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Bem antes de a COVID-19 ser oficialmente 

declarada uma emergência mundial, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) previu que 

a depressão seria a doença mais incapacitante 

do mundo até 2020. Não deu outra. O ataque 

global do coronavírus veio aprofundar o que já 

era tido como uma pandemia silenciosa — a dos 

transtornos mentais — e chamar a atenção para 

o fato de que cuidar da saúde da mente é tão 

importante quanto da saúde física. Até porque, 

pelo conceito da própria OMS, saúde é “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença ou 

de enfermidade”. Confira aqui a matéria 

completa. 

O ANO DA SAÚDE MENTAL.  PALAVRA DO ESPECIALISTA 

Estamos vivenciando um momento em que as 

relações sociais estão sendo afetadas pelo 

processo de distanciamento social causado pela 

Pandemia de COVID-19. A mudança de rotina na 

vida dos trabalhadores incidiu tanto na vida 

pessoal quanto na vida profissional, fazendo com 

que as pessoas  se sintam mais fragilizadas.  

 

Essa nova dinâmica de vida e de trabalho exige 

dos trabalhadores e, principalmente das 

lideranças, estratégias para a manutenção da 

saúde mental e fortalecimento dos vínculos entre 

os mesmos na intenção de fomentar um 

ambiente de trabalho saudável que promova o 

bem-estar e acolhimento.  

 

Para tanto, faz-se imperativo o desenvolvimento e 

aprimoramento de algumas habilidades 

emocionais que objetivam a qualificação das 

relações interpessoais e a promoção de um 

ambiente de trabalho salutar. Entre elas, 

destacamos: 

 

EMPATIA: é a capacidade de se colocar no lugar 

do outro. Exige uma escuta atenta e dedicação 

para acolher e tentar compreender os 

sentimentos dos outros diante alguma situação;  

MEDIAÇÃO: habilidade importante na gestão de 

conflitos. Seu desenvolvimento requer que a 

pessoa tenha capacidade para refletir sobre a 

situação de forma a conhecer ela na sua 

totalidade a fim de  propor uma intervenção 

efetiva; 

CONTROLE EMOCIONAL: é a competência que 

versa sobre a autogestão. Sobre a habilidade de 

olhar para si e compreender o seu sentimento e 

emoção diante uma situação, bem como a 

sabedoria de saber o momento de externá-lo, de 

forma que não afete negativamente o outro. 

  

Existem outras habilidades emocionais que 

podem ser desenvolvidas no ambiente de 

trabalho, mas consideramos que as citadas 

acima, quando fomentadas dentro da equipe e 

principalmente pelas lideranças, geram impactos 

positivos no desempenho dos trabalhadores, 

incidindo inclusive na produtividade e resultados 

da empresa.  

 
* Juliana Martins é  assistente social e analista técnico do 

Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. 

AS HABILIDADES EMOCIONAIS NO 

AMBIENTE DE TRABALHO. 
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Este episódio aborda o papel das lideranças no 

momento que estamos vivenciando,  onde os 

planejamentos de longo prazo tiveram que dar 

lugar a decisões estratégicas e imediatas.  

Clique aqui e saiba mais.  

PODCAST CONEXÃO SESI -  

- A IMPORTÂNCIA DAS LIDERANÇAS 

DURANTE A PANDEMIA E APÓS. 

Os efeitos do home office na saúde do 

trabalhador podem ir além da fadiga e das dores 

no corpo. Quase metade dos respondentes 

(45,63%) de um estudo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) apresentou baixo nível de bem-

estar e saúde mental. Além disso, o mesmo estudo 

mostrou que existe uma associação entre 

sintomas físicos das pessoas em trabalho remoto 

— como dor no corpo, fadiga e cefaleia — e 

estados de humor e vitalidade mais baixos. 

Confira aqui a matéria completa. 

DORES FÍSICAS CAUSADAS PELO HOME 

OFFICE ESTÃO ASSOCIADAS A BAIXOS 

ÍNDICES DE BEM-ESTAR E SAÚDE 

MENTAL. 
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5 PASSOS PARA LIDAR MELHOR 

COM A SAÚDE MENTAL NO 

TRABALHO. 

A saúde mental é essencial para que cada 

indivíduo conquiste o bem-estar em sua vida 

pessoal e profissional. Quando as pessoas 

cuidam da sua saúde mental, tornam-se mais 

motivadas e produtivas. Mas como lidar melhor 

com a saúde mental no ambiente de trabalho? 

Clique aqui e confira.  

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

Entenda o que é segurança 

psicológica e por que é 

importante dominar esse 

conceito. Conheça a 

futuralidade, matriz autoral da 

Aerolito, que traduz o que na 

nossa visão deve ser o modelo 

mental de uma liderança pós-

pandemia. Clique aqui e saiba 

mais.  

Equilíbrio emocional e 

resiliência são dois temas que 

estão sendo constantemente 

discutidos e que precisam ser 

desenvolvidos em todos nós. 

Confira aqui  palestras que 

abordam a temática. 

A Escola Conquer liberou 

novamente o seu referenciado 

curso de Inteligência emocional 

até o dia 27 de novembro. Faça a 

sua inscrição aqui. 

CURSO SEGURANÇA 

PSICOLÓGICA. 

6 TEDS TALKS SOBRE 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

QUE VOCÊ  DEVERIA 

ASSISTIR.  

CURSO GRATUITO DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE. 

Recente pesquisa sobre o futuro do trabalho 

foi realizada com companhias brasileiras de 

diferentes portes. O objetivo era mapear quais 

são os desafios atuais e futuros em temos de 

contratação, habilidades e desenvolvimento 

de pessoas. 

 

De acordo com o estudo, 46% das 

companhias encontram dificuldades em 

recrutar devido à falta de competências 

técnicas. “Segundo a pesquisa mais recente 

do Fórum Econômico Mundial, que analisa 

expectativas sobre o futuro do trabalho em 20 

economias e 12 setores até 2022, 75 milhões de 

postos de trabalho exigiram cada vez mais 

conhecimentos técnicos sobre as novas 

tecnologias. Ao mesmo tempo, 33 milhões de 

novos papeis poderão surgir”, diz Juliana 

Scarpa, CEO da FRST. 

 

Isso significa que as habilidades 

comportamentais não serão deixadas de lado. 

Para todos os entrevistados, elas são 

importantes no desenvolvimento profissional e, 

segundo o estudo, as mais demandadas são 

inteligência emocional, liderança e 

flexibilidade cognitiva. Inteligência emocional, 

aliás, é algo raro de ser encontrado, de 

acordo com os participantes do estudo. 

 

Confira a seguir alguns trechos da entrevista: 

Futuro do trabalho: inteligência emocional 

a habilidade que está em alta. 

Embora o grande gargalo das contratações 

sejam as competências técnicas, os 

entrevistados concordam que as competências 

“humanas” são fundamentais para o 

desenvolvimento das pessoas. Isso não 

demonstra uma ambiguidade entre o que o 

mercado diz precisar hoje e no futuro? 

 

A evolução da tecnologia faz com que as 

competências técnicas oscilem cada vez mais 

rápido e é preciso se adaptar rapidamente a 

elas e se preparar profissionalmente para uma 

nova era, que será marcada pelo aprendizado 

contínuo, pelas grandes disrupções e pela 

importância de habilidades fundamentalmente 

humanas.  

 

Inteligência emocional aparece como uma 

habilidade demandada e difícil de ser 

encontrada. Por que ela é tão importante? 

 

A inteligência emocional é uma competência 

que abriga diversas habilidades 

socioemocionais, entre as mais importantes 

estão: preocupação com o outro, cooperação, 

sociabilidade e percepção social.  

 

Comunicar-se com empatia gera uma relação 

de confiança e cooperação e desenvolver essa 

competência (especialmente em líderes e 

gestores), pode transformar positivamente 

comportamentos e resultados. Confira aqui a 

matéria completa.  

JULIANA MARTINS* 
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