os obstáculos do seu 

ambiente de trabalho. 

A seguir tem uma tabela de detalhamento das estratégias de enfrentamento 

relacionadas aos tipos de enfrentamento segundo os estudiosos Carver, Scheier e 

Weintraub (1989 apud MAZON, CARLLOTO, CÂMARA, 2008). 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 

 

1. Estabelecer passos sucessivos para remover, atenuar ou melhorar os efeitos do 

estressor; 

2. Pensar sobre alternativas para lidar com um estressor por meio de estratégias de 

ação; 

3. Eliminação de atividades que distraiam o sujeito do foco representado pelo 

estressor; 

4. Esperar uma oportunidade apropriada para a ação, restringindo a impulsividade; 

5. Procurar por conselho, auxílio ou informação relativo ao estressor; 

6. Buscar por apoio moral, compaixão ou entendimento; 

7. Focar na expressão de emoções, com o objetivo de focalizar a experiência de 

estresse, coagitando sentimentos negativos; 

8. Abandonar as tentativas para atingir metas nas quais o estressor interfira; 

9. Utilizar de atividades alternativas para afastar o problema da mente; 

10. Reinterpretar uma situação negativa ou tensa em termos positivos; 

11. Trabalhar negação, no sentido de recusa em acreditar na existência do estressor, 

ou agir como se esse não fosse real; 

12. Trabalhar aceitação, que corresponde, em um primeiro momento, à percepção 

do estressor como real e, em um segundo momento, à aceitação do estressor 

como um fenômeno natural; 

13. Voltar-se para a religião como forma de aliviar a tensão; 

14. Fazer graça da situação estressora; 

15. Desviar do problema pelo uso de substâncias psicoativas que interfiram na 

capacidade de avaliação das situações. 

 

Figura 4: Estratégias de enfrentamento  

Fonte: Baseada nos tipos de enfrentamento de Carver, Scheier e Weintraub (1989 apud MAZON, 

CARLLOTO, CÂMARA, 2008). 
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O psicólogo ajudará o indivíduo a buscar a técnica de enfrentamento de 

acordo com as próprias necessidades. Além das técnicas de enfrentamento (coping) a 

psicoterapia poderá trabalhara outras formas de tratamento e prevenção da síndrome de 

burnout no teleoperador. Conforme Alves (apud FERNANDES, REIS e RODRIGUES 

2008, p.44) treinar a pessoa para falar NÂO quando for necessário, pois algumas 

pessoas tem dificuldade de dizer NÂO e acabam absorvendo tudo; aprender a se 

relacionar com seus supervisores, colegas de trabalho e clientes de forma saudável e 

agradável; aprender técnicas de relaxamento com a respiração; mudar os pensamentos 

negativos e aprender habilidades sociais também são técnicas aplicadas pelo psicólogo 

para o trabalhador eliminar, prevenir ou minimizar a síndrome de burnout. 

Discernir corretamente quais as variáveis que cooperam para o surgimento 

da síndrome de burnout em teleoperadores e posteriormente determinar as soluções 

existentes para cada um dos causadores dos sintomas nas organizações de 

teleatendimento são funções importantes do psicólogo, que realizará programas 

centrados na resposta do indivíduo. 

Basicamente consiste na aprendizagem, por parte do trabalhador, de 

estratégias de enfrentamento adaptativas ante as situações estressantes, desta 

maneira consegue-se prevenir as respostas negativas associadas aos efeitos 

do estresse. Focaliza-se a intervenção nas respostas da pessoa diante de 

situações negativas ou estressantes, sem entrar nos elementos inerentes ao 

contexto ocupacional. (BENEVIDES-PEREIRA, 2002 apud FERNANDES, 
REIS e RODRIGUES 2008, p.44) 
 

 

É imprescindível o tratamento psicológico para os teleoperadores com 

síndrome de burnout, pois através da psicoterapia o indivíduo vai atravessar o estresse 

de forma adequada não permitindo o seu agravamento, já que oferece ao trabalhador um 

autoconhecimento e bem-estar no seu trabalho. 

Mas também é necessário que as empresas de teleatendimento tenham 

psicólogos que possam intervir diretamente nas situações de trabalho, preservando 

assim, a saúde mental de seus funcionários. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A saúde e bem estar do teleoperador está relacionada às suas necessidade e 

expectativas. Quando a sua qualidade de vida se trona inexistente no trabalho leva-o ao 

desgaste na realização das funções. É um desafio para o trabalhador obter a satisfação e 

relações saudáveis no ambiente laboral, pois isto depende simultaneamente do individuo 

e da organização.  

Com o controle, a cobrança e a pressão organizacional ele é conduzido a um 

estado de estresse crônico atingindo seu bem estar no trabalho. O modelo competitivo e 

exigente das empresas de teleatendimento tem contribuído para o desgaste do 

teleoperador gerando um desajuste na sua capacidade e contribuindo para o surgimento 

da síndrome de burnout. 

O burnout surge quando as respostas de enfrentamento que o colaborador 

utiliza para responder ao estresse laboral fracassam. Afetando seu desempenho 

profissional, seus relacionamentos com outras pessoas, gerando sentimento de 

desqualificação e insensibilidade- como forma de defesa. Como a síndrome de burnout 

surge no local de trabalho seria importante uma maior intervenção neste meio, focando 

tanto o teleoperador quando a empresa de teleatendimento, baseando as soluções para o 

contexto social, tentando melhorar o clima e o ambiente da empresa.  

As estratégias de enfrentamento são fundamentais para o individuo se 

adaptar as situações estressantes, porém seria importante intervir no contexto 

organizacional já que este se torna desfavorável devido à produção de estresse.  

As pesquisas apresentadas indicaram que a síndrome de burnout causa 

impacto na qualidade de vida do teleoperador podendo acarreta tanto os sintomas físicos 

quanto os sintomas psicológicos, pois os operadores de teleatendimento acometidos por 

esta patologia demonstram exaustão emocional, despersonalização, realização 

profissional, baixa tolerância no contato direto com os consumidores e a falta de 

identificação com o trabalho deixando evidente sua característica.  

O papel do psicólogo se torna fundamental visto que através destes métodos 

ele busca minimizar os fatores estressantes que promovem uma série de prejuízos à 

saúde dos trabalhadores como a síndrome de burnout. 

As reflexões reproduzidas por este projeto devem ter o intuito de buscar 

alternativas para possíveis mudanças nas organizações afetadas pela síndrome de 

burnout, expandindo caminhos para trabalhos consecutivos referentes aos 

teleoperadores e seu adoecimento no ambiente laboral. Destaca-se ao finalizar este 
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trabalho que apesar desta síndrome ocorrer há tempos entre os profissionais de 

teleatendimento, seu reconhecimento como complicação grave ainda não tem sido 

exposto de forma evidente. 

Verificou-se durante todo o procedimento de pesquisa o quanto é 

fundamental a empresa se atentar para a saúde do trabalhador e não somente buscar 

lucros e produtividade. Sendo necessário obter um novo olhar mais analítico e cientifico 

pertinente aos conflitos presentes no ambiente de trabalho. 

Neste estudo foram encontradas diversas limitações, dentre elas a 

insuficiência de pesquisas sobre a correlação da síndrome de burnout e o 

teleatendimento. Demonstrando a importância de novas pesquisas para a continuidade 

da descoberta entre a relação desta patologia na vida do teleoperador, em busca de 

soluções que cooperem para prevenção, tratamento e melhoria na qualidade de vida 

deste profissional.  
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