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São inúmeros os desafios do gestor durante a 

pandemia, mas manter a equipe motivada nesse 

cenário de incertezas é um dos que tem mais 

dificultado seu trabalho. É o que mostra pesquisa 

realizada pela consultoria Robert Half, que ouviu 

387 profissionais brasileiros no mês de abril, 53% 

com cargos de liderança. Acesse a matéria 

completa aqui.  

MANTER A EQUIPE MOTIVADA É O 

MAIOR DESAFIO DOS GESTORES 

BRASILEIROS. 

PALAVRA DO ESPECIALISTA 

Os últimos meses foram marcadas por 

profundas mudanças nas organizações 

devido a pandemia do Covid-19. Os 

profissionais de RH, assim como os 

gestores se viram diante de diferentes 

desafios para enfrentar a situação e 

garantir o mínimo de estabilidade para as 

equipes frente a tantas inseguranças. 

 

Este período, onde a preocupação 

primordial é salvar vidas, tem sido uma 

ótima oportunidade para o RH se tornar 

mais estratégico e apoiar os gestores na 

tomada de decisões pautadas no bem 

estar das pessoas e no negócio.  

 

A temática da saúde mental,  passou a 

ser um diferencial na agenda das 

organizações, uma vez que práticas ou 

programas de apoio à saúde mental 

além de assegurar o conforto emocional,  

tem ajudado as pessoas a se sentirem 

mais engajadas e produtivas num 

contexto de tantas incertezas e dúvidas. 

 

Essa discussão é uma das pautas 

abordadas  nos Webinars SESI – Série 

Conversas Inspiradoras. Não deixe de 

conferir.  

 

 

 

 

 
 
*Carolina Scherer é especialista do Centro de Inovação 

SESI em Fatores Psicossociais e psicóloga. 

UM NOVO MOMENTO,  

NOVOS DESAFIOS. 
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Para realizar o levantamento de fatores 

psicossociais no trabalho, o CISFPS criou duas 

metodologias que identificam os fatores de 

proteção e risco psicossocial, que permitem a 

empresa identificar e fazer gestão de maneira 

eficaz, são eles:  

 

- CANVAS Psicossocial: Método simples, ágil e 

rápido para as empresas mapearem os Fatores 

Psicossociais e priorizarem sua atuação.  

- Diagnóstico FPS: Aplicação de ferramentas 

para avaliação dos Fatores Psicossociais em 

nível Organizacional e Individual de forma on-

line. Esse método permite o cruzamento de 

dados para a elaboração do plano de ação de 

maneira mais assertiva.  

 

 

DIAGNÓSTICOS FPS 

A pandemia vem impondo desafios 

desconhecidos de qualquer aspecto que se 

observe. Com o trabalho em casa as  barreiras 

estremeceram: antes lugar de refúgio, a casa 

virou escritório, escola, academia. Pessoas 

acumularam suas funções profissionais com 

tarefas domésticas e educacionais antes 

terceirizadas. Essas mudanças têm gerado uma 

montanha-russa de emoções, e os impactos na 

saúde mental começam a dar seus primeiros 

sinais. Confira a matéria completa aqui. 

A CRISE ATUAL TEM PROVOCADO UMA 

MONTANHA-RUSSA DE EMOÇÕES, E OS 

IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL JÁ 

COMEÇAM A SER SENTIDOS. 

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR 

RADAR CISFPS 

www.sesirs.org.br/cisfps 

+55 51 3347 8787 

CAMPANHA POSITIVAMENTE 

Em breve vocês vão ouvir falar da Campanha 

PositivaMente, uma forma de incentivar as 

empresas a abordar temas relacionados à 

saúde mental com seus trabalhadores. A 

iniciativa contempla as temáticas do Estresse, 

Depressão, Ansiedade, Prevenção ao uso de 

álcool e outras drogas, Saúde financeira, 

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e Apoio 

entre colegas. Mais uma forma de reforçar que 

falar de saúde mental não é um tabu e não 

precisa ser abordada de maneira negativa.  

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

No segundo Webinar  SESI – 

Série Conversas Inspiradoras, as 

profissionais  Aline Ely e Carolina 

Scherer debateram sobre 

formas que os profissionais de 

RH podem apoiar as lideranças 

numa estratégia de saúde 

mental no trabalho. Confira 

aqui.  

Programa educacional do Einstein 

que nasceu da necessidade de 

instrumentalizar profissionais do 

mundo VUCA e líderes da saúde 

para lidar, de forma mais 

saudável, com as crescentes 

demandas pessoais, relacionais e 

organizacionais, considerando os 

potenciais transtornos psicológicos 

envolvidos no ambiente de 

trabalho. Inscrições aqui. 

Neste site você vai encontrar 

serviços públicos de saúde mental 

disponíveis em todo território 

nacional, além de serviços de 

acolhimento e atendimento 

gratuitos ou voluntários realizados 

por ONGs, instituições filantrópicas, 

clínicas escola, entre outros. 

Confira aqui. 

WEBINAR SESI – O PAPEL 

DO RH NESSE NOVO 

MUNDO 

SAÚDE MENTAL NAS 

ORGANIZAÇÕES EM TEMPOS 

DE PANDEMIA 

MAPA DA SAÚDE MENTAL 

AS ORGANIZAÇÕES NUNCA MAIS SERÃO AS MESMAS. 

As organizações nunca mais serão as mesmas 

depois da pandemia”. A afirmação é de Marco 

Ornellas, um dos maiores especialistas em 

negócios e em gente do país. Para ele, a crise do 

novo coronavírus já é um momento determinante 

para a área de RH, porque é passando por ela 

que, enfim, deverá acontecer a virada entre o 

antigo modelo, ainda predominante, e o novo. “É 

preciso pensar que a pandemia, apesar de ter 

acelerado algumas mudanças, é apenas o início 

de um ciclo. As organizações vão entender que 

mudar, transformar, inovar, serão necessidades 

constantes – com ou sem crises desse tipo”, diz ele. 

Professor, palestrante, consultor, outsider, designer 

e fundador da Ornellas Consultoria, ele está em 

fase de pré-lançamento do seu segundo livro: 

“Uma Nova (Des) Ordem Organizacional” . A obra, 

que começou a ser escrita no ano passado, já 

demonstrou estar à frente do seu tempo por 

discutir questões que, agora, em meio à 

pandemia, se tornaram ainda mais relevantes. 

Entre elas, a transformação digital de Recursos 

Humanos, o papel estratégico da área para o 

mundo dos negócios, a necessidade de um novo 

tipo de profissional, com habilidades e posturas 

diferentes das de hoje, e a importância de se 

observar o futuro com uma percepção crítica, “no 

sentido de estudá-lo no agora, não esperar que 

ele chegue”, pontua. 

Marco, no entanto, adota um tom otimista sobre 

os impactos da crise para as organizações – e não 

à toa o nome escolhido para o livro. Seu 

argumento é que elas podem encontrar uma 

nova ordem organizacional justamente em meio à 

desordem do presente. “Esse processo não está 

restrito aos negócios: uma nova humanidade está 

surgindo dessa desordem, criando uma ordem, e 

os impactos desse movimento serão sentidos na 

forma como empresas e mercado 

atuam”, explica. 

A seguir, leia uma breve entrevista com Marco 
Ornellas: 

Qual seria o RH ideal pós-crise? Qual lugar ele 
ocuparia nas empresas? 

Nunca o tema “pessoas” foi parte tão relevante da 

agenda executiva. Esse é um ponto importante. Esse 

RH precisa ter um lugar estratégico, porque é ele que 

vai ser responsável por cuidar de pessoas tanto no 

que diz respeito à atuação, quanto à capacitação. 

Mas esse Recursos Humanos ainda terá que mudar o 

mindset, a cultura e o modus operandus, passando a 

olhar para todos os stakeholders do sistema; se 

apropriando cada vez mais de toda discussão que 

há em torno do conceito de Employee Experience; 

entendendo que não existe mais padronização – a 

economia pós-digital abraça exceções, adora 

anomalia, subverte a hierarquia, quebra controles, 

desafia convenções e se diverte na espontaneidade; 

precisa desenvolver protagonista; deve ser flexível e 

móvel, trabalhar cultura de inovação e usar e abusar 

de metodologias móveis. 

 

Os RHs estavam conscientes de que precisavam 

empreender transformações antes da pandemia ou 

foi apenas quando ela chegou que houve essa 
percepção? 

A pressão sobre a área já era grande, mas ela 

aumentou consideravelmente e, arrisco dizer, se 

tornou ininterrupta. A área se tornou o mobilizador e 

o facilitador das decisões, não mais centradas em 

“comando e controle”, mas em “cuidar” das pessoas 

para cuidar do negócio nesses primeiros dias de 

afastamento social. As lideranças de RH podem 

ainda não ter uma visão holística de todos os 

stakeholders, mas atuaram com muita propriedade 

na preservação da saúde dos funcionários, além de 

outras práticas de responsabilidade social. Muitos 

deles foram além, diante desse contexto complexo e 

caótico, ao reavaliar e redesenhar atividades, 

estruturas e processos. Confira a entrevista completa 

aqui. 

 

CAROLINA 

SCHERER* 
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