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“Podemos nos sentir impotentes para 
alterar certos eventos, mas 
permanecemos livres para escolher 
nossa atitude em relação a eles.”
  
Alain de Botton, Fundador e CEO da 
The School of Life 

the school of life 



the school of life 

5 motivos para falar de 
inteligência emocional  
na sua empresa  
1.  Dentro de uma organização, pessoas são o recurso mais 

valioso e menos compreendido

2.  Todo ser humano possui heranças psicológicas 
desconhecidas ou que não foram expressas no currículo

3.  Às vezes, a falta de engajamento ou produtividade está 
relacionada a questões emocionais e não habilidades 
técnicas

4.  O estresse causado por acontecimentos pontuais – pessoais 
ou do mundo - também interferem na qualidade das 
entregas dos profissionais

5.  Hoje, o lucro dos negócios é feito pela mente dos 
colaboradores, que pode se desligar por questões 
emocionais ou psicológicas mal resolvidas ou interpretadas





The School of Life  
para Empresas
Habilidades Emocionais para o Século XXI




Como você fica calmo? 
Como você se adapta às 
mudanças? Como você
se comunica bem?  
Como você usa sua 
criatividade? E como você 
se torna resiliente?

Se há uma coisa que os 
funcionários precisam 
agora é de apoio no que 
diz respeito as questões 
emocionais, porque todo 
mundo de repente tem que  
lidar com novos desafios.

Ao mesmo tempo, as 
mudanças nas 
circunstâncias atuais e

todo o estresse adicional 
tornam muito mais difícil 
fornecer esse suporte. É 
por isso que agora 
oferecemos todos os 
nossos workshops em 
formato on-line, além do 
presencial.

A missão da The School of 
Life é criar mais 
inteligência emocional no 
local de trabalho. 
Oferecemos experiências 
de  aprendizagem que 
aumentam o 
autoconhecimento e as 
habilidades emocionais de 
indivíduos e equipes e, 
consequentemente, 
estimulam o sucesso        
da organização.

Nosso programa de aprendizagem conta com 
mais de 20 workshops presenciais ou onlines sobre 
habilidades emocionais, categorizados em 6 
temas cruciais. 

Os workshops podem ser realizados 
separadamente, mas também é possível construir 
uma jornada de aprendizagem com base em 
necessidades pontuais da equipe ou companhia.

workshops 
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workshops 

Assim como as empresas, as pessoas precisam ser cada vez 
mais ágeis. Na verdade, 71% dos recrutadores dizem que a 
adaptabilidade é a habilidade mais valiosa para os 
candidatos. Saber lidar e até mesmo abraçar mudanças 
rápidas é uma habilidade difícil, porém vital, em nosso 
mundo acelerado e extremamente imprevisível.

Adaptabilidade

• Discutir por que nós muitas vezes 
tememos e evitamos mudanças 
necessárias e como nós podemos 
passar a temê-las menos.

•  Explorar os potenciais riscos e 
benefícios de uma dada 
mudança em nossa empresa.

•  Aprender métodos para lidar 
com incertezas e obstáculos e 
para aceitar improvisação, 
incerteza e crescimento. 

• Considerar como podemos nos 
adaptar ativamente, sendo 
receptivos, iniciando e 
conduzindo mudanças 
necessárias na nossa empresa.

Neste workshop, vamos:

Calma

Ninguém é calmo o tempo todo, nem deveria ser: um pouco 
de medo e adrenalina podem ser úteis e nos ajudam a 
funcionar em situações difíceis. Entretanto, muitos de nós 
lutamos no trabalho com excesso de estresse, ansiedade e 
esgotamento. No Reino Unido, estresse e má saúde mental 
custam à economia mais de £30 bilhões por ano!

• Aprender a lidar com desafios e 
obstáculos com menos raiva, 
ansiedade e desespero.

•  Explorar o papel crucial das 
expectativas na formação das 
nossas reações e como podemos 
modificar essas expectativas para 
lidar com mais calma quando as 
coisas dão errado.







•  Praticar como nós podemos adotar 
uma nova perspectiva 
tranquilizadora em eventos difíceis, 
especialmente. aqueles sobre os 
quais temos poucos controle.

• Considerar o papel da raiva no 
trabalho e por que ela não é  útil 
em relacionamentos profissionais.



Neste workshop, vamos:



workshops 

Embora todo mundo saiba valorizar o carisma quando 
cruza com ele, a maioria de nós raramente pensa em se 
preparar para ser carismático. Mas o carisma desempenha 
um papel fundamental na hora de comunicar a importância 
das ideias.

Carisma

•  Explorar por que vulnerabilidade 
é muitas vezes um ingrediente 
crucial do charme alheio.

• Discutir como charme e 
encorajamento são muitas vezes 
motivadores melhores do que 
outras alternativas.

•  Aprender como ouvir 
encorajadora e atentamente as 
outras pessoas.

•  Analisar algumas dicas e 
recomendações sobre como criar 
relacionamentos positivos e de 
longo prazo com colegas, 
clientes e acionistas.

Neste workshop, vamos:

Comunicação

Quanto mais fortes são as habilidades de comunicação de uma 
equipe, melhor é o resultado: estudos constataram que 
comunicadores altamente eficazes têm 32% mais chance de 
atingir as metas de um grande projeto. Isso faz com que seja 
crucial aprendermos a transmitir mensagens complicadas, mas 
importantes, com clareza, respeito e paciência.

• Considerar o obstáculo das 
pressuposições e a dificuldade de 
saber se estamos ou não nos 
comunicando efetivamente.

•  Praticar ‘ensinar’ os outros 
efetivamente, superando barreiras 
emocionais e resistência a novas 
informações.



•  Praticar ‘aprender’ efetivamente, 
analisando o que os outros estão 
realmente tentando transmitir.

•  Praticar ‘comunicar’, buscando 
feedback dos nossos maneirismos, 
tom e a impressão geral que nós 
damos quando falamos.

Neste workshop, vamos:



workshops 

Os maiores projetos e planos morrem por um motivo banal: 
não ousamos. Pesquisas mostram que ter o nível certo de 
confiança nos torna mais simpáticos, produtivos, influentes 
e, essencialmente, bem-sucedidos. É por isso que quase 
metade de todos os empregadores dizem buscar confiança 
ao contratar.

Confiança

• Considerar os desafios e 
benefícios de se sentir confiante 
e parecer confiante no trabalho 
e na vida.

•  Aprender sobre ‘vozes internas’ 
que guiam a forma como nós 
pensamos e considerar como 
podemos nos conectar com 
vozes internas mais positivas, 
encorajadoras e úteis.

•  Pensar em formas de responder 
positivamente a obstáculos sem 
perder a confiança.

•  Aprender técnicas para 
reconhecer e evitar a 
autossabotagem.

•  Praticar demonstrar confiança e 
promover nossas próprias 
capacidade.

Neste workshop, vamos:

Criatividade

Einstein disse que todos nascemos gênios – o que sugere que 
muito da educação formal rouba nossos poderes criativos 
inatos. Com frequência, a pressão para sermos sérios, além de 
estresse, ansiedade e autocrítica, impede que sejamos 
totalmente criativos. Com a mentalidade e as estratégias 
certas, podemos superar estes bloqueios e trazer a criatividade 
de volta às nossas vidas diárias e à nossa carreira profissional.

•  Aprender os mitos e realidades do 
processo criativo.

•   Praticar estratégias para ter  
novas ideias.

•  Explorar como transcender 
pressuposições ultrapassadas        
e desenvolver ideias      
radicalmente novas.



• Discutir os obstáculos emocionais 
que às vezes inibem nossos 
esforços criativos.

• Considerar como acessar 
regularmente uma mentalidade 
mais criativa.

Neste workshop, vamos:



workshops 

Tomar boas decisões é um aspecto fundamental para ser 
um colega de confiança ou um excelente líder. Ainda assim, 
estudos mostram que, muito frequentemente, nossas 
emoções têm uma influência enorme sobre a qualidade da 
nossa tomada de decisões, nos impedindo  de fazer 
julgamentos sólidos.

Decisões

• Considerar as barreiras para 
tomadas de decisões efetivas, 
incluindo fadiga de decisão, 
medo do arrependimento e uma 
falta de autoconhecimento.

•  Aprender mais sobre a psicologia 
das decisões e discutir as 
influências inconscientes que 
podem afetar nosso julgamento. 

• Discutir formas de entrar em uma 
mentalidade diferente e mais 
confiante quando estivermos 
tomando decisões.

•  Aprender como se sentir mais 
confortável com resultados 
imperfeitos e ‘arrumar’ as 
decisões que não seguiram 
exatamente o plano.

Neste workshop, vamos:

Diplomacia

A diplomacia é a arte de navegar por questões difíceis e 
delicadas sem causar uma catástrofe ou incômodo 
desnecessário. Estudos demonstram que a falta de habilidades 
diplomáticas é responsável por quedas drásticas na 
produtividade de funcionários. 

•  Aprender como identificar 
diferentes estilos de conflito nos 
outros e em nós mesmos.

• Olhar para estratégias que nos 
ajudem a nos tornar mais 
diplomáticos ao vermos situações 
de diferentes perspectivas.

• Considerar o valor e o uso de 
educação, humor e empatia em 
situações difíceis.



•  Explorar como nós podemos 
‘importar energia’ de outras áreas 
da nossa vida para conflitos no 
trabalho.

• Considerar quando colocar 
pressão sob o nosso ponto de 
vista, quando entrar em um 
acordo, quando deixar as coisas 
para lá e quando encontrar uma 
solução genuinamente 
colaborativa.

Neste workshop, vamos:



workshops 

O resultado final de uma falta de eficiência não é só a 
ineficiência – é também o arrependimento. Para enfrentar a 
lista infinita de coisas a fazer e lidar com diversas 
demandas de outras pessoas, temos que separar as tarefas 
urgentes das meramente importantes e fazer da eficiência 
um hábito. 

Eficácia

• Considerar o que torna difícil 
completar as coisas, incluindo 
barreiras emocionais e 
psicológicas.

• Discutir hábitos e técnicas que 
podem nos ajudar a combater a 
procrastinação, pegar ‘atalhos’ 
táticos e reavaliar nossos 
objetivos gerais.

•  Aprender como tirar o máximo das 
críticas para nos tornar mais 
eficiente.

•  Aprender formas específicas de 
adaptar nossa abordagem à 
tarefa em questão.

• Olhar para estratégias de como 
priorizar tarefas e fazer planos de 
ação mais realistas e eficientes.

Neste workshop, vamos:

Eloquência

Embora muitos de nós tenhamos medo disso mais do que da 
morte, saber falar com os outros diante de grupos pequenos ou 
grandes é uma habilidade crucial, mas negligenciada, dos 
locais de trabalho modernos. É um tipo invejável de charme que 
nos deixa muito mais poderosos e que podemos aprender a 
dominar. 

•  Aprender como superar as 
barreiras mais comuns para a 
comunicação efetiva em público.

•  Explorar estratégias para superar 
a ansiedade e autoconsciência 
durante apresentações em público.

•  Aprender como apresentar 
informações com mais clareza e de 
uma maneira mais engajadora. 

•  Praticar apresentar nosso corpo e 
voz de uma forma autêntica e 
engajadora.

Neste workshop, vamos:



workshops 

Sentir e demonstrar empatia está diretamente ligado ao 
melhor desempenho no trabalho e, especialmente, à melhor 
liderança. A empatia também é crucial para o atendimento 
ao cliente – pesquisas mostram que, para cada ponto 
ganho na empatia percebida pelo cliente, uma organização 
tem um aumento de 16,4% nos retornos financeiros.

Empatia

•  Explorar como usar a empatia 
para aumentar nossos 
relacionamentos profissionais, de 
fornecedores a clientes e colegas.

•  Praticar usar a empatia como 
uma forma de construir conexões 
e superar conflitos. 



• Considerar o uso da empatia na 
elaboração de produtos e 
soluções que funcionarão bem 
para outras pessoas.

•  Praticar usar a empatia para 
convencer e persuadir.

Neste workshop, vamos:

Espírito Empreendedor

O empreendedorismo é uma grande fascinação da nossa 
época. Frequentemente pensamos nos empreendedores como 
pessoas ousadas que assumem riscos e têm ideias 
completamente originais, mas todos podemos nos beneficiar ao 
pensar como um empreendedor: gerar novas ideias, entender 
do que os clientes precisam e avaliar constantemente o produto 
final para buscar melhorias.

• Dissipar certos mitos sobre o que é 
necessário para pensar como um 
empreendedor.

•  Explorar como perceber 
frustrações chaves e criar produtos 
e serviços para resolvê-las.

•  Trabalhar juntos para gerar novas 
ideias de negócios e potenciais 
caminhos de exploração.

• Considerar o papel de 
necessidades maiores no 
desenvolvimento de novos  
produtos e ideias.

•  Praticar usar introspecção e 
empatia para descobrir o que 
potenciais clientes realmente 
amariam.

Neste workshop, vamos:



workshops 

Uma coisa é ter uma boa ideia; colocá-la em prática é 
outra! Neste workshop, pensamos no que fazer assim que 
uma boa ideia surge, desde o primeiro protótipo até ampliar 
a escala dos seus negócios ao longo dos anos e ainda se 
manter relevante para o seu público de interesse.

Inovação

•  Explorar por que a inovação é 
importante na nossa própria 
indústria, empresa e equipe.

• Discutir alguns dos obstáculos, 
tanto psicológicos quanto 
organizacionais, que podem ficar 
no caminho da inovação.

•  Pensar sobre o propósito maior da 
nossa empresa e usar isso para 
identificar novas áreas com 
potencial de inovação.

•  Praticar formas de fazer 
protótipos e expor projetos para 
que os responsáveis comprem 
nossas ideias.

• Considerar como melhor conduzir 
mudanças em uma empresa e 
ajudar os outros a aceitá-las.

Neste workshop, vamos:

Liderança

Hoje em dia, é crucial desenvolver um estilo de liderança 
autêntico se quisermos inspirar dedicação e conseguir 
resultados. Neste workshop, refletiremos sobre o que é 
necessário para ser um bom líder. Isso envolverá considerar 
nossas forças, fraquezas, assim como abordar alguns desafios 
chaves na liderança: de criar uma visão atraente a empoderar 
outras pessoas.

• Discutir a natureza geral da 
liderança e como ela mudou ao 
longo da história

•  Voltar um olhar realista a alguns 
dos desafios da liderança e a como 
enfrentá-los.

•  Aprender a comunicar um propósito 
claro a clientes e  colegas.

• Desenvolver uma abordagem mais 
solidária conosco para melhorar 
nossos relacionamentos com         
os outros.

• Construir uma força de trabalho 
mais produtiva demonstrando 
confiança nos funcionários.

Neste workshop, vamos:



workshops 

Às vezes, as emoções podem embaçar nossa visão. Para 
tomar boas decisões e trabalhar bem com os outros, 
precisamos conseguir separar o modo como nos sentimos 
em relação ao mundo da realidade como ela realmente é. 

Objetividade
e o Viés Inconsciente

Aprender sobre diferentes erros e 
tendências a que nossas mentes 
são propensas e como corrigi-los.

Considerar as formas em que 
podemos julgar ideias 
excessivamente por sua origem e 
não suficientemente por seu 
próprio mérito.

Praticar a arte do distanciamento 
de nossas próprias experiências e 
interesses para considerar as 
coisas de uma perspectiva mais 
ampla e universal.

Aprender estratégias para tomar 
decisões que nos serão úteis no 
longo prazo.

Neste workshop, vamos:

Descontração

Muitas vezes achamos a brincadeira algo reservado a crianças 
– ou, pior, aos preguiçosos, ociosos e irresponsáveis, mas a 
descontração é algo sério. Brincar ajuda a nos conectar com os 
outros de uma forma autêntica, a nos recuperar de situações 
de alto estresse, a gostar mais do nosso trabalho e a  continuar 
curiosos sobre o mundo ao nosso redor.

Considerar o papel da 
descontração em nos ajudar a nos 
preparar para novos desafios.

Explorar como nós podemos usar 
brincadeiras para nos 
conectarmos melhor com colegas    
e clientes.

Aprender sobre o papel do humor 
na construção de relacionamentos 
e na abordagem de conflitos.

Praticar usar brincadeiras para 
gerar novas ideias e soluções para 
problemas urgentes.

Neste workshop, vamos:



workshops 

O trabalho cotidiano pode facilmente nos deixar entediados 
ou esgotados. Para muitos de nós, é nesse momento que 
começamos a fantasiar sobre mudar de carreira. No 
entanto, o que geralmente mais precisamos é nos sentir 
reconectados com nossos valores básicos e com o impacto 
a longo prazo do trabalho em nossas mãos. 

Propósito

•  Fazer conexões entre o propósito 
maior da nossa empresa e do 
nosso trabalho diário.

• Considerar nossos talentos e 
paixões pessoais, e como eles se 
alinham com o nosso papel na 
empresa.



•  Redescobrir nossos principais 
valores e motivações, e descobrir 
como estabelecer prioridades 
entre eles.

•  Explorar como seria ser apreciado 
no trabalho e como nós podemos 
mostrar nosso apreço pelos outros 
também.

Neste workshop, vamos:

Resiliência

Para superar mudanças, tensões e obstáculos inevitáveis do 
mundo profissional, pessoas e empresas precisam de 
resiliência. Seu valor é inquestionável: uma meta-análise de 
diferentes estudos sugere que, quando os funcionários estão 
felizes e confiantes (independentemente de outros desafios que 
enfrentam), são 31% mais produtivos, geram 37% mais vendas e 
são três vezes mais criativos.

• Considerar por que experimentar 
mudanças pode ser tão difícil.

•  Aprender como desenvolver uma 
mentalidade mais útil quando 
experimentando mudanças e 
perdas, evitando culpar a nós 
mesmos e, em vez disso, permitir    
a nós mesmos lamentar menos        
e crescer.



•  Explorar como nós podemos 
adotar uma nova perspectiva 
sobre eventos difíceis ao contar a 
história desses eventos de uma 
forma diferente.

• Criar uma caixa de ferramentas de 
recursos para usar quando as 
coisas estiverem difíceis e 
considerar quais estratégias 
podem ser úteis.

Neste workshop, vamos:



workshops 

Autoconsciência é a base da inteligência emocional, mas 
estudos mostram que, embora a maioria de nós ache que 
nos compreendemos, frequentemente não temos ideia de 
como os outros realmente nos veem. Esta lacuna alarmante 
leva a mal-entendidos, dificuldades de trabalho em equipe, 
predisposição para o conflito, tomadas de decisão 
equivocadas e falta de direção.

Autoconsciência

Considerar como a imagem que 
temos de nós mesmos pode ser 
diferente de como os outros      
nos veem.

Aprender a reconhecer barreiras 
comuns à autoconsciência, 
incluindo projeção, transferência 
e resistência. 

Aprender a técnica de “meditação 
filosófica” para começar a nos 
familiarizar com as convicções 
ocultas por trás de nossos 
sentimentos e comportamentos 
cotidianos.

Avaliar nossas próprias atitudes e 
crenças inconscientes.

Neste workshop, vamos:

Apoio
Segurança Psicológica

Apoiar os outros e escutar com atenção (mas não sem critérios) 
a seus sinais de angústia nos permite dar os melhores 
conselhos sobre como enfrentar desafios. A habilidade de dar 
um bom apoio é crucial ao liderar equipes, conectar-se com 
colegas e entender clientes. 

Praticar ouvir de uma forma 
perspicaz e emocionalmente 
encorajadora.

Aprender a arte de fazer perguntas 
profundas que demonstrem 
curiosidade e humildade.

Considerar a arte de quando e 
como oferecer conselhos e críticas.

Considerar as formas de 
demonstrar disponibilidade e apoio 
através de ações tanto quanto de 
palavras.

Neste workshop, vamos:



Inteligência Emocional 
no Trabalho 

Há momentos da nossa vida em que, por razões que fogem do 
nosso controle, somos forçados a mudar planos, hábitos ou 
rotinas. Alguns desses desvios de rota são fáceis de serem 
administrados, absorvidos e adaptados. Mas o que fazer 
quando a falta de controle sobre o que está por vir nos causa 
contrariedade, angústia, medo, dúvida ou outro sentimento 
que ameace a nossa estabilidade emocional?

Em momentos como esse, é fundamental colocar em prática a 
inteligência emocional, ou seja, a nossa capacidade de 
identificar, avaliar e lidar com os nossos sentimentos e os dos 
outros, em qualquer situação da vida. A boa notícia é que ela 
pode ser aprendida, desenvolvida e aprimorada, mesmo em 
pessoas prioritariamente objetivas e racionais. Por meio desse 
treino é possível encarar nossos desafios com paciência, 
criatividade e imaginação.

palestras

O que significa colaborar;

Como podemos combinar pontos fortes e eliminar os
pontos fracos; e

As técnicas para superar obstáculos e alcançar um
objetivo comum por meio de uma comunicação clara,
honesta e diplomática.

O Poder da Colaboração

palestras

O sucesso de uma organização depende, em grande parte, 
da capacidade dos seus profissionais de trabalharem juntos 
de maneira eficaz. Isso nos faz crer que o mito do gênio 
solitário é popular, mas não se obtém nenhuma grande 
conquista sem colaboração. 

Essa palestra nos faz percorrer a história da colaboração 
para que possamos entender:



w o r k s h o p s

A Arte do 
Autogerenciamento

Autocontrole, ou autogerenciamento, é a habilidade de gerenciar 
condições pessoais e ambientais para conseguir realizar atividades 
desejadas, reverter hábitos indesejados e regular emoções e 
pensamentos perturbadores a fim de alcançar objetivos pessoais e 
viver uma vida mais feliz e eficiente.

Felizmente, o autocontrole não é um traço de personalidade, uma 
capacidade inata ou um dom raro. Também não é fruto da força de 
vontade ou do caráter.   Autocontrole é uma habilidade   que envolve 
tomar consciência das razões ou condições que nos levam a agir de 
determinado modo e gerenciar essas condições, ativa e 
planejadamente. 

Neste workshop vamos aprender a:
● Identificar emoções e pensamentos perturbadores e seus gatilhos.
● Identificar as condições ou razões que nos levam a agir ou não 

agir como gostaríamos.
● Praticar estratégias de autogerenciamento.

• Aprender a adotar uma orientação mais positiva em relação
aos problemas da vida.

• Aprender a identificar e gerenciar emoções e pensamentos
negativos, compreendendo o que eles realmente podem
informar sobre a natureza das nossas questões.

• Aprender a implementar estratégias intelectuais planejadas
efetivas de resolução de problemas.

Embora sejam necessárias, estratégias intelectuais geralmente
não são suficientes para o enfrentamento de problemas 
estressantes.     Portanto, resolver problemas é, também, uma 
habilidade emocional. 

 
Neste workshop vamos:

w o r k s h o p s

A Arte de 
Solucionar Problemas

Habilidades de resolução de problemas são um conjunto
de atividades por meio das quais buscamos descobrir ou 
desenvolver maneiras eficazes de lidar com 
da vida 

problemas
cotidiana. 



Bem-estar emocional
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de Autocuidado
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Como Mudar um Hábito

Como Manter
a Mente Sã
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Bem-estar Emocional



Como você tem se sentido? Como tem sido a sua rotina? Você
tem conseguido tirar um tempo para si?

Esse tempo para si próprio é o que chamamos de Autocuidado, 
ou seja,  qualquer atividade que realizamos deliberadamente
para cuidar de nossa saúde física, mental e emocional.

Estar pronto para fazer o que nos mantem sãos em tempos de 
crise é importante, porém complexo: raramente instruções simples 
sobre o que fazer são capazes de mudar nossas escolhas.

Entretanto, uma rotina que não considere o cuidado consigo
mesmo como prioridade, pode colocar em risco nossa saúde
emocional, nosso corpo e nossos relacionamentos.

Nesse encontro   , construiremos juntos estratégias que façam
sentido neste momento de crise e que nos ajudem a assumir
um papel ativo na proteção do próprio bem-estar.

w o r k s h o p s

Manual Prático
de Autocuidado

Como Manter
a Mente Sã

Discutiremos a importância do autoconhecimento e da 
regulação emocional, através de uma série de conceitos
e exercícios estimulando             a introspecção e o autocuidado,

Consideraremos tópicos como o conflito entre razão 
e emoção, a importância das boas amizades e da 
diversão, o cuidado com os hábitos diários, e o equilíbrio 
entre posturas otimistas e pessimistas. Por fim, vamos 
elaborar os conceitos de felicidade e propósito, 
estabelecendo uma relação fundamental entre a boa 
saúde mental e a capacidade de viver a vida em acordo 
com nossos valores pessoais.

buscando desenvolver uma ideia prática do que significa 
uma vidaemocionalmente saudável e gratificante.

Neste encontro vamos apresentar alguns dos mais 
importantes temas em saúde mental: Ansiedade, depressão 
e Burnout. Estes temas serão apresentados não apenas 
como condições de saúde, mas como experiências 
existenciais, ligadas à forma como vivemos nosso dia a dia, 
e a quanto contato temos com nossas emoções e valores.

w o r k s h o p s



Mindfulness 
no Home Office

Neste encontro vamos aprender a:
- lidar com distrações diárias?
- manter um sentido de propósito geral dentro de uma 

        uma ampla variedade de tarefas?
- gerenciar minha quantidade de trabalho para que eu 
tenha tempo de renovar as energias?

  Esta aula foi elaborada para ser um espaço criativo no qual 
podemos fazer uma pausa, usando o antigo princípio do
Mindfulness para tornar a nossa experiência de trabalhar
de casa ainda mais eficaz. Empresas em todo o mundo 
estão tentando fazer o melhor que podem para apoiar 
seus funcionários. Ainda assim, é muito comum que quem
está em casa sofra com menos supervisão e orientação,

  enfrente desafios de comunicação e coordenação e não 
tenha métricas claras de desempenho. Mindfulness pode
nos ajudar a enfrentar esses desafios ao nos dar foco,
espaço mental e uma atitude gentil diante das mudanças.

w o r k s h o p s

Estamos, sem dúvida, passando por um dos momentos 
coletivos mais desafiadores dos últimos séculos. 
Todos nós estamos sendo testados. 

Em tempos assim fica mais claro do que nunca que cada um 
reage de forma diferente à instabilidade da vida. Algumas
pessoas fogem da realidade, enquanto outras lutam contra 
ela. Sobrecarregadas, muitas pessoas paralisam. As 
adaptações que a natureza está forçando em nós podem ser 
uma grande aprendizagem, como também um terrível fardo.

O conteúdo deste workshop foi montado com o foco nos
     benefí cios da prática de Mindfulness emtempos estressantes.

O workshop é um encontro online, onde o princípio e a 
prática de Mindfulness serão ensinados por meio de alguns 
exercíciossimples, acompanhados por uma gravação da 
meditação ensinada.

w o r k s h o p s

Mindfulness 
em Momentos de Incerteza



Autocompaixão
e Autocuidado

w o r k s h o p s

A vida nos desafia a todo momento. Uma pandemia traz 
mudanças radicais, a instabilidade nos negócios preocupam

                 e ainda temos o receio sobre nossa saúde e a dos nossos 
familiares. São nos momentos de sofrimento da vida que 
favorecem o olhar para como cuidamos das nossas 
vulnerabilidades. Estamos nos tratando com amparo e 

      cuidado ou com resistência e auto-crítica?

Nesta aula, abordaremos como a autocompaixão nos 
auxilia em momentos de sofrimento e dificuldades. Ela 
pode ser entendida como o desejo de nos oferecer 
acolhimento em tais momentos, de modo a agirmos com 
maior gentileza conosco e consequentemente, com os 
outros. Apresentaremos   sobre como as teorias da 
compaixão para os sentimento de ameaçã (presente na
ansiedade, na autocrítica) e de compaixão (presente na 
gentileza e amor-próprio). Além disso, abordaremos como 
praticar a autocompaixão no dia-a-dia, através de ações 
de autocuidado e de manejo de pensamentos.

Como Mudar um Hábito

Neste workshop abordaremos:  
• O que são hábitos e como eles se formam?
• Porque é tão difícil mudar? 
• A força dos nossos propósitos para a construção de

novos hábitos.
• Como construir novos hábitos.

Hábitos são escolhas que fazemos deliberadamente em 
algum momento da nossa vida e continuamos a repetir 
consistentemente e (quase) inconscientemente. E embora 
cada hábito signifique relativamente pouco por si só, ao 
longo do tempo, as pequenas decisões que tomamos em 
relação ao que comemos, como gastamos nosso dinheiro, 
se tomamos nossos remédios, se comemos frutas ou 
fazemos exercícios, vão impactar nossa vida. 

Mudar um hábito não é fácil: é necessária uma investigação 
cuidadosa de si mesmo e estratégias eficientes que ajudem  
acriar o contexto certo para a mudança.

w o r k s h o p s



Entendendo a Depressão e o 
Bem-Estar Emocional

w o r k s h o p s

Estamos vivendo uma epidemia. Segundo a OMS
a depressão  atinge mais de 300 milhões de pessoas de 
t
está em constante crescimento.
odas as idades no mundo. Com a pandemia esse número

No Brasil, ela já era umas das principais causas de 
afastamento no trabalho e vem se intensificando.

Cientistas do mundo todo se perguntam porque estamos 
tão doentes e tristes. Nosso desafio será entender as 
causas dessa doença silenciosa, seus principais sintomas 
e como é possível construir uma vida que valha a pena ser 
vivida.

Neste encontro vamos nos aprofundar no tema da depressão, 
desenvolvendo e aplicando estratégias para promoção e 
prevenção em saúde mental.



Porque a Inteligência 
Emocional Importa?



dados de pesquisa 

71% 80% 70% 

Benefícios das Habilidades Emocionais para os 
Negócios 

dos entrevistados disseram 
acreditar que trabalhar em 
equipes lideradas de 
maneira diplomática 
permite  
que todos os indivíduos 
envolvidos cresçam 

concordam  
que ter um gestor 
autoconsciente os 
deixa mais felizes 
no trabalho 

dos entrevistados 
concordam que são 
mais produtivos 
quando trabalham em 
equipes que 
aproveitam suas 
habilidades criativas 

fonte: the school of life 



dados de pesquisa 

68% 69% 

Pensamento  
estratégico  

Inteligência  
emocional   

Inteligência emocional se fixa como parte do negócio
Os líderes acreditam que os profissionais precisam aprimorar prioritariamente 
três habilidades 

 

Inteligência Emocional 

68% 

Inglês 

fonte: pesquisa Robert Half com 387 profissionais do Brasil em mai/2020 



dados de pesquisa 

43% 

Desafios dos Gestores 
 

impacto na saúde 
mental dos 
colaboradores  

18% 

perda de  
engajamento  

16% 

perda de  
motivação 

15% 

queda de  
produtividade  

fonte: pesquisa Robert Half com 387 profissionais do Brasil em mai/2020 

Principais Preocupações dos Líderes com o 
Prolongamento da Pandemia



Dilemas dos Profissionais 

dados de pesquisa 

dos entrevistados 
acreditam que não há 
espaço para 
compartilhar esses 
sentimentos com 
colegas de trabalho 
 
Existe o desejo por mais 
apoio emocional 
 

dos entrevistados já 
sentiram ansiedade, 
medo, angústia  
ou pânico 
 
 
Os sentimentos estão à 
flor da pele 
 

dos profissionais estão 
se sentindo 
pressionados para 
tomar decisões ágeis 
em decorrência da 
pandemia 
 
Há mais pressão no 
trabalho 
 

77,8% 

fonte: pesquisa Talenses Group com 451 profissionais do Brasil em mai/2020 

100% 42,35% 
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