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Atire a primeira pedra quem nunca acordou sem vontade de ir ao trabalho, ficou 
irritado depois de uma longa jornada ou não teve disposição para o tradicional chope 
depois do expediente. Vez por outra, a tristeza pode atingir os funcionários. Porém, 
quando há lentidão motora e de raciocínio, choro compulsivo e sem motivo, paralisia 
diante de pequenas dificuldades e fadiga crônica, o quadro pode ser de depressão.  
 
Ainda que seja cada vez mais recorrente no mundo corporativo moderno, a depressão, 
apesar de considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como doença, ainda 
é tratada como tabu. Quem passa por isso precisa de apoio psiquiátrico e enfrenta 
dificuldade até em admitir que está doente. E o medo se justifica: não são raros os 
casos de funcionários que foram demitidos - ou deixaram de ser admitidos - por terem 
um histórico ou apresentarem sintomas de depressão. 
 
A doença é mais comum do que se imagina. De acordo com a OMS, uma em cada 
cinco pessoas é, foi ou será afetada pela depressão. Ela atinge especialmente quem 
está na faixa etária mais produtiva, dos 30 aos 40 anos. A doença é, na maioria dos 
casos, temporária, e sempre passível de tratamento. Mesmo assim, o deprimido ainda 
sofre com o preconceito, principalmente no ambiente de trabalho. 
 
A diretora de uma grande empresa de aviação sofreu a discriminação na pele. De uma 
hora para outra, sem motivo aparente, apresentou quadro de depressão acompanhado 
de síndrome do pânico. Ao procurar ajuda na companhia, recebeu como resposta de 
seu chefe a seguinte frase: "não comente sobre isso com ninguém porque é motivo de 
demissão na empresa." 
 
Sem o auxílio do empregador, procurou ajuda psiquiátrica. Quando ia às sessões, 
justificava os atrasos dizendo que estava fazendo tratamento dermatológico. "Quando 
definiam as listas de demissão, os funcionários que apresentavam algum tipo de 
distúrbio ocupavam, invariavelmente, o topo da relação", comenta a executiva. 
 
Perdas despertam os sintomas 
No caso da diretora, a depressão surgiu sem motivo aparente. Mas, algumas vezes, a 
doença é fruto de alguma dificuldade pessoal do funcionário - término de relação 
amorosa, morte de parente ou amigo - ou até mesmo de um problema que esteja 
ocorrendo na companhia. Foi o caso da assessora de comunicação Giselle Andrade, 
cuja depressão foi decorrente da pressão que sofria no ambiente de trabalho. 
 
- Fui secretária executiva em uma corretora de valores imobiliários, onde tinha três 
chefes, os donos do negócio. Um deles não gostava mim, o que tornou minha vida um 
inferno. Por três anos me perseguiu. Escondia documentos e dizia que eu tinha 
perdido, marcava viagens sem propósito e colocava a culpa em mim. Chegou até a 
jogar documentos fora para ter motivo para me acusar. Como os outros dois sócios 
sabiam que a culpa não era minha, continuei no emprego. Mas completamente 
desestabilizada - relata Giselle. 
 
O resultado da perseguição do chefe foi um problema hormonal causado por estresse. 
Giselle engordou dez quilos e teve que tomar calmante e anfetamina para controlar a 
ansiedade. Para a depressão foi um pulo. A profissional não conseguia parar de comer 
e acabou sentindo dores inexplicáveis. 
 



- Isso ocorreu em 1999, justamente no ano da minha formatura. Quase não fui à 
solenidade de entrega do diploma. Fiquei nove meses nessa angústia. Não queria sair 
de casa, me afastei dos amigos e só sabia chorar. Mesmo assim, continuei trabalhando 
e só fui pedir demissão no início de 2000. Hoje estou curada e prefiro ficar 
desempregada a ter um trabalho como aquele. Ganho mal, mas não passo mais pelo 
que passei. Descobri que milhões não pagam minha saúde - conta a Giselle. 
 
A psicóloga Tania Pacheco observa que casos como o da assessora de comunicação são 
cada vez mais comuns. Entre os fatores no ambiente de trabalho que propiciam este 
quadro estão o tipo de liderança exercida e falhas no processo de gestão. "A grande 
competitividade, momentos de crise, prazos estreitos e pouca tolerância com erros 
compõem o cenário ideal para a proliferação da depressão", diz. 
 
Quando a empresa, porém, oferece ajuda com garantia de anonimato, o empregado 
busca apoio psiquiátrico mais rápido. O preconceito, afirma Tania, começa no próprio 
paciente. "A primeira reação de uma pessoa com problemas psíquicos é a negação. 
Tenta resolver o problema sozinha, procurando se auto-motivar e não consegue. Com 
a sensação de fracasso, fica ainda pior", analisa a psicóloga. 
 
Identificar um funcionário deprimido não é fácil. Por isso, muitas empresas optam por 
ações preventivas. Na sede do Citibank, em São Paulo, há quatro ambientes diferentes 
denominados de sala de descompressão. O objetivo é fazer o funcionário relaxar 
quando estiver estressado. As salas de descompressão possuem tapete fofo - é preciso 
tirar os sapatos para ent rar -, almofadas e poltronas confortáveis.  
 
O profissional também desfruta de iluminação indireta, música relaxante, chás e 
massageadores de todos os tipos. Na Allied Domecq do Brasil, a sabedoria oriental foi 
trazida para melhorar a qualidade de vida dos funcionários. "Passamos a oferecer aulas 
de shiatsu e a repercussão foi ótima. As salas ficam cheias, disputadas pelos 
funcionários", atesta a gerente de Recursos Humanos da empresa, Vanir Manhães.  
 
Já na 3M, o departamento médico programa atividades fís icas para os funcionários e 
os casos de depressão são tratados com a ajuda de clínicas especializadas. A empresa 
acompanha a evolução do tratamento até a alta. 
 
SINTOMAS CLÁSSICOS DA DEPRESSÃO 
Diminuição  
da confiança em si mesmo,  
dificultando o domínio de  
novas tarefas 
Dificuldades na capacidade de administrar problemas e encontrar soluções 
Paralisia diante de pequenas dificuldades encontradas no dia-a-dia 
Perda de humor mesmo em momentos agradáveis para o grupo. 
Familiares e amigos começam a chamar a atenção para o problema  
Não encontrar prazer em nenhuma atividade da rotina. 
Perda do interesse sexual 
Falta de energia e estímulo para as tarefas corporativas 
O entusiasmo pelos hobbies, amigos e trabalho vai caindo gradualmente 
Muita ou nenhuma vontade de comer, gerando distúrbios alimentares  
Dificuldade para resolver problemas sem o auxílio de outra pessoa. 
Desleixo com a aparência, descuidando do vestuário e higiene pessoal. 
Lentidão motora e de raciocínio 
 
Jornal do Commercio 22/09/2003 


