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Apresentação
O Instituto SulAmérica propõe com o movimento 
Bem Amarelo no Trabalho uma conversa sobre 
saúde emocional nas organizações, não só em 
setembro, mas em todos os meses do ano. 

Como embaixadores do Movimento Mente em 
Foco do Pacto Global da ONU no Brasil, 
convidamos você e sua organização a refletir 
sobre as melhores práticas de saúde emocional 
para seus colaboradores e colaboradoras, a fim 
de promover um ambiente de trabalho mais 
saudável e seguro, gerando impacto positivo 
para as pessoas, para os negócios e para a 
sociedade como um todo.

Por Raquel Imbassahy,
conselheira do Instituto SulAmérica



PrefácioParece simples falar sobre saúde mental, mas, por muito 
tempo, foi um tabu no dia a dia de todos e todas e, 
também, nas organizações. Por isso, iniciativas como este 
guia são fundamentais. As organizações são feitas por 
pessoas e as pessoas com diagnóstico relativo à saúde 
mental têm que ser apoiadas da mesma forma que as que 
têm outros tipos de doenças. É preciso inserir esse cuidado 
como direito e por respeito e humanidade. E do ponto de 
vista empresarial, para a sustentação do negócio, pois as 
pessoas são pilar fundamental de qualquer companhia.

Como representante do Pacto Global da ONU no Brasil, 
ressalto ainda iniciativas como o Mente em Foco, 
movimento que faz parte da estratégia Ambição 2030 e 
do qual a SulAmérica é empresa embaixadora, por meio 
de seu Instituto. Somos a única rede do mundo do Pacto 
Global que trabalha o tema de saúde mental nas 
empresas, assunto que temos discutido no Brasil e temos 
levado como ‘case’ para visibilidade mundial, 
estabelecendo metas para que tenhamos no País 10 
milhões de trabalhadores(as) cobertos por programas de 
saúde mental estruturantes, entre outros compromissos. Só 
assim, juntos e juntas, agindo coletivamente, 
conseguiremos atingir ambientes de trabalho saudáveis.

Por Carlo Pereira, 
CEO do Pacto Global da ONU no Brasil



Por que precisamos falar

SOBRE SAÚDE 
EMOCIONAL 
no trabalho?

O Brasil é o 2° país do 
mundo em quantidade de 
casos de burnout, 
reconhecida pela OMS 
como uma doença 
ocupacional desde janeiro 
de 2022.

Os transtornos de 
saúde mental são a maior 
causa de incapacidade em 
pessoas de 15 a 44 anos, 
além de responsáveis por 
aumentar em até 450% os 
custos das empresas com 
planos de saúde.

https://pactoglobal.org.br/pg/movimento-mente-em-foco

A depressão é a principal 
causa de pagamento de 
auxílio-doença não 
ligado a acidentes, com 
31% dos casos.
Ministério da Saúde

3 em cada 5 homens e 1 em cada 3 mulheres sofrem 
estresse crônico. 50% fazem uso de álcool 
regularmente, 26% têm insônia, 25% apresentam 
alterações das gorduras sanguíneas, entre outros 
males.

Clínica Med-Rio Check-up



O trabalho pode ser 
um gatilho para 
desenvolvimento de 
transtornos que prejudicam 
a produtividade, a eficiência 
e o bem-estar das pessoas.

Precisamos começar 
a cuidar mais e 
melhor da saúde 
emocional dos nossos 
colaboradores e 
colaboradoras no 
ambiente de trabalho. 

A RESPONSABILIDADE 
TAMBÉM É NOSSA. 



A PRESSÃO CADA VEZ MAIOR
PARA SE PRODUZIR MAIS EM MENOS 
TEMPO E O MICROGERENCIAMENTO
PODEM GERAR:

Exaustão

Ansiedade

Depressão

Doenças 

físicas

Mas, uma cultura 
organizacional que 

favorece a autonomia, 
a liderança inspiradora 

e o apoio social pode 
ajudar a diminuir o 

desgaste no ambiente 
corporativo.



A construção de um ambiente de 

trabalho saudável, com segurança 
psicológica e bem-estar emocional, 

é uma responsabilidade 

compartilhada por todas as pessoas 
que fazem parte da empresa, mas 

em especial pela alta liderança e 
profissionais de Recursos Humanos. 

É necessário substituir modelos 

antigos com base em gestão 
comando-controle e eficiência 

máxima por um sistema que 

enxergue as pessoas e humanize 
as relações de trabalho.



Um ambiente de trabalho tóxico ocorre quando 

ações, comportamentos e rotinas da empresa 

comprometem a qualidade de vida e o bem-estar 

dos colaboradores e colaboradoras, impactando 

no engajamento, na produtividade, e nos 
relacionamentos.

O ambiente 

tóxico

Baixo 

engajamento 
dos profissionais

Desentendimentos 
constantes

Sinais de que o ambiente 
de trabalho é tóxico:

Pouca influência 

e/ou influência 
negativa dos líderes

Jogos de poder e 
beneficiamentos

Aumento no número 

de ausências e 

afastamentos 
médicos

Alta rotatividade 

de colaboradores 

e colaboradoras

Chefia 

despreparada 
para o cargo

Condições de 

trabalho 
desfavoráveis

Horários não 

definidos ou que não 
respeite os limites

Falta de 
transparência

Metas 
inalcançáveis

Desrespeito, 

Injustiça e 
humilhação

Vigilância 

extrema e 
punitiva

Cultura do 
Medo 

Trabalho monótono, 

sem sentido e que 
traga conflito moral

Baixa autonomia 

com alta 
responsabilidade



O ambiente 

saudável

Um ambiente de trabalho saudável é aquele 

que se preocupa com as pessoas. 

Colaboradores e colaboradoras mais felizes 

trabalham melhor, elevando a produtividade 
e a qualidade do trabalho desempenhado.

Sinais de que o ambiente 
de trabalho é saudável:

Priorização do

bem-estar

Valorização da 

comunicação 
interna

Cultura do 
feedback

Reconhecimento 

dos esforços

Pesquisas

de clima 
organizacional

Liderança 

preparada 
para o cargo

Condições físicas, 

biológicas ou 

químicas favoráveis 
ao trabalho

Horário de trabalho

e de pausas bem 

definidos e 
respeitados

Transparência e 

metas definidas 
em conjunto

Respeito às 
diferenças

Espaço de fala Oferecer um canal 

de denúncia 
confiável

Promover ações de incentivo à saúde mental: 

campanhas e iniciativas para incentivar 

práticas culturais, esportivas, de nutrição, 
bem-estar, educação, entre outras, a partir

de demandas identificadas.



Por onde começar a construir uma 
organização mais saudável?

Ter um profissional 
de referência para 
aconselhamento e 
atendimento em 
saúde emocional.
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Por onde começar a construir uma 
organização mais saudável?

Entender como está a 
saúde emocional dos 
colaboradores e 
colaboradoras por 
meio de avaliações 
periódicas.
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Por onde começar a construir uma 
organização mais saudável?

Promover psicoeducação, 
criando um programa anti 
estigma, com iniciativas 
como debates abertos e 
intervenções em grupo.
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Por onde começar a construir uma 
organização mais saudável?

Oferecer acesso 
a diagnóstico e 
tratamento com 
especialistas.
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Por onde começar a construir uma 
organização mais saudável?

Investir na formação da liderança, 
com treinamento para atuar em 
relação ao tema e para adotar 
melhores condutas de gestão, 
promovendo segurança 
psicológica.
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Por onde começar a construir uma 
organização mais saudável?

Promover ações de incentivo à 
saúde emocional, como 
campanhas e iniciativas para 
fomentar bons hábitos de 
alimentação, exercícios físicos, 
bem-estar, entre outros.
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As chaves
para o sucesso são:

Liderança, 

confiança e 

comunicação.



Quais os benefícios de 

implementar um programa 
corporativo de saúde emocional?

Reduzir o 

sofrimento 
emocional

Reduzir 

estigma sobre 
os tratamentos 

Prevenir o avanço dos 

transtornos emocionais 
e suicídios

Diminuir o 

absenteísmo e 
presenteísmo 

Melhorar o engajamento e 

o clima dos colaboradores 

e colaboradoras

Favorecer mudança 

de cultura 
organizacional

Melhorar a 

produtividade 
da empresa

Reduzir o 

turnover e custos 
assistenciais

Alavancar impacto 

social da companhia 
(ESG)

Contribuir para 

um mundo mais 

saudável para 
todas as pessoas



Que tal se unir a um grupo de líderes e 

empresas comprometidas com a 

construção de organizações mais 

saudáveis? Faça parte do 

#MenteEmFoco, um movimento do Pacto 

Global da ONU no Brasil que tem como 

meta até 2030 engajar 1000 empresas 

com programas estruturantes de saúde 

mental e impactar 10 milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras por meio 
desses programas.

https://www.pactoglobal.org.br/movimento/menteemfoco/
PARA SABER MAIS E ADERIR, ACESSE: 



NOSSO SONHO: 
UM MUNDO MAIS SAUDÁVEL 

PARA TODAS AS PESSOAS

Este material é publicado pelo Instituto SulAmérica, uma 
organização social sem fins lucrativos que tem o 
objetivo de possibilitar o acesso de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social a informações e serviços de 
cuidado da Saúde Integral, a começar pela saúde 
emocional. 

Para isso, vamos trabalhar em quatro frentes estratégicas:

Reduzir o estigma e 

o preconceito em 

relação à saúde 

emocional

Promover mais 

autoconhecimento, 

autocuidado e 

prevenção

Produzir e 

disseminar

conhecimento 

científico

Facilitar o 
acesso ao 

diagnóstico e 

ao tratamento



www.institutosulamerica.org.br

instituto@sulamerica.com.br

Revisão Técnica: Realização:

Que tal continuar esta conversa? 
Compartilhe este conteúdo com quem 
você conhece e nos ajude a construir um 
mundo mais saudável para todas as 
pessoas.

#BemAmarelo

Apoio:




