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LANÇAMENTO 2013 – PALESTRA SHOW 

 
Empresas, Prefeituras, Entidades, Escolas, Igrejas, todos podem se beneficiar dessa nova Palestra de  

Múcio Morais, uma apresentação cheia de desafios, caminhos, emoções e bom humor, imperdível! 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 
A SÍNDROME DE BURNOUT 
Do inglês to burn out, queimar por completo; 
 

Também chamada de síndrome do esgotamento profissional, tem como base a dedicação exagerada à atividade profissional e 

a busca desenfreada pelo sucesso, trazendo um Burnout  físico, emocional e nas relações.  

O excesso de competitividade à parte dos valores humanos, o desejo de ser o melhor e a necessidade de demonstrar alto grau 

de desempenho é outra fase importante da síndrome: o portador de Burnout mede a auto-estima pela capacidade de 

realização e sucesso profissional, muitas vezes medida por parâmetros distorcidos. O que tem início com satisfação e prazer, 

termina quando esse desempenho não é reconhecido ou sua visão de desempenho não é alcançada.  

Nesse estágio, a necessidade de se afirmar se transforma em obstinação e compulsão, valores e satisfação são ignorados, a 

vida se torna um ciclo de ansiedade e ativismo! 

 

 

SIM, EXISTE UMA SAÍDA? 

Reconhecendo, avaliando e tratando! 
 

Nesta apresentação o palestrante Múcio Morais  oferece caminhos e respostas para se 

combater as causas e efeitos desta síndrome, demonstrando que questões comportamentais, 

valores, visão, perspectivas e processos de vida podem mudar completamente nossa qualidade de 

vida e nos trazer de volta a felicidade e o bem estar!  

A Burnout  é também uma questão de saúde emocional, e muitas vezes necessita de cuidados 

profissionais, é preciso entender e diagnosticar com precisão cada caso, mas em geral pode ser combatida por empresas, 

profissionais, famílias e sociedade desde que haja um esforço concentrado e permanente voltado para a saúde e qualidade de 

vida das pessoas envolvidas.  O tema é apresentado com um toque de inspiração, sensibilidade e bom humor.  

 

UMA APRESENTAÇÃO MARCANTE E ESCLARECEDORA 

QUE PODE MUDAR A VIDA DE SUA EQUIPE! 


