
Integrando Consciência nas Organizações



EMPRESAS: UM LUGAR PARA SER HUMANO?



Qual é a lógica que direciona
as decisões de gestão?



A Visão mecânica na gestão tem sido incapaz de 

perceber os aspectos tácitos, sutis, implícitos e

subjetivos inerentes à experiência humana



Os Sistemas de Gestão de Pessoas 
são parte desta visão, tratando as 

pessoas como recurso



• FTE

• Retenção

• Produtividade por Colaborador

• Turnover

• Pipeline

• Carreira

Recursos Humanos?



Adapted from Harvard Professor Robert Kegan

Dimensões da Dignidade Humana

• Dignidade

• Inclusão

• Segurança

• Reconhecimento

• Eqüidade

• Benefício da Dúvida

• Compreensão

• Independência



• 61% dos funcionários ficaram doentes por estresse e 

7% foram hospitalizados;

• Estresse nas empresas americanas custa US$300 bi;

• 120.000 mortes nos EUA e 1 milhão na China;

• 9% da população brasileira sofre com alguma forma de 

doença mental que já é a 2ª causa de absenteísmo e 

afastamento.

• As pessoas estão literalmente morrendo por causa de 

um salário. E isso precisa parar.



DOENÇA MENTAL NO MUNDO

“Houve duas grandes mudanças nos últimos 20 anos. A primeira 
é que o reconhecimento e a desestigmização resultou em um 
grande aumento de pessoas procurando ajuda. A segunda é que 
as pesquisas mostram repetidamente que mais jovens estão 
relatando sofrimento mental.”



DOENÇA MENTAL NO MUNDO

“Mas as doenças mentais ainda não são universalmente aceitas. 
Pessoas com doenças mentais ainda se queixam de 
discriminação; 300.000 pessoas com problemas de saúde 
mental de longo prazo perdem seus empregos todos os anos -
e isso apenas no Reino Unido.”

“Enquanto distúrbios como 
depressão e ansiedade estão se 
tornando mais aceitos pelo 
público, esquizofrenia, distúrbios 
de personalidade e psicose ainda 
são mal compreendidos..”













CUSTO GLOBAL DA SAÚDE MENTAL

US$ 2,5 Tri

US$ 6 Tri

2010 2030



FATORES ADVERSOS





Diminuição de Afastamento Ocupacional



Aumento de Desordens Psíquicas



Enquanto as mortes e afastamentos 
por acidente de trabalho caem 
dramaticamente

Os casos de doenças mentais nas
organizações estão aumentando



E porque é preciso cuidar da saúde mental dos funcionários?

Empresas não são um espaço para Recursos Humanos mas 
sim para Seres Humanos.



Correlação entre Produtividade e Valor



EFEITOS DA 
PANDEMIA



Efeitos da Pandemia



Fronteiras, Rituais e Ritmos



Ansiedade e Burnout – 4a. Onda



Fadiga do Zoom

1. Quantidades excessivas de contato visual de perto são altamente intensas.

2. Ver a si mesmo durante chats de vídeo constantemente em tempo real é cansativo.

3. Os chats de vídeo reduzem drasticamente nossa mobilidade usual.
4. A carga cognitiva é muito maior em chats de vídeo.



Languishing - definhamento

O definhamento entorpece sua 
motivação, atrapalha sua 
capacidade de se concentrar e 
triplica as chances de você 
reduzir a produtividade no 
trabalho. Parece ser mais comum 
do que a depressão grave e, de 
certa forma, pode ser um fator de 
risco maior para doenças mentais.



O QUE AS EMPRESAS 
ESTÃO FAZENDO









Tempo de Descanso



Benefícios





Em nota, a empresa destaca que tem como objetivo oferecer um atendimento 
personalizado e humanizado. Seus usuários serão atendidos por médicos de 
família da Clínica Einstein e contarão com telemedicina 24 horas via aplicativo, 
por meio do botão Qcuidado.

Telemedicina



Aplicativos de Bem Estar



Aplicativos de Bem Estar



Aplicativos de Bem Estar



As 26 startups de Bem-estar físico e mental para Saúde

● Canguru Gravidez – https://www.canguru.life/
● CardioEmotion – https://www.cardioemotion.com.br/
● Cíngulo – https://www.cingulo.com/
● Cori Saúde – https://corisaude.com.br/
● CUCOhealth – http://cucohealth.com/
● Eleve Saúde – http://elevesaude.com/
● FalaFreud – http://www.falafreud.com/
● Flowing – https://flowing.com.br/
● GoGood – https://gogood.com.br/
● Gympass – https://www.gympass.com/
● Healfies – https://healfies.com/
● Kimeo – http://www.kimeo.com.br/
● Minha Vida – https://www.minhavida.com.br/
● Oriente Me – https://www.orienteme.com.br/

● Psicologia Viva – https://www.psicologiaviva.com.br/
● Radarfit – https://www.radarfit.com.br/
● Remédio Certo – http://remediocerto.com/
● Runs – https://www.runs.site/
● SuperAção – https://www.portalsuperacao.org.br/
● TelaVita – https://telavita.com.br/psicologia/
● Vittude – https://www.vittude.com/
● VivaBem – https://www.vivabem.com/
● We Cancer – http://wecancer.com.br/
● Yogist – http://yogist.com.br/
● Zenklub – https://www.zenklub.com.br/
● Zero Cigarro – https://zerocigarro.com/

Health Techs brasileiras

https://www.canguru.life/
https://www.cardioemotion.com.br/
https://www.cingulo.com/
https://corisaude.com.br/
http://cucohealth.com/
http://elevesaude.com/
http://www.falafreud.com/
https://flowing.com.br/
https://gogood.com.br/
https://www.gympass.com/
https://healfies.com/
http://www.kimeo.com.br/
https://www.minhavida.com.br/
https://www.orienteme.com.br/
https://www.psicologiaviva.com.br/
https://www.radarfit.com.br/
http://remediocerto.com/
https://www.runs.site/
https://www.portalsuperacao.org.br/
https://telavita.com.br/psicologia/
https://www.vittude.com/
https://www.vivabem.com/
http://wecancer.com.br/
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“Ao mesmo tempo que os contatos físicos diminuem, vivenciamos uma 

intensificação da nossa vida conectada e mediada por tecnologias digitais. 

Um levantamento do mercado de dados móveis informa que, no Brasil, 
aplicativos de saúde e fitness tiveram um aumento de 226% em 

instalações não orgânicas (impulsionadas por anúncios) e de 116% em 

instalações orgânicas (sem direcionamento de anúncios) num período de 
apenas 12 dias (entre 14 e 26 de março de 2020). Após algumas semanas 

com crescimento estável, as instalações impulsionadas por anúncios pagos 

(não-orgânicas) tiveram um salto de quase 20% entre 20 e 27 de abril. A 
inquietação cresce ao notarmos que nesta categoria (saúde e fitness) estão 

incluídos aplicativos voltados para saúde mental, que já vinham crescendo 

expressivamente no mercado global de saúde digital, contando hoje com 
mais de 10 mil aplicativos que alegam diminuir a ansiedade e o estresse, 

melhorar o sono, o humor etc.” 

Reação Crítica aos Apps...

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/aumento-do-trafego-esta-deixando-a-internet-lenta.shtml
https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/ttps:/www.mobiletime.com.br/noticias/27/03/2020/aplicativos-de-saude-crescem-226-em-instalacoes-no-brasil-diz-appsflyer/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/high-anxiety-calls-for-innovation-in-digital-mental-health-6b7b4e7044/


“As fronteiras entre o laboratório e a vida social, política e subjetiva tornam-se tênues. Estamos diante de um 

laboratório-mundo intimamente conectado às engrenagens do capitalismo de dados pessoais, onde uma complexa e 

crescente economia psíquica e emocional nutre algoritmos que pretendem nos conhecer melhor do que nós 
mesmos, além de fazer previsões e intervenções sobre nossas emoções e condutas. A inquietação cresce quando 

nos damos conta de que os muros dos tradicionais laboratórios científicos e psicométricos dão lugar a uma caixa 

preta digital bastante opaca, pouco inteligível para aqueles que são seus “usuários” e suas fontes de conhecimento.”

Reação Crítica aos Apps...





(1) Exercício físico, (2) Conforto físico, (3) Nutrição, (4) Bem-estar cognitivo, 
(5) Bem-estar social, (6) Bem-estar emocional, (7) Bem estar ambiental



Saúde Integral...



Tempo ou Energia

Tempo Cronológico

Tempo Psicológico

Tempo Cósmico

- físico

- mental / emocional

- espiritual



O que está nos fazendo questionar?

E para onde olhar então?

Complexidade



Seres Humanos

INDIVÍDUOS

MATURIDADE

INTEIREZA DE 
PROPÓSITO

RELAÇÕES

SEGURANÇA 
PSICOLÓGICA

DA INTIMIDADE À 
DIVERGÊNCIA

SISTEMAS

GESTÃO DINÂMICA 
DOS SISTEMAS

SEGURO PARA 
FALHAR



REPTILIANO

FISIOLOGIA / SENSAÇÃO 

Cérebro Humano



LÍMBICO

FISIOLOGIA / SENSAÇÃO 

EMOÇÕES

Cérebro Humano



NEOCÓRTEX

FISIOLOGIA / SENSAÇÃO 

EMOÇÕES

SENTIMENTOS

Cérebro Humano



FISIOLOGIA / SENSAÇÃO 

EMOÇÕES

SENTIMENTOS

PENSAMENTOS

CRENÇAS E VALORES

30 mil 
positivos

30 mil 
negativos

Cérebro Humano



Contrato Psicológico 3.0

Aprendizado

PERFORMANC
E

RESULTADOS

INDIVÍDUO ORGANIZAÇÃO

COMPETÊNCIAS E APRENDIZADO

INTERESSES E PAPÉIS NA VIDA

PROPÓSITO INDIVIDUAL

GAPS EM RELAÇÃO ÀS 

COMPETÊNCIAS ORGS.

ESTRATÉGIAS

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Autonomia

Propósito



RELAÇÕES
"Como transformar o conflito na energia
que faz o todo maior que as partes?"



Vulnerabilidade

Intimidade

Confiança

Conflito

Divergência

Importância da Qualidade nas Relações
Segurança Psicológica



SISTEMAS
"Como deixar de impor uma vontade abstrata para
lidar com a realidade que emerge dos ambientes?"



SISTEMAS
”De Planejamento e Controle para Gestão Dinâmica"



Liderança



Criativo, claro, competente,
compassivo, corajoso & conectado 

COMPETÊNCIA (APRIMORAR)

• Saber o que (sabedoria)
• Saber como (habilidades)
• Saber quando (timing)
• Saber por que (propósito)

AÇÃO CORAJOSA  
(MANIFESTAR)

• Impulsionar para criar
• Paixão para explorar
• Disponibilidade para fracassar
• Compromisso para executar

LIDERANÇA COMPARTILHADA 
(CONECTAR)

• Forças em sinergia
• Inteligência de equipe
• Responsabilização mútua
• Ação coordenada

ResultadosDesenvolvimento
Horizontal

MENTALIDADE (CRESCER)

• Complexidade visão global
• Complexidade cognitivo
• Inteligência emocional
• Inteligência intuitivo  

PRESENÇA (DESPERTAR)

• Gestão de energia e corpo (corpo)
• Gestão de atenção (mente)
• Gestão de intenção (espírito)
• Gestão de ação (fluir)

SOMBRA (INTEGRAR)

• Valor próprio
• Integridade profunda
• Sem auto sabotagem
• Dignidade humana

Desenvolvimento
Vertical

Desenvolvimento do Líder



Obrigado!

“O Homem é um ser em transição”

Sri Aurobindo


