
N o mundo globalizado, mais do que nunca
se objetiva potencializar ao máximo a per-

formance de cada profissional. Não basta apenas
aparecer no trabalho, mas também produzir com
sua máxima capacidade. A presença física no
trabalho nem sempre é suficiente. Isso se chama
presenteísmo, ou seja, trabalhar e não produzir.
E um conceito subestimado, muito presente nas
organizações e que as afeta negativamente.

No Brasil, a maioria das pessoas desconhece
este conceito. Ele é pouco diagnosticado e apenas
uma pequena parcela busca auxílio. Pode causar
maior queda de produtividade do que o absenteís-
mo (ausência no trabalho). Ocorre devido à falta
de engajamento ou por problemas de saúde física
e psíquica e é tão desgastante para o trabalhador
quanto para os gestores de recursos humanos.
Suas conseqüências físicas e emocionais - como
desânimo e altos níveis cie estresse - podem
contaminar toda uma equipe e afundar uma cor-
poração tão rapidamente quanto o iceberg que
afundou o Titanic.

Uma das principais causas de presenteísmo é a
má saúde do colaborador. Na presença de algum
problema de saúde, ele comparece ao trabalho
sem tratamento adequado e com dificuldade de
manter uma boa performance. E o chamado pre-

senteísmo doente. Os problemas de saúde física
incluem os ocupacionais e não ocupacionais.

Presenteísmo é a medida
de perda de produtividade

na presença física do trabalhador. É um conceito
pouco conhecido, que causa grandes prejuízos
ao indivíduo e à corporação. Suas principais cau-
sas são problemas de saúde física, emocional e
de engajamento.
O trabalhador com má saúde, seja por doenças
laborais (como as DORTE) ou não ocupacionais
(enxaqueca, gastrite), que não é tratado e não se
recupera produz pouco e pode causar prejuízo
para a empresa.
O mesmo ocorre com aqueles profissionais que
estão desmotivados e pouco engajados. Além de
sua dificuldade para lidar com o estresse e com
problemas organizacionais, como má alocação
de recursos humanos, eles podem fazer parte da
causa que gera o presenteísmo. Por isso, é pre-
ciso ter muita calma nesta hora. Reestruturações
organizacionais e programas de prevenção de
doenças podem solucionar esse problema. Para
ajudar a combate-lo, a participação de profissio-
nais da saúde é muito importante e os tratamentos
comportamentais são especialmente úteis.
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Dentre os primeiros encontram-se principalmen-
te as Doenças Osteomusculares Relacionadas ao
Trabalho (DORTE), como as dores nas costas e
as Lesões por Esforços Repetidos (LER), como
a Síndrome do Túnel do Carpo. Algumas das
doenças não ocupacionais mais freqüentes são a
enxaqueca, a gastrite e o refluxo gastroesofágico.

Os problemas de saúde mental podem ocor-
rer despercebidos, como o estresse crônico e os
transtornos do humor (depressão) e de ansiedade.
Um dos principais é a Síndrome de Burn-Out
(SOB), nome dado ao desgaste físico e emocional
relacionado ao trabalho. Esta síndrome apresenta
inúmeros sintomas, como fadiga, ansiedade, esgo-
tamento, mau humor, dores crônicas, desânimo,
insônia e sensação de desespero, entre outras.

O presenteísmo também pode ser causado
pela falta de engajamento do funcionário, que
está ligada a fatores intrínsecos e extrínsecos. Os
primeiros representam as dificuldades que o indi-
víduo tem em lidar com o estresse no trabalho, e
o segundo, com problemas organizacionais como
pressões, acúmulo de tarefas e prazos curtos para
sua finalização, dificuldades de comunicação e
relacionamento, pouca autonomia para tomada de
decisões e má alocação de talentos.

Nem sempre a infelicidade no trabalho sig-
nifica que é necessário mudar tudo. A solução
depende tanto da postura do trabalhador quanto da
corporação. Os departamentos de recursos huma-

nos devem participar alocando talentos em suas
devidas áreas, melhorando o ambiente de trabalho
e promovendo programas eficazes de prevenção e
de saúde. O bem-estar do colaborador está direta-
mente relacionado à produtividade e ao lucro.

O indivíduo precisa fazer uma auto-avaliação
constante e procurar a ajuda dos seus superiores
e colegas. Adquirir hábitos saudáveis, controlar
melhor o estresse, tratar e prevenir problemas de
saúde e obter suporte social e familiar resultam
na melhora da produtividade laborai e na vida em
geral. Muitas vezes, um médico e um terapeuta
podem ser consultados.

O tratamento comportamental é muito útil.
Além de medicação, são utilizados métodos cie
relaxamento e o tratamento cognitivo em que
crenças, pensamentos e emoções negativas são
detectados e reelaborados. Ajuda a melhorar os
comportamentos prejudiciais como sedentaris-
mo, uso de álcool, tabagismo, má alimentação
e também a ansiedade, depressão, estresse, má
comunicação e dificuldades nos relacionamentos.
A performance individual melhora, assim como a
produtividade corporativa. 

Text Box
Fonte: Vencer, ano 8, n. 96, p. 36-37, set. 2007.




