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A busca pela felicidade é uma questão que 

acompanha a humanidade há muito tempo. A 

Universidade de Harvard, por exemplo, iniciou 

uma pesquisa chamada "Estudo sobre o 

Desenvolvimento Adulto", em 1938. A proposta 

era acompanhar aspectos emocionais, físicos e 

mentais, incluindo as relações de trabalho, de 700 

jovens durante alguns anos. Os resultados obtidos 

foram tão interessantes que a pesquisa segue até 

os dias de hoje, já com os filhos dos entrevistados 

originais. Em 2016, o atual diretor do estudo 

gravou um TED Talk para falar sobre o que se 

aprendeu em quase oito décadas de análises 

aprofundadas sobre a felicidade. Das "muitas 

conclusões obtidas", ele destaca uma: a 

qualidade dos nossos relacionamentos é 

determinante para nos mantermos felizes. 

Acesse a matéria completa aqui 

FELICIDADE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: COMO LIDAR BEM 

COM O TRABALHO.  

PALAVRA DO ESPECIALISTA 

O período da Pandemia COVID-19 

influenciou a nossa vida de diversas 

formas e uma das situações que exigiu 

atenção imediata, além da nossa saúde 

como um todo, foi a saúde financeira. 

A situação de endividamento já fazia 

parte da pauta das discussões familiares, 

dos setores de Recursos Humanos das 

empresas e principalmente influenciando 

a saúde mental das pessoas. 

 

 Preocupações com o endividamento ou 

com as contas atrasadas, manifestadas 

pelo presenteismo, uso de medicamentos 

controlados, problemas do sono, uso de 

drogas ou problemas de relacionamento 

afetando a saúde dos trabalhadores e 

consequentemente na produtividade das 

empresas também. 

 

Se antes estava difícil administrar as 

contas e as dívidas, agora, com a 

chegada da Pandemia e das medidas 

utilizadas para seu enfrentamento, como 

reduções de carga horária e de salário, 

contratos de trabalho suspensos, 

demissões, e proibição  ou restrição de 

funcionamento de alguns postos de 

trabalho, a situação se tornou ainda mais 

desafiadora. É importante nos atentarmos 

para tal contexto e observar como as 

empresas podem amenizar o impacto da 

situação vivenciada no dia a dia dos 

trabalhadores. Este será o tema a ser 

discutido no próximo Webinar SESI – Série 

Conversas Inspiradoras a ser realizado no 

dia 15 de julho. E então o que podemos 

fazer para ter saúde financeira no atual 

contexto vivido? 
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O ano de 2020 foi surpreendido por uma 

pandemia de escala global sem precedentes. 

Portanto, mais do que nunca, é importante que 

as empresas tenham estratégias para lidar com 

as questões que envolvem saúde mental e 

trabalho em tempos de pandemia.  

 

O curso sobre Saúde Mental em tempos de 

COVID-19 é uma capacitação 100% EAD e 

gratuita, elaborada pelo Centro de Inovação 

SESI em Fatores Psicossociais para apoiar as 

empresas na promoção da saúde mental dos 

trabalhadores, com dicas práticas para as áreas 

de Recursos Humanos, para as Lideranças e 

para os Trabalhadores. Inscreva-se aqui.  

 

CURSO SAÚDE MENTAL EM 

TEMPOS DE COVID-19 

Pesquisa da Robert Walters buscou avaliar as 

mudanças na forma de trabalho após o 

coronavírus e como o mesmo influenciou na 

produtividade e saúde mental dos entrevistados. 

Entre os motivos dos que dizem que essa é uma 

experiência positiva, estão o fato de não 

precisarem se locomover para chegar ao 

escritório, maior flexibilidade no horário de 

trabalho e a possibilidade de passar mais tempo 

com a família. Já o lado negativo da experiência, 

segundo os entrevistados, é a falta de integração 

com os colegas, trabalhar mais horas que o 

normal e a dificuldade de separar a vida pessoal 

e profissional. Confira a matéria completa aqui. 

EXPERIÊNCIA POSITIVA PARA A  

SAÚDE MENTAL NO TRABALHO  

AUMENTA A PRODUTIVIDADE. 

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR 

RADAR CISFPS 

www.sesirs.org.br/cisfps 

+55 51 3347 8787 

COMO MANTER A SAÚDE 

MENTAL EM HOME OFFICE 

O home office foi um modelo de trabalho que 

as empresas precisaram adotar rapidamente em 

virtude do contexto que estamos vivenciando. 

Por esse motivo, o CISFPS gravou algumas dicas 

para ajudar os trabalhadores em home office a 

manter sua saúde mental. 

Acesse o vídeo aqui. 

FICA A DICA 

fatores-psicossociais 

Em meio a tantas 

transformações nos contextos 

de trabalho, como entender o 

papel do líder e como ele pode 

ajudar os trabalhadores 

quando o assunto é saúde 

mental? Confira essa discussão  

aqui.  

A escola CONQUER 

desenvolveu uma metodologia 

que identifica o seu nível de 

conhecimento e organização  

em finanças pessoais, 

realizando um diagnóstico  

através do cruzamento de 

dados e disponibiliza uma trilha 

de aprendizado  

personalizada.  

Inscrições até o dia 27/07.  

Acesso aqui. 

Série on line e gratuita com a 

Monja Coen com ensinamentos 

para apreciar a vida e sem mais 

leve frente às dificuldades do dia a 

dia . Inscrições aqui. 

WEBINAR SESI – A 

IMPORTÂNCIA DA 

LIDERANÇA NA PANDEMIA 

E APÓS 

CURSO DE FINANÇAS 

PESSOAIS GRATUITO 

SEMANA  ZAZEN 

A sua saúde financeira pode estar afetando a saúde psicológica. 

As finanças podem ser o motivo para problemas 

psicológicos. Como agir nessas situações?  

Chega o fim do mês e as contas começam se 

acumular? Está difícil dormir sem se preocupar se o 

dinheiro é suficiente para pagar tudo? Para quem 

está endividado, muitos distúrbios psicológicos 

costumam surgir, como síndrome do pânico, 

estresses, ansiedade e outros. De acordo com a 

psicóloga Liridiane de Melo Fabrício, isso costuma 

ocorrer porque tudo em nós é interligado, se uma 

parte é afetada, as demais sofrerão com algum 

dano.  

“A saúde mental vai além da ausência de 

doenças mentais, ela também diz respeito em 

como lidamos com todas as demandas do dia a 

dia e se conseguimos enfrentar os desafios 

e  mudanças cotidianas com equilíbrio”, afirma a 

psicóloga, que garante que a melhor maneira de 

não passar por esse tipo de problema é manter 

sempre uma organização financeira e evitar 

dívidas.  

 

Como se organizar financeiramente?  

De acordo com dados de uma pesquisa realizada 

pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

em 2015, todos os consumidores entrevistados 

cedem em algum grau às compras por impulso, 

sendo 46,6% com grau médio de impulsividade e 

41% admitem que “às vezes compra coisas no 

calor do momento”.  

Outro dado interessante observado nesta pesquisa 

é que em todos os estágios das compras por 

impulso estão associados a satisfação e sensações 

positivas: euforia, calma, felicidade, alegria e 

disposição. Caso seja identificado que a maioria 

dos gastos são desse gênero, algumas dicas 

podem ajudar. São elas: a) Quando sair evite levar 

o cartão de crédito, prefira carregar uma 

quantidade limitada de dinheiro; b) Procure 

atividades que não envolvam gastos financeiros, 

como fazer uma caminhada e atrações gratuitas;  

c) Tentar identificar o real motivo das compras, qual 

tipo de emoção ou ganhos secundários busca 

alcançar e tentar encontrá-los em outros meios; 

d) Recomenda-se que a pessoa análise e mude seus 

hábitos financeiros e se necessário peça ajuda. 

Segundo Liridiane, o primeiro passo é identificar a 

causa do endividamento e quais são os maiores 

gastos. Na sequência, recomenda-se fazer uma 

planilha para mensurar o valor das dívidas e quem 

são os credores.  

Estipular metas de pagamento das dívidas e para 

poupar dinheiro também podem ajudar. Além disso, 

é importante que o indivíduo reveja seus hábitos 

para que não ocorra um novo endividamento, bem 

como, tirar um tempinho para buscar informações 

sobre organização financeira com o intuito de 

aprender a utilizar melhor o seu dinheiro e formas de 

eliminar e negociar dívidas. “Não tenha medo ou 

vergonha de pedir ajuda. Às vezes, numa simples 

conversa com amigos e familiares podem surgir boas 

ideias para resolver o problema”, alerta a psicóloga.  

Cuidar da nossa mente e das nossas emoções é 

fundamental para a nossa qualidade de vida e é 

também um ato de amor próprio. Indivíduos 

mentalmente saudáveis conseguem reconhecer que 

todos tem falhas e sabem procurar ajuda quando 

necessário.  

Dica: Cuidar da nossa mente e das nossas emoções 

é fundamental para a nossa qualidade de vida e é 

também um ato de amor próprio. Indivíduos 

mentalmente saudáveis conseguem reconhecer que 

todos tem falhas e sabem procurar ajuda quando 

necessário.  Confira a matéria completa aqui. 

 

 

ÂNGELA FINCK* 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/conteudo-publicitario/2020/06/felicidade-em-tempos-de-pandemia-como-lidar-bem-com-o-trabalho-ckc0u0c5a000i016261jr7lpz.html
https://www.sesirs.org.br/cursos/educacao-continuada-distancia/saude-mental-em-tempos-de-covid-19
https://cio.com.br/experiencia-de-saude-mental-positiva-aumenta-produtividade-no-trabalho-diz-estudo/
https://www.youtube.com/watch?v=4c8iJbKtAh4
https://www.youtube.com/watch?v=oqAwl16uGgI
https://cursos.conqueronline.com.br/financas-pessoais/
https://www.semanazazen.com.br/
https://www.maissauderevista.com.br/bem-estar/sua-saude-financeira-pode-estar-afetando-saude-psicologica/

