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INTRODUÇÃO

Você já parou para refletir no quanto os distúrbios 

mentais e emocionais têm afetado as pessoas ao 

seu redor? De acordo com a representante no Brasil 

da International Stress Management Association 

(Isma), nove em cada dez brasileiros apresentam 

sintomas de ansiedade no mercado de trabalho 

e quase metade dessas pessoas sofre de algum 

nível de depressão. Ainda segundo a pesquisa, 

apenas 18% das empresas mantêm algum tipo 

de programa para cuidar da saúde mental e 

emocional de seus colaboradores.

Se você está lendo este e-book certamente se preocupa com este contexto e quer entender mais sobre a importância 

da saúde emocional no trabalho. Aqui, você vai descobrir o papel da empresa diante dessa questão, além de aprender 

como avaliar a saúde mental dos colaboradores�

Vale ressaltar, de antemão, o quanto é crucial prevenir as doenças emocionais no ambiente de trabalho e identificar os 

fatores psicossociais envolvidos. Saiba como a criação de um programa de prevenção apresenta inúmeros benefícios 

tanto para os colaboradores quanto para o próprio negócio. Boa leitura!

http://exame.abril.com.br/negocios/precisamos-falar-sobre-estresse/
https://mapaavaliacoes.com.br/
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O QUE É SAÚDE EMOCIONAL?

Começando por partes, que tal conferir o conceito 

de saúde estabelecido pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS)? Em seu preâmbulo, a entidade 

internacional afirma que saúde é:

“um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou de enfermidade”.

Portanto, é impossível separar saúde física e 

mental já que, segundo o próprio relatório mundial 

sobre saúde mental, esses são dois elementos 

da vida estreitamente ligados e profundamente 

interdependentes. E, felizmente, com o tempo 

as pessoas — e as empresas — começaram a 

compreender melhor essa relação.

Mais precisamente a partir da segunda metade do 

século 20 essa mudança de paradigmas em relação 

aos cuidados com a saúde mental começou a 

acontecer. O relatório citado elenca três fatores que 

possibilitaram tal mudança:

 » foi registrado um progresso significativo na 

psicofarmacologia, com a descoberta de novos 

medicamentos para intervenção psicossocial;

 » o movimento dos direitos humanos se 

transformou em um fenômeno internacional com 

a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e o fortalecimento da democracia;

 » o elemento mental foi firmemente incorporado 

no conceito de saúde definido pela também 

criada OMS.

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_po.pdf
https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_po.pdf
https://mapaavaliacoes.com.br/
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O QUE É SAÚDE EMOCIONAL?

Com esse cenário favorável para o tema, as pessoas 

começaram a entender como os hábitos interferem 

na qualidade da saúde, tanto física quanto mental. 

Logo, a saúde emocional foi ganhando mais 

atenção — assim como é importante atentar para 

as dores físicas, também é essencial identificar 

os desconfortos emocionais que atrapalham o 

desenvolvimento pessoal e profissional.

No caso de um colaborador, por exemplo, foi-se 

percebido como os seus sentimentos estavam 

intimamente relacionados à sua atuação na 

empresa e ao seu nível de produtividade.

Dessa maneira, podemos dizer que a saúde 

emocional é a capacidade de uma pessoa 

gerenciar suas próprias emoções, com habilidades 

emocionais e sociais que constroem diariamente 

uma vida mais prazerosa, saudável e frutífera — 

tanto em termos pessoais quanto profissionais.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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O QUE É SAÚDE EMOCIONAL?

 » emoções: a relação de todos  

os nossos sentimentos;

 » atitudes: que surgem a partir  

dos nossos pensamentos;

 » ações: quando materializamos as questões 

interiores por meio de comportamentos.

O PAPEL POSITIVO DAS 
EMOÇÕES NEGATIVAS

No passado, algumas pesquisas indicavam que o 

sucesso era o que fazia as pessoas felizes, porém, 

hoje vemos que é o contrário.

A American Psychology Association pontua como 

a falta de equilíbrio pode destruir o poder que 

a saúde emocional tem de levar as pessoas ao 

sucesso profissional, nos relacionamentos e até 

mesmo à sua saúde física plena�

Tristeza, raiva, ciúme, cansaço excessivo, 

estresse, alto nível de irritabilidade, dentre outros 

sentimentos, são naturais, fazem parte da vida de 

qualquer ser humano e são difíceis de lidar. Por isso, 

é necessário aprender a equilibrar três fatores:

https://www.apa.org/topics/emotion/
https://mapaavaliacoes.com.br/
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O QUE É SAÚDE EMOCIONAL?

Dessa forma, é possível dizer que os 

sentimentos vistos como negativos muitas 

vezes podem nos mover de forma positiva� 

Ou seja, nem só a alegria e a tranquilidade 

são benéficas para o ser humano — outras 

emoções também atuam de modo a trazer o 

impulso de querer sair de uma certa condição 

e criar um cenário melhor.

É a partir de emoções diversas que podemos 

alimentar nossos objetivos pessoais e 

nos alinharmos às metas profissionais, de 

forma a evitar comportamentos apáticos ou 

a temida procrastinação. Tudo isso, é claro, 

com autoconhecimento para não perder o 

controle diante das situações.

É somente por meio da harmonia entre as 

três áreas acima que uma pessoa consegue 

lidar diariamente com suas tarefas sem 

desenvolver distúrbios perigosos, como 

os depressivos ou aqueles relacionados à 

ansiedade e outros transtornos mentais. 

Esse equilíbrio também é extremamente 

importante nos ambientes corporativos.

Tomemos como exemplo um colaborador 

de uma empresa. É impossível que, 

na sua rotina de trabalho, ele se sinta 

apenas feliz e bem disposto o tempo 

todo. No entanto, estes sentimentos 

ruins podem tirá-lo de sua zona de 

conforto e trazer mudanças benéficas.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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POR QUE AVALIAR A SAÚDE EMOCIONAL DOS SEUS COLABORADORES?

Uma pesquisa realizada em 2017 pela Kronos — 

conceituada empresa internacional em soluções 

para gerenciamento de força de trabalho — revelou 

que 95% dos profissionais de RH acreditam que 

o esgotamento está afetando diretamente os 

esforços para reter colaboradores nas empresas�

O problema tem nome e é chamado de Síndrome 

de Burnout — distúrbio emocional  caracterizado 

por sintomas de exaustão extrema, estresse e 

esgotamento físico, resultantes de uma rotina 

de trabalho desgastante, com muita pressão e 

responsabilidades.

O cenário é realmente sério. Segundo a Secretaria 

de Previdência do Ministério da Fazenda, foram 

registrados 9 mil afastamentos do trabalho em 

2017, devido a transtornos comportamentais e 

também de saúde mental.

Devido a esse alto índice de turnover, as 

empresas começaram a se preocupar mais com 

o bem-estar completo dos seus colaboradores, 

buscando alternativas para combater ansiedade, 

estresse e depressão. Afinal, uma empresa 

próspera só progride com equipes produtivas, 

satisfeitas e felizes em suas funções.

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-burnout
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-burnout
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-burnout
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-burnout
https://mapaavaliacoes.com.br/
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COMO IDENTIFICAR OS FATORES PSICOSSOCIAIS ENVOLVIDOS NO TRABALHO?

É principalmente por meio da profissão ou da carreira que uma pessoa desenvolve habilidades e amplia suas chances 

de realização e crescimento. Porém, o mesmo ambiente que promove evolução pessoal e profissional também pode 

ser aquele que traz sérios danos à saúde.

Quando colaboradores atuam sob extrema pressão, 

com longas jornadas de trabalho, rotinas exaustivas 

e certo desequilíbrio entre produção e descanso, 

as equipes não evoluem o quanto poderiam.

A falta de diálogo entre gestores e equipes também 

traz aspectos negativos, que impactam não só a saúde 

dos indivíduos, como também a produtividade e a 

prosperidade financeira do negócio. Nesse sentido, 

temos os fatores psicossociais, que podem ser definidos 

como um conjunto de condições de trabalho que 

afetam a saúde dos colaboradores, por meio de 

mecanismos fisiológicos e, principalmente, psicológicos.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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COMO IDENTIFICAR OS FATORES PSICOSSOCIAIS ENVOLVIDOS NO TRABALHO?

Se você tem dificuldade em identificar tais fatores aspectos que impedem o sucesso da empresa, vale ressaltar as 

situações mais comuns que interferem na saúde emocional:

 » carga de trabalho elevada, com um desempenho 

requerido além do possível;

 » tarefas incompatíveis às funções do colaborador;

 » falta de clareza na definição dessas funções;

 » ausência de foco e objetividade nas metas 

organizacionais;

 » problemas na comunicação em todos os níveis;

 » falta de apoio e compreensão das lideranças;

 » desatenção nas mudanças corporativas, como no 

clima organizacional;

 » carência de políticas para saúde e segurança  

dos colaboradores;

 » assédio psicológico e bullying  

(exposição do colaborador com comentários  

duros e depreciativos);

 » cobranças excessivas de resultados;

 » competitividade desmedida etc.

Diante de todos esses fatores, os gestores precisam conhecer e compreender o colaborador não só enquanto 

profissional, mas como ser humano. É crucial existir empatia entre todos os membros da organização, além de 

diálogo aberto e, é claro, investimento em iniciativas que promovam o bem-estar.

https://mapaavaliacoes.com.br/


15

COMO IDENTIFICAR OS FATORES PSICOSSOCIAIS ENVOLVIDOS NO TRABALHO?

ADOÇÃO DE TESTES DE 
PERSONALIDADE

Aplicando testes de personalidade é possível 

entender melhor as pessoas por meio de ciência 

e dados, ou seja, sem achismos. É preciso 

buscar ferramentas com uma metodologia que 

proporcione um diagnóstico organizacional 

profundo, de forma que a empresa consiga 

entender seu colaborador e ser mais precisa nos 

seus processos de RH, por exemplo.

Com os resultados dos testes de personalidade, 

tem-se um panorama melhor das equipes, o que 

permite alinhar a cultura da organização, manter 

um clima organizacional sadio e, também, adotar 

estratégias preventivas mais adequadas às 

demandas dos próprios colaboradores�

https://mapaavaliacoes.com.br/
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COMO PREVENIR O ADOECIMENTO EMOCIONAL DOS SEUS COLABORADORES?

As ações da empresa devem sempre ser pensadas 

a longo prazo. Isso quer dizer que não vale adotar 

medidas para problemas pontuais, mas encarar a 

prevenção de maneira séria, como um elemento 

vital para sobrevivência da empresa. Afinal, 

qualquer mudança positiva afeta diretamente na 

cultura e no clima da empresa, colaborando até 

mesmo para:

 » o aumento de produtividade;

 » o crescimento do engajamento  

dos colaboradores;

 » a diminuição do absenteísmo;

 » a retenção e atração de talentos;  

dentre outros.

De que forma podemos relacionar o clima 

organizacional e o fit cultural como fatores 

contributivos para a manutenção da saúde 

emocional do colaborador? 

Aqui, de início, é fundamental que todo gestor 

trabalhe em consonância com o bem-estar de 

todos e, para isso, a criação do melhor ambiente 

de trabalho possível deve ser prioridade nas 

políticas integradas da organização.

No entanto, tudo começa pela consulta prévia 

aos próprios colaboradores. Somente depois 

de ouvi-los é que o setor de RH será capaz 

de identificar as principais demandas e, 

assim, trabalhar com essas expectativas.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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COMO PREVENIR O ADOECIMENTO EMOCIONAL DOS SEUS COLABORADORES?

Para contar com essas otimizações nas rotinas da empresa é interessante adotar espaços saudáveis, com ambientes 

de relaxamento, de interação e, é claro, políticas de valorização e apoio psicossocial aos colaborador. Aqui vão 

algumas outras ideias:

 » ioga corporativo;

 » práticas de mindfulness;

 » programas de massagens ou atividades físicas;

 » distribuição de frutas ou incentivo à hidratação 

(permitindo que os colaboradores utilizem 

garrafinhas de água, por exemplo);

 » adoção de mobiliário ergonômico;

 » permissão para um dresscode mais casual  

e confortável;

 » regime de trabalho mais flexível em horários 

presenciais ou em home office;

 » atendimento psicológico;

 » consultorias e uso de terapias etc.

Todas essas melhores práticas contribuem para que o colaborador sinta prazer em trabalhar para a empresa, 

enxergando sua jornada como algo positivo, produtivo e realizador. Isso contribui para a diminuição dos 

sentimentos negativos e esgotantes de horas de pressão e tensão diárias, que potencializam o surgimento dos 

problemas de saúde emocional.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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QUAL A IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS DE CRIAR 
UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO?

Segundo os dados da Agência Europeia para a Segurança 

e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), cerca de metade dos 

colaboradores na Europa enxerga o estresse como algo 

comum no local de trabalho. Isso faz com que 50% dos 

dias de trabalho sejam perdidos�

Isso está certo? Claro que não. Essa visão conformista 

de que a rotina de trabalho deva ser estressante é uma 

prática errada e que não dialoga mais com as empresas de 

sucesso. Essa ideia ultrapassada leva ao empobrecimento 

da qualidade das equipes, diminuindo sua produtividade e, 

consequentemente, a rentabilidade de qualquer negócio.

O mercado hoje pede organizações preparadas e saudáveis 

não só financeiramente, mas com indivíduos que estejam 

em dia com sua saúde física e mental. Percebe, então, a 

importância da criação de um programa de cuidados e 

prevenção para a saúde emocional dos colaboradores?

https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress
https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress
https://mapaavaliacoes.com.br/
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QUAL A IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS DE CRIAR 
UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO?

Essas análises, assim como os testes de 

personalidade, aqui, são verdadeiros aliados 

para diagnosticar corretamente cada pessoa e 

ajustar as iniciativas preventivas em relação à 

saúde emocional de acordo com o perfil real dos 

profissionais. A cultura de uma empresa, afinal, 

deve estar de acordo com os objetivos de vida de 

seus colaboradores.

Além disso, é importante ressaltar que o que dá 

certo para uma empresa não é, necessariamente, 

o que vai funcionar para outra. Vale, portanto, 

identificar as peculiaridades dos colaboradores e 

pensar em ações voltadas para essas demandas — e 

não apenas aplicar o que está em alta no mercado.

Para implementar as ideias vistas neste e-book, 

comece avaliando o clima organizacional, de forma 

que ele seja comparado coerentemente com a 

cultura da organização. Com esse diagnóstico, já é 

possível enxergar os gargalos e identificar algumas 

maneiras de otimizar o ambiente de trabalho.

Porém, somente depois de ouvir os colaboradores é 

que os profissionais de RH vão conseguir direcionar 

seus esforços para a criação de um programa ideal, 

com práticas bem definidas de acordo com as 

necessidades das suas equipes. Analisar o fit cultural 

dos candidatos, por exemplo, é a melhor saída para 

perceber se aquela pessoa está realmente alinhada 

com a missão, visão e valores da empresa.

https://mapaavaliacoes.com.br/
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CONCLUSÃO

Com o atual cenário em relação à saúde mental 

dos colaboradores, as empresas que não se 

preocuparem com a situação também adoecerão 

junto de sua equipe. Por isso, uma organização 

séria e realmente engajada com seu crescimento 

vai considerar o bem-estar e a qualidade de 

vida de todos os que estão envolvidos em seus 

processos diários.

As iniciativas de prevenção para a saúde emocional 

das suas equipes, inclusive, nunca devem ser 

vistas como gastos. Elas são, na verdade, um 

enorme investimento de longo prazo, uma vez que 

alimentam a cultura organizacional e transformam 

o ambiente de trabalhado em um objetivo 

profissional e no sonho de carreira de vários 

talentos do mercado.

https://mapaavaliacoes.com.br/


INTRODUÇÃO

A MAPA nasceu como uma empresa de Psicologia, que 

desenvolveu o teste de personalidade MAPA e que se 

transformou em uma empresa especializada em entender 

pessoas em suas dimensões psicossociais, culturais, 

educacionais e históricas.

Nossa experiência com produção de ferramentas para avaliação 

de pessoas iniciou-se por volta de 1984, com uma equipe 

interdisciplinar, e, a partir da síntese das experiências com 

produção de ferramentas de avaliação de pessoas e experiências 

culturais, iniciou-se a construção do que somos hoje. 

https://mapaavaliacoes.com.br/
https://mapaavaliacoes.com.br/
https://www.facebook.com/mapaavaliacoes/
https://www.linkedin.com/company/5379614/

