






















Integridade emocional em tempos de 
isolamento e o retorno ao ambiente de 

trabalho



Chaves de entendimento



O Ser Humano

PSICO

SOCIAL

BIO

Corpo 
Genética 
Fisiologia 

... 

Mente 
Personalidade  

Emoções 
... 

Família 
Trabalho 
Amigos 

...

Desequilíbrio  
prolongado!



• o que eu espero (promessa) 
• o que eu estou disposto ou não a dar 
• quanto posso ampliar meus limites

CONTRATOCONTRATADO

(EU)

CONTRATANTE

(EMPRESA)

• o que nós queremos 
• o que estamos dispostos ou não a dar 
• as condições para permanecer aqui

(vínculo)

O vínculo



A trajetória recente de quem trabalha em 
uma empresa



A trajetória recente de quem trabalha em uma empresa

outro ambiente, no 
início estranho, depois 

vivenciado com 
incertezas e 
adaptação

FUTURO

um ambiente/
momento adverso 

para alguns 
com exigências 

inéditas 
(estressantes, 

cômodas,diferentes...)

PRESENTE

casa 
home office 
família

empresa / casa? 
ambiente de trabalho /doméstico? 
longe / perto?

empresa 
ambiente de trabalho 
equipe

PASSADO

uma vida de trabalho 
conhecida, nos 

extremos adorada por 
alguns 

detestada por outros

A trajetória recente de quem trabalha em uma empresa



O Covid-19

A MUDANÇA

“O tempo histórico e coerente para cada um,  
foi interrompido” 

Sandra Colombo



O Covid-19

Desarranjo completo na nossa vida

Nas relações pessoais: família, amigos... 

Nas relações de trabalho 

Nos projetos de vida 

No cotidiano / rotina 

...

Os principais estressores 
o Insegurança 
o Incerteza



O Covid-19

Medos 
o De perder o emprego 
o De comprometer a sobrevivência / 

padrão de vida 
o De adoecer 
o De morrer 
o De não conseguir 
o De não chegar ao desejado 
o Não conseguir enxergar a saída / o 

futuro 
o Da vulnerabilidade exposta 
o ...

O virus invisível



o Da nossa vulnerabilidade 
o Da nossa finitude 
o Da necessidade de mudar

CERTEZAS

Ninguém será/sairá o mesmo(a) 
desta experiência de  

isolamento social

PRINCIPALMENTE

O Covid-19



“Sob pressão uma rocha se transforma em diamante ou em poeira” 
(ditado norte americano)

❑ Alguns se reconstroem, revisam, revisitam relacionamentos 
❑ Outros sofrem por estarem sozinhos 

❑ Alguns se atiram no desconhecido, outros hesitam 

❑ Alguns repensam seus projetos de vida 
❑ Outros não sabem como serão suas vidas daqui pra frente 

❑ Uns exploram as exigências da nova forma de trabalho 
❑ Outros estão desmotivados, apreensivos, ansiosos  



O Processo de mudança (por um lado)

O cotidiano conhecido, repetitivo, “seguro”, dominado...de repente desapareceu 

Se transformou em um sem número de novas exigências, tarefas, incompreensões, 
desafios e sentimentos  

Nossa vulnerabilidade//fragilidade ficou exposta, visível e indiscutível

fomos levados por “um torpedo” 
para uma realidade imperativa  

agressiva, estranha  
desconhecida, e de difícil domínio



❑ O cotidiano conhecido, repetitivo, “seguro”, dominado...de repente 
desapareceu e trouxe também oportunidades de 

Redescobrimento (ressignificação): de valores, crenças, identidade profissional, de 
projeto de vida, das relações online, da casa e suas rotinas, pessoas, relações, 
filhos, home office...

o “humano” se sobressaiu, mudou de 
 importância para nós: no olhar, 
na preocupação e no cuidado  

comigo e com o outro

MAS PRINCIPALMENTE

O processo de mudança (por outro lado)



No trabalho

O significado e o sentido do trabalho, para cada um, está sendo revisitado, 
questionado. 

O engajamento e o vínculo com a empresa se volatilizaram um pouco. 

A motivação para o trabalho mudou para muitos. 

Outros estão experimentando uma certa precarização

as relações DE trabalho e 
NO trabalho se modificaram



PRESENTE

casa 
home office 
família

FUTURO

empresa / casa? 
ambiente de trabalho /doméstico? 
longe / perto?

a revinculação

Ninguém será/sairá o mesmo(a) 
desta experiência de  

isolamento social

A experiência de mudança  
de cada um  

está em processo

Nosso interesse aqui



Portanto, 
revincular pessoas  
com “a empresa” 
será fundamental!

O vínculo regula

❑ Performance – a entrega  

❑ Motivação para o trabalho 

❑ Satisfação, Engajamento, Felicidade no trabalho 

❑ Construção da identidade no trabalho (self profissional) 

❑ Atendimento de necessidades pessoais 

❑ A saúde emocional no trabalho 

❑ ...



SEGURANÇA PSICOLÓGICA SERÁ 
FUNDAMENTAL PARA  A REVINCULAÇÃO 

COM  

• Cultura 
• Liderança 
• Equipe/ambiente de colaboração 
• A performance 
• A produtividade

PORTANTO



Líderes são um dos principais veículos do retorno

❑ Criar espaços e tempos de conversas (ouvir) e revinculação com colegas (check in): conte a 
sua história, sua experiência no isolamento, sua mudança pessoal, suas expectativas, seus 
projetos pessoais 

❑ Escuta, acolhimento e empatia 

❑ Assumir a própria vulnerabilidade (humanidade) - para o Covid-19 não existe hierarquia 

❑ Fomentar a colaboração, o trabalho em equipe 

❑ Celebrar contratos de desempenho com base nas novas condições de trabalho e das 
pessoas



Empresas

❑ Preparação de todos para o retorno (sala de embarque) informação: do que mudou, de 
como será, comportamentos de prevenção, novas regras de convivência... 

❑ Realizar rituais de revinculação/reafirmação de: valores, propósito, crenças 

❑ Realizar rituais de vinculação com novos valores, crenças e propósito (desenvolvidos a partir 
da aprendizagem da empresa na crise) 

❑ Promover ações de prevenção de saúde mental 

❑ Criar espaços e tempos de conversas e revinculação com colegas: conte a sua história, sua 
experiência no isolamento, sua mudança pessoal, suas expectativas, seus projetos pessoais



E o projeto 4.0 como fica?



Aspectos prioritários

Ações de People 
Change

Deixar claro  
• a escolha estratégica pelo 4.0 
• 4.0 = a sobrevivência
Ser cuidadoso com 
• a pauta de exigências comportamentais 
• os paradoxos emergentes 
Concentrar esforços em 
• monitorar cenários do negócio (interno e externo) 
• monitorar o ambiente de engajamento e reputação da empresa 
• reconhecimento dos novos comportamentos
Intensificar 
• trabalho de comunicação 
• realização de “Inspirations talks” 
• ações de capacitação, coaching (pessoas e equipes)

LÍDERES  
E  

NÃO LÍDERES



OBRIGADO !!!
Contato INOVA Consulting: 

     antonio.grandini@inovaconsulting.com.br 

     antonio.grandini 

     +55 11 99966-1513 / 11 4561-0731 

      www.inovaconsulting.com.br 

OBRIGADO!!!


