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Saúde Mental será tão importante quanto o produto ou serviço vendido.
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Resultados Crescentes em
Novos Desa�adores Cenários

 A conta chegou! O alto custo das mudanças das últimas décadas nos 
mercados e organizações está apresentando os seus efeitos no ambiente cor-
porativo, em especial ao maior patrimônio da empresa, os colaboradores, a sua 
força criativa de trabalho e riqueza.
 Os números de estudos e pesquisas de diversas e reconhecidas fontes 
têm revelado o acentuado crescimento das doenças mentais com a redução do 
bem-estar dos pro�ssionais nas organizações. Depressão, ansiedade, síndrome 
de Burnout, suicídio entre outros. Sim, gerar riqueza econômica com saúde e 
bem-estar humano tornou-se um tema e prioridade da agenda do líder.  
 Por isso o nosso interesse pelo assunto. Em pesquisa com pro�ssionais 
de diversos setores empresariais, buscamos conhecer a ótica e percepção dos 
dirigentes sobre a questão. Seguem alguns dados colhidos nesta iniciativa. Que 
estas informações lhe sejam úteis para o seu trabalho, organização e sucesso.

Burnout vira doença do trabalho em 2022. O que muda agora?
A nova classi�cação na OMS entre em vigor em 2022 e torna a
Síndrome do Burnout uma doença ocupacional. Revista EXAME

Perda anual do Brasil com a
queda de produtividade
causada pela depressão.

US$ 78 Bilhões
Impacto das doenças mentais na

produtividade e absenteísmo
no PIB Mundial (OMS).

US$ 1 Trilhão

Fonte: Revista Exame (https://exame.com/carreira/depressao-causa-perda-anual-de-78-bilhoes-de-dolares-no-brasil)

Fonte: Revista Exame (https://exame.com/carreira/burnout-vira-doenca-do-trabalho-em-2022-o-que-muda-agora)
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. Como você vê o tema Saúde Mental na sua empresa?1

Perídodo: 25/1 a 10/2/2022
Metodologia: Aplicativo de pesquisa digital

Público-Alvo: Líderes e gestores de organizações (120 participantes)
Região: Brasil, Chile, Portugal, Canadá e Estados Unidos. 

2. Sua empresa faz ações e investimentos na
Saúde Mental dos funcionários?

3. Se respondeu sim... O que a empresa faz?

. Por favor, indicar o segmento da empresa e o seu10
cargo (primeiro nível = CEO ou Diretor, segundo nível 
= Gerente, terceiro nível = Sem subordinados diretos).

4. Quais os benefícios da Saúde Mental
no dia a dia da empresa?

5. Algum outro benefício (tipo Plano de Saúde ou Programa
de Orientação) sobre Saúde Mental na empresa?

6. De UM a DEZ, quanto estou feliz no trabalho?

9. Como você vê o futuro das empresas no
que se refere a gestão de pessoas?

7. De UM a DEZ, quanto a sua equipe está feliz no trabalho?

8. Quais assuntos você acha que precisa de mais treinamento
(orientações) para melhorar a Saúde Mental

da sua equipe ou da sua empresa? 

Saúde Mental no Trabalho

Sobre a
Pesquisa
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Como você vê o tema
Saúde Mental nas empresas?1

57%
MUITO
IMPORTANTE 31%

IMPORTANTE

12%
SEM IMPORTÂNCIA

Sua empresa faz
ações e investimentos
na Saúde Mental dos
funcionários?

2
55%

SIM

45%
NÃO
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Se respondeu sim...
O que a empresa faz?3

Quais os benefícios da Saúde
Mental no dia a dia da empresa?4

28%
20%
18%
18%
5%
4%
7%

Palestras

Campanhas internas do RH

Assistência psicológica

Treinamentos

Grupos de apoio&terapia

Pesquisas internas

Outras ações

38%
19%
19%
11%
7%
5%
1%

Prevenção Stress&Burnout

Produtividade

Relacionamentos saudáveis

Motivação do funcionário

Não vejo benefícios

Trabalho em equipe

Inovação
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De UM a DEZ, quanto
estou FELIZ no trabalho?6

30%
49%
10%
10%
1%

Muito feliz

Feliz

Indiferente

Infeliz

Muito infeliz

Algum outro benefício sobre
Saúde Mental na empresa?5

41%
43%
5%
11%

Não há benefícios

Apenas Plano de Saúde

Rodízio de funções, planos
de incentivos e motivação
Plano de saúde, programa de
orientação, reuniões de
acompanhamento, nutricionista,
massagista, psicólogo, suporte
jurídico, coaching aos líderes para
aperfeiçoar gestão de pessoas

De UM a DEZ, quanto a sua
Equipe está FELIZ no trabalho?7

13%
55%
20%
5%
7%

Muito feliz

Feliz

Indiferente

Infeliz

Muito infeliz
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Quais assuntos você acha que precisa de
mais treinamento para melhorar a Saúde
Mental da sua equipe ou da sua empresa?

8

Como você vê o futuro das
empresas no que se refere
a Gestão de Pessoas?

9

32%
24%
12%
6%

4%

5%

4%

5%

3%

4%

1%

Pessoas serão a prioridade

Empresas continuarão indiferentes

Liderança mais ativa no tema

RH mais ativo e com autonomia

Gestão colaborativa

Melhorar integração dos
funcionários (Home Office)

Foco no trabalho da equipe

Diversidade e inclusão

Administração humanizada

Horários �exíveis e Work Balance

Outros

l Gestão de Finanças Pessoais
l Controle emocional
l Como lidar com isolamento e demais
   fatores negativos do trabalho remoto
l Mindfulness, meditação, psicologia positiva
l Competição x Cooperação (não enxergar o
   outro como adversário)
l Relacionamentos não-tóxicos
l Autodesenvolvimento
l Inteligência emocional na gestão da
   pressão por resultados

l Criação de RH para «cuidar de pessoas»
l Considerar Saúde Mental no Plano de Negócios
l Treinamento da liderança sobre Saúde Mental
l Desenvolver Felicidade no trabalho
l Feedback e Team Building 
l Cobrança saudável para a entrega de resultados
l Gestão humanizada
l Treinamento dos funcionários: Como proteger
   o psicológico
l Resiliência, sintomas da depressão, Burnout
l Balanço entre vida pro�ssional e pessoal
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Indicar segmento da empresa
e cargo (CEO, gerente ou sem
subordinados)

10

Público da pesquisa por
Segmento de Mercado

12%
25%
40%
7%
5%
7%
4%

Presidência&CEO

Diretoria

Gerência

Supervisão

Coordenação

Outros

Não respondeu

19%
10%
10%
6%

5%

6%

4%

5%

23%

5%

Automotivo

Químico

Consultoria

Industrial

Educação

Financeiro

Farmacêutico

Tecnologia

Outros

Logística
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Comentários gerais sobre o
Futuro das Organizações

Empresas precisarão de uma administração mais humanizada
com foco no bem-estar e no relacionamento interpessoal,
mas sem deixar de lado a inovação e a produtividade.

Vejo o RH ultrapassado, cuidando apenas das rotinas de
contratação, demissão e ordens administrativas do setor,
com pouca ou nenhuma inovação.

Empresas irão buscar líderes mais conscientes sobre a relação
produtividade e bem-estar mental.

A nova geração de líderes só se preocupa com resultados
e não com a saúde do pro�ssional, principalmente
em empresas nacionais.

Será desa�ador! Principalmente com a questão da diversidade
que hoje está em alta.

As empresas não estão preparadas para cuidar das pessoas em
tempos de saúde mental. O sistema precisa mudar para que
comporte o lado humano ou vai implodir.

Pensarão mais no bem-estar das pessoas, como maior liberdade e
autonomia de atuação, mais respeito com o indivíduo, considerando
a diversidade, as necessidades e a individualidade.

Saúde Mental será tão importante
quanto o produto ou serviço vendido.
Não vejo nenhuma alteração, infelizmente. Estão paradas em
relação ao tema da saúde mental.

Infelizmente, não vejo uma aproximação humana. As novas gerações
preferem relações mais frias e distantes, nas quais a tecnologia
passa a ser protagonista.

O foco na escolha dos líderes será mais assertiva. As empresas que
não priorizarem a formação de sua liderança serão impactadas
com alto turnover e com pessoas desmotivadas. Bons líderes, que
inspiram seus times, serão o diferencial das empresas.
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Conclusão&Insights

 Saúde Mental/Emocional está na pauta das organizações. São diversos 
os estudos e pesquisas sobre o tema. Os dados desta e outras fontes indicam 
uma “crescente insatisfação no trabalho” � que alertam para um premente de-
sa�o: É preciso estar atento as questões relacionadas à saúde mental no am-
biente corporativo e encarar como uma oportunidade para sermos organiza-
ções mais humanas e conscientes, sabendo que, a partir daí é que serão gera-
dos melhores resultados e, ainda mais, sustentados no longo prazo.  
 Como resultado da presente pesquisa foi possível constatar que 21% 
das pessoas em cargos de liderança sentem-se indiferentes ou infelizes. E o ín-
dice aumenta para 32% quando esses líderes avaliam suas próprias equipes. 
Um efeito cascata que pode ser avaliado até como natural e que aponta para a 
necessidade de se entender melhor quais suportes precisam ser dados à lide-
rança para que estejam habilitadas a lidar com as questões de saúde mental e 
emocional, tanto próprias quanto as de suas equipes. E, claro, equilibrar com as 
demandas crescentes dos negócios.
 A boa notícia é que isso é possível, desde que seja vontade da organi-
zação, de sua direção. De um olhar sincero para si como empresa e como um 
conjunto de seres humanos que convivem, que compartilham objetivos, que 
têm sentimentos, vida pessoal além da pro�ssional e entender que toda essa 
complexidade faz parte da nossa natureza e pode ser aproveitada como uma 
alavanca para resultados duradouros. 

Bons líderes que inspiram seus times 
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 Por isso é tão importante um olhar multifuncional para essas questões, 
repensarmos as competências essenciais que tornam o trabalho uma oportu-
nidade para deixar �orescer o potencial de cada pessoa, em um ambiente se-
guro emocionalmente. 
 Pessoas felizes geram melhores resultados�, isto é fato comprovado. 
Pessoas engajadas apropriam-se do seu trabalho e desencadeiam uma espiral 
positiva de prosperidade e abundância. Relações saudáveis no trabalho e um 
ambiente harmonioso passou, há muito tempo, de desejo para uma necessida-
de, uma condição essencial ao universo corporativo neste cenário desa�ador.
 Mas não há atalhos! É preciso coragem para trilhar essa jornada rumo a 
uma cultura de conexão, madura, que promova a autorresponsabilidade, a co-
municação sincera e compassiva, que olhe para as pessoas como seres huma-
nos que são e esteja disposta a transformar-se a partir do autoconhecimento 
organizacional. 
 Esse caminhar necessariamente passará pelos processos organizacio-
nais: gestão, indicadores, estratégias, metodologias, ferramentas. E, claro, pelas 
pessoas, no sentido de um alinhamento para um crescimento sustentável. Vá-
rias são as alternativas e possibilidades de se promover esse crescimento ali-
nhado à cultura organizacional. 
 O ponto de partida? Vontade e coragem!

Enriquecimento
Organizacional

e Humano

Crescimento
Sustentável

Liderança
Positiva

Prosperidade
e Abundância

Cultura de
Conexão

Pessoas
Engajadas

Pessoas
Felizes
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Crescente Insatisfação no Trabalho�
Dados sobre Saúde Mental no Trabalho 

Fonte: gov.br/desa�os (Portal do Governo Brasileiro)
Desa�os Enap (Escola Nacional de Administração Pública)

 De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), 264 milhões 
de pessoas US$ 1  sofrem depressão e ansiedade que causam uma perda de 
trilhão na economia mundial todo ano. A mesma pesquisa a�rma que, para ca-
da US$ 1 investido em ações que promovem melhorias na saúde e bem-estar 
mental dos colaboradores, US$ 4 são percebidos em ganhos com o aumento 
da produtividade.
Fonte: Organização Mundial da Saúde (https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/?utm_source=
blog)

 Uma pesquisa da Capita revelou que:
n  dos colaboradores relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos79%
   12 meses;
n  disseram sentir estresse com alta frequência ou o tempo todo;22%
n  acham que é normal sentir stress e ansiedade no trabalho;47%
n  consideraram deixar um emprego devido ao estresse que ele gera;45%
n  tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao es- 53%
   tresse;
n  não acham que seu líder imediato saberia o que fazer se eles conversas-49%
   sem com ele sobre um problema de saúde mental.
   Entre os “efeitos colaterais” identi�cados nas respostas, chamam a atenção:
n  a�rmaram estar mais irritados no trabalho;44%
n  aumentaram o consumo de álcool;25%
n  confessaram descontar em familiares;28%
n  aumentaram o consumo de cigarros.15%
Fonte: Capita (https://content.capitapeoplesolutions.co.uk/i/1115827-workplace-wellness-employee-insight-report
/5?)

264 Milhões de Pessoas  US$ 1 Trilhãon

 A saúde mental ainda é vista como um tabu: 
n  dos trabalhadores já precisaram se afastar por estresse, porém menos da24%
   metade dos afastamentos tiveram registros relacionados à saúde mental.
n  dos respondentes a�rmam não se sentirem confortáveis em assumir pa-37%
   ra os colegas de trabalho, ou mesmo para a empresa que o afastamento foi
   motivado para cuidar da saúde mental.
n  dos colaboradores sentem medo de tirar dias de folga para cuidarem de55%
   sua saúde mental.
Fonte: Capita (https://content.capitapeoplesolutions.co.uk/i/1115827-workplace-wellness-employee-insight-report/5?); 
Mental  Health  American (https://www.mentalhealthamerica.net/download-2019-mind-workplace -
report?utm_source=blog)11

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4492/1/Dados%20sobre%20sauude%20mental%20no%20trabalho.pdf
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Pessoas felizes geram melhores resultados�
Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) como acelerador de negócios

 A satisfação no trabalho pode afetar principalmente os trabalhadores, 
o que, por sua vez, afeta a empresa. Quando os colaboradores estão satisfeitos 
com suas carreiras, eles geralmente se alinham com os objetivos e a missão da 
empresa. Um funcionário que apoiar a missão da empresa será leal e mais pro-
penso a espalhar apenas coisas boas sobre a empresa para amigos e familiares.
 Há também menor rotatividade quando a maioria dos funcionários es-
tá satisfeita com seus empregos. A menor rotatividade ajudará o departamento 
de RH a economizar dinheiro e gastar mais tempo encontrando futuros funcio-
nários quali�cados. Funcionários satisfeitos também são mais produtivos. Se 
eles acreditam no que estão fazendo, eles vão querer fazer o trabalho e fazê-lo 
bem para o bem da empresa e equipe. Essas ações aumentarão o lucro, já que 
estão trabalhando mais.
 Como podemos ver, a satisfação no trabalho é crucial para o sucesso de 
uma empresa. No entanto, também é essencial para o bem-estar do colabora-
dor. A satisfação no trabalho in�uenciará signi�cativamente a mentalidade e a 
felicidade do colaborador no local de trabalho.

Por que a satisfação no trabalho importa?

Fonte: SMARP (https://blog.smarp.com/employee-engagement-8-statistics-you-need-to-know)

Empresas com mão-de-obra altamente engajada são mais rentáveis
O engajamento dos funcionários aumenta a produtividade no local de
trabalho. Os funcionários engajados superam seus pares que não estão
engajados. No geral, as empresas com alto engajamento dos funcionários
são .21% mais rentáveis

O engajamento dos funcionários melhora a moral no local de trabalho
O engajamento dos funcionários reduz o absenteísmo. De fato, um
estudo da Gallup mostra que locais de trabalho altamente engajados
viram .41% menor absenteísmo

Boa cultura da empresa aumenta a receita em 4X
Em um grande estudo de longo prazo, as empresas que tinham as
melhores culturas corporativas, que incentivaram iniciativas de liderança
em todo o mundo e que valorizavam muito seus funcionários, clientes
e proprietários .cresceram 682% em receita
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Como desenvolver Felicidade no Trabalho
Visite os websites da Felicidade Ilimitada® e Metta Mind.

Conheça a nossa equipe de pro�ssionais especialistas no enriquecimento
das pessoas e organizações. Conte com as nossas soluções. Consulte-nos!

mettamind.com.br

trabalhofeliz.com.br
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(19) 99247-4993  mettamindcps@gmail.comn

(19) 99989-1511  thesmilebusiness01@gmail.comn


