
The School of Life   
para Empresas



“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 



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



Nossa Metodologia

Acessíveis – Utilizamos uma linguagem de fácil 
entendimento, com conteúdos adaptados ao contexto 
atual e a necessidade do seu negócio. 
Tudo acompanhados de sugestões e atitudes práticas 
para serem aplicadas no dia a dia. 

Sustentáveis – Acreditamos no poder no  
aprendizado  oferecido de maneira consistente em 
etapas e com exercícios de fixação. No nosso 
entender, essa é a abordagem mais eficaz para 
alcançar mudanças de longo prazo. 

Memoráveis – Nossas experiências tendem a  
provocar, estimular, nutrir e consolar os participantes, 
despertando neles o pensamento criativo.  

Para a vida – Os aprendizados adquiridos nos nossos 
workshops podem ser aplicados em momentos 
corriqueiros da vida pessoal e profissional de cada 
participante. 

Conexões afetivas – sempre estimulamos que as 
pessoas se abram e criem conexões verdadeiras e 
afetuosas. 



Workshops de Bem Estar e 
Saúde Emocional
Estamos na Era das organizações emocionalmente inteligentes. Isso quer dizer que um 
dos aspectos mais difíceis do dia a dia em uma empresa não tem nada a ver com 
produtividade, prazos ou competitividade. Está relacionado ao imenso e delicado 
desafio de lidar constantemente com pessoas e orquestrar o relacionamento entre 
elas e as oscilações individuais de humor, sentimentos e percepções. Muitas vezes, 
para entregar o seu melhor para a empresa, tudo o que o profissional precisa é do 
treino certo para colocar sua autoconsciência a favor do negócio e da própria 
carreira. E é também nesse ponto que as nossas experiências são muito úteis.
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A vida moderna está estressante. Pode ser realmente difícil controlar a 
ansiedade, se sentir calmo, satisfeito ou aberto a novas experiências. 
Esta aula nos traz ideias da filosofia, história e da psicologia, com o 
foco em manter uma vida equilibrada e mentalmente saudável. Para 
isso, iniciaremos com uma apresentação sobre 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. 

A partir disso, discutiremos a importância do autoconhecimento e da 
regulação emocional, através de uma série de conceitos e exercícios 
desenhados para estimular a introspecção e o autocuidado, buscando 
desenvolver uma ideia prática do que significa uma vida 
emocionalmente saudável e gratificante. 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.

Como Manter a Mente Sã



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. 

Nessa conversa com a Psicóloga e nossa professora Desiree 
Cassado, 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.

Manual Prático de Autocuidado



Como Lidar com o Perfeccionismo

Um pouco de perfeccionismo pode ser bom e nos levar a ter metas 
mais altas e fazer as coisas do modo certo. No entanto, com o 
excesso de perfeccionismo rapidamente ficamos sobrecarregados 
e perdemos confiança. Assim, é crucial poder tolerar e mesmo 
aceitar a imperfeição em muitas áreas de nossa vida: no trabalho, 
em casa e nos relacionamentos. 

Esta aula se concentra em encontrar esse equilíbrio. Discutiremos 
como é sofrer dos males do perfeccionismo e como isso nos faz 
agir. Consideraremos as causas do perfeccionismo no mundo 
moderno e em nossa história pessoal. Então, investigaremos como 
desenvolver inteligência emocional para lidar com o 
perfeccionismo e como nos render sabiamente à imperfeição 
quando necessário. 

Obviamente, nunca é possível atingir uma atitude impecável com 
relação ao perfeccionismo… mas não custa tentar. Junte-se a nós 
para uma primeira tentativa agradável. 
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Autoconhecimento e Saúde Mental

Na infância, muitos de nós aprendemos que o distanciamento 
social estava diretamente relacionado a punição e ao castigo. 
Mas, agora somos adultos e precisamos rever esse conceito. 
Já é hora de reconhecer que essa crença antiga tem tirado de 
nós uma oportunidade valiosa de interpretar a reclusão como 
um interessante convite para explorarmos um território 
diferente: a nossa mente.   

Quem é você? O que faz de melhor? Qual imagem você 
transmite para o outro? Quais pessoas influenciam as suas 
decisões e o seu comportamento? Quais habilidades você 
precisa aprimorar ou desenvolver? O autoconhecimento nos 
torna capazes de responder a esses e outros 
questionamentos. Ele também nos ajuda a entender os nossos 
próprios sentimentos e comportamentos, lidar com situações 
desafiadoras, estar ciente das nossas reações emocionais, 
adquirir melhores hábitos e evoluir. Tudo isso é essencial para 
termos experiências boas o suficiente em diferentes esferas da 
nossa vida. 

É possível dizer que o autoconhecimento é a base da 
Inteligência Emocional. 
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Porém, estudos mostram que, geralmente, existe uma 
disparidade significativa entre a forma como nos vemos e a 
imagem que transmitimos para as outras pessoas. Essa 
lacuna tende a resultar em mal-entendidos, conflitos e 
tomadas de decisão equivocadas, seja na vida pessoal ou 
profissional.

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

• Aprender a reconhecer algumas 
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:
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Poucas habilidades são tão importantes e ao mesmo tempo tão 
negligenciadas quanto a capacidade de manter a calma. Quase 
sempre, nossas piores decisões são tomadas em momentos em 
que perdemos a calma e nos deixamos dominar pela ansiedade e 
agitação. 

No entanto, nós sabemos que hoje em dia, apesar de quase todos 
nós desejarmos ser mais calmos, o mundo como está hoje tem nos 
levado a grandes níveis de ansiedade. A situação que nos 
encontramos atualmente, cheia de incertezas nos deixa ansiosos 
e com isso nós sofremos. Vivemos em risco constante de perder a 
compostura. 

Cada dia traz consigo uma nova tentação para perdermos a 
cabeça: o home office com a família toda em casa, o 
comportamento dos parceiros, colegas de trabalho em situações 
diferentes, incertezas do mercado e do futuro do país..  Novas 
distrações, preocupações e medos surgem e nos deixam ansiosos 
e agitados. Com isso os níveis de stress sobem, afetando a nossa 
saúde mental. 

Os acontecimentos atuais nos deixam com uma visão menos 
otimista do cenário do nosso dia a dia, no entanto devemos nos 
empenhar em não fazer com que elas constantemente

Como Desenvolver a Calma
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pareçam mais assustadoras nas nossas mentes do que são na 
realidade. Nós devemos tranquilizar os outros – e insistir com 
as partes mais céticas e secas das nossas próprias mentes 
que elas também merecem um dia se beneficiarem da 
gentileza e do reconforto. 

Felizmente nosso poder de permanecer calmos pode ser 
exercitado e aperfeiçoado. Não precisamos aceitar o estado 
atual das coisas: nossas reações diante dos desafios do dia a 
dia podem ser radicalmente transformadas e a nossa saúde 
mental preservada.

• 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 nós 
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:
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A Força da Resiliência

Quando nos vemos diante de um futuro difícil, é fácil ficar 
deprimido e não ter esperança. Mas uma das escolas de 
filosofia, o estoicismo, tem muito para nos ajudar a lidar com os 
tempos difíceis. Os estoicos amavam e desfrutavam a vida, e 
faziam isso sendo realistas sobre a imprevisibilidade da vida. Isso 
é o que significa ser resiliente.  É a nossa habilidade – real ou 
percebida – de superar ou nos recuperar de situações difíceis, 
de dar a volta por cima dos problemas e entrar nos eixos outra 
vez. 

Resiliência não é deixar para lá." Nós simplesmente não 
conseguimos fazer isso depois de muitos eventos da vida – e nem 
deveríamos querer. Resiliência é sobre seguir em frente, 
aceitando a perda e a mudança. Mudança é o que mais estamos 
vivendo neste momento. 

Nossa mentalidade – a forma como vemos ou abordamos o 
mundo e os problemas da vida – frequentemente determina 
nosso nível de resiliência e, portanto, como lidamos com 
mudanças e perdas.  Desenvolver a resiliência frequentemente 
requer mudar pensamentos e comportamentos habituais: fazer 
mais o que aumenta a resiliência e menos o que a diminui. 
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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. 

Um passo essencial para nos tornarmos resilientes, sem esquecermos 
do autocuidado é assumir a responsabilidade sem sermos duros 
demais com nós mesmos: sentir-nos mal sobre algo pode nos motivar 
a corrigir a situação ou a mudar para melhor, enquanto sermos 
duros demais pode, na verdade, impedir-nos de agir.
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Neste encontro vamos: 

• Considerar por que passar por mudanças pode ser tão difícil; 

• Aprender a desenvolver uma mentalidade de crescimento, na qual 
obstáculos são vistos como experiências temporárias de aprendizado; 

• Criar um “kit de ferramentas” com recursos para usar quando as coisas 
ficarem difíceis e aprender a desenvolver estratégias novas e mais úteis para 
lidar com esses momentos; 

• Explorar como podemos adotar uma nova perspectiva sobre eventos difíceis. 

• Praticar como assumir um papel ativo na proteção do próprio bem-estar. 
 

Junte-se a nós para saber mais sobre como podemos nos fortalecer, 
continuarmos confiantes quando o futuro parecer sombrio e 
desenvolver uma das habilidades emocionais que mais precisamos 
para encarar este momento.



“A conversa é um encontro de mentes com diferentes memórias e hábitos. 
Quando mentes se encontram elas não trocam apenas fatos: elas os 

transformam, remodelam, tiram diferentes implicações desses fatos e se 
engajam em novas linhas de pensamento. A conversa não apenas rearranja as 

cartas; ela cria novas cartas.” 
Theodore Zeldin 

Todos nós sabemos como pode ser  difícil começar uma conversa interessante 
com um desconhecido, sem cair nas perguntas triviais de como você está? O 
que você faz? Como está o trânsito? Neste encontro exclusivo da The School of 
Life e vamos te estimular a levar a conversa para novos caminhos, a fazer 
melhores perguntas, dizer coisas que você nunca disse e realmente se conectar 
com as pessoas. 

Este é um café da manhã como nenhum outro. Liderado por um dos nossos 
professores trazemos um conteúdo profundo, usando uma 
combinação de conteúdo e discussões estruturadas, em uma 
sessão de grandes ideias e perspectivas reveladoras. 

Os participantes receberão um menu de conversas preparado exclusivamente 
para o encontro e intercalarão a conversa com um delicioso café da manhã. 

Junte-se a nós e deixe que sua mente seja instigada, exercitada e ampliada 
pelas pessoas com quem você fala. Faça perguntas sobre as quais está 
genuinamente curioso. Assuma riscos no que está disposto a compartilhar. Diga 
coisas que nunca disse antes. Ouça com a mente aberta.

Café da Manhã de Boas Conversas



Você já deve ter notado que a vida está longe de ser a utopia que 
desejamos. Carros dão marcha à ré sem olhar assim que passamos atrás 
deles, pessoas fazem e dizem coisas que vão totalmente contra nossos 
valores e crenças, a internet pode cair no meio de uma reunião crucial, e 
nossas próprias mentes e corpos nem sempre são tão perfeitos como 
esperávamos que fossem - e frequentemente nos decepcionam. 

Para muitos de nós, como resultado, a raiva e o ressentimento se 
acumulam internamente, perdemos a paciência e nossa vida se torna 
ainda mais difícil. 

Em um mundo cada vez mais polarizado, surgem questões mais profundas 
sobre nossas reações emocionais: 

Como resolvemos um ressentimento quando fomos prejudicados e o 
perpetrador não está disposto a se desculpar? É mesmo saudável fazer 
isso? Não seria melhor buscar retribuição? Não quero ser passivo, então 
como posso buscar justiça sem que eu mesmo me torne uma pessoa 
raivosa e amarga? Como ser mais paciente? 

Este encontro surgiu de muitos anos de encontros com pessoas que faziam 
perguntas semelhantes e tentavam chegar a uma maneira melhor de lidar 
com as frustrações da vida e de conviver com os outros. Com base em 
alguns princípios e práticas testados e comprovados, reunimos uma série 
de métodos e passo a passo para viver com uma perspectiva que vê o 
potencial mesmo nas situações mais insatisfatórias da vida.

Como Desenvolver a Paciência



A vida nos desafia a todo momento. Uma pandemia nos deixa 
isolados em casa, 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. A aula apresenta sobre como 
as teorias da compaixão ensinam sobre a mente ser orientada 
para ambos os sentimentos de ameaça (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. 
 

Autocompaixão e Autocuidado



No atual contexto inédito que estamos vivendo, distante das 
pessoas e com o surgimento de novos desafios ligados à maneira 
como nos comunicamos e nos relacionamos pessoal e 
profissionalmente, passamos a nos conectar em um nível mais 
humano, vivenciando uma revolução nas relações sem 
precedentes. Vivemos na Era do diálogo. Com isso, cada vez mais 
sentimos o desejo e a necessidade de sermos mais gentis e 
empáticos, mas o que isso realmente pode significar na prática? É 
difícil saber por onde começar. 

Nesta aula, investigaremos esta questão juntos e elaboraremos 
nossas próprias respostas. Através de exercícios e exemplos da 
história e da ciência, consideraremos diferentes aspectos da 
gentileza, da mente aberta à generosidade e constância. 
Exploraremos as formas diferentes de ser gentis com quem nos 
cerca e como até pequenos atos de gentileza podem ter amplos 
efeitos sobre os outros. Afinal, a gentileza é importante na vida, nos 
negócios e no mundo. 

A cultura da gentileza extrapolou a vida pessoal e chegou também 
ao ambiente de trabalho, tornando-se uma ferramenta 
incrivelmente poderosa, pois nos ajuda a pensar em muitas das 
coisas que nos tornam melhores pessoas e profissionais.

A Arte da Gentileza e Empatia



Vamos olhar para a gentileza e sua estreita relação com a 
empatia, exercitando a curiosidade pelo outro e a escuta ativa, 
elementos comuns entre as duas habilidades que podem ser 
aprendidas, desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo da vida.  

A empatia tem o poder de transformar relacionamentos, dos 
pessoais aos profissionais. Exploraremos como encontrar tempo 
para sermos gentis, sendo mais eficientes e encontrando 
momentos para fazer outras coisas, incluindo tempo para parar e 
se conectar com os outros. 

Também pensaremos nas formas como a empatia – a arte de se 
colocar no lugar de outra pessoa e ver o mundo da perspectiva 
dela – pode não apenas enriquecer a nossa própria vida, mas 
também ajudar a criar mudanças organizacionais e sociais, 
desafiando nossos preconceitos e nossas barreiras psicológicas. 

Descobriremos que a empatia é um recurso essencial para 
realizarmos nossos objetivos com mais sucesso, contemplando 
uma esperança fundamental da civilização moderna: a de que a 
gentileza não é inimiga da prosperidade. 



A vida e o trabalho cotidiano podem facilmente nos deixar 
entediados ou esgotados. Para muitos de nós, é nesse momento 
que começamos a fantasiar sobre mudar de carreira ou o nosso 
modo de viver. O momento não poderia ser mais propício para 
fazermos essas avaliações em relação à nossa vida pessoal e 
profissional. 

Nunca tivemos uma tela tão ampla para esboçar grandes ideias. 
Com tanto do nosso mundo virado de cabeça para baixo – desde a 
maneira como trabalhamos, às coisas que compramos, às pessoas 
e experiências que valorizamos -, essa crise nos deu a 
oportunidade de repensar como vivemos nossas vidas e considerar 
como poderíamos desejar fazer as coisas de maneira diferente no 
futuro. 

Uma pergunta fundamental que podemos fazer e sempre fazemos 
na The School of Life, mas que agora nunca fez tanto sentido é: 
“Estou vivendo a vida que quero viver ou a que outras pessoas 
querem que eu viva?”. Isso nos leva a um lugar que o filósofo grego 
Sócrates chamou de “a vida examinada” – aquela em que 
passamos a viver uma vida com real significado para cada um de 
nós.

A Nova Arte de Viver



Viver uma vida examinada nos oferece tantas oportunidades de 
prosperar no mundo e crescer como pessoas, para alinhar o que é 
importante para nós à maneira como vivemos. 

Este encontro nos ajudará a iniciar essa investigação: encontrando 
maneiras de esclarecer as coisas que realmente importam e 
tornando-as realidade, como uma ferramenta de reencantamento. 
Será um momento sobre apreciação, sobre como melhorar a 
descoberta e o valor das maravilhas que já estão ao nosso 
alcance; de aprender a viver plenamente, em vez de simplesmente 
seguir em frente.



Como você tem se sentido? E as pessoas que estão ao seu redor? Como 
tem sido a sua rotina? 

Precisamos falar sobre isso. 

Estamos vivendo uma pandemia, com muitas pessoas sendo 
impactadas pela depressão. Essa doença já atinge mais de 300 milhões 
de pessoas de todas as idades no mundo, com grande potencial de 
provocar incapacitação ao longo da vida, de acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Com o prolongamento do 
distanciamento social e todos os seus efeitos, essa situação pode se 
agravar ainda mais. 
 
No Brasil, a depressão, que já era umas das principais causas de 
afastamento das pessoas do trabalho, vem se alastrando dia a dia. Mas 
se for encarada como uma doença, como qualquer outra, ela pode ser 
tratada, combatida e superada. No entanto, ainda é um tabu falar 
abertamente sobre o tema. Daí vem a relevância de sabermos 
identificar quando não estamos bem ou quando pessoas queridas a 
nossa volta precisam de ajuda. 

Se sentir bem o tempo todo é uma fantasia. A vida de todas as pessoas 
é mesclada por dias de sol e períodos mais nublados. Mas a forma que 
você lida com sofrimentos, angústias, solidão e ansiedade pode 
determinar se você vai desenvolver uma depressão ou qual será a 
qualidade da sua saúde emocional no longo prazo. Afinal, o 
adoecimento causado pela depressão não está nos sentimentos, mas 
na forma como você responde a eles. 

Entendendo a Depressão e o Bem-
Estar Emocional



Em tempos de incerteza 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 baseado em anos de 
trabalho, experiência e pesquisas publicadas intencionalmente sobre 
os efeitos benéficos da prática de Mindfulness em tempos estressantes. 

Mindfulness pode ser aprendido por qualquer um que esteja disposto a 
fazer uma pausa regularmente e desenvolver novas posturas internas 
mais habilidosas em relação às mudanças que tendem a provocar 
estresse. Ao aprender a prestar atenção aos sinais de estresse em 
nossa experiência, de um modo particular, aqueles que praticam 
aprendem gradualmente a viver mais no momento presente. Por estar 
mais presente durante as experiências cotidianas, um certo espaço 
interno se abre dentro do praticante. Isso renova a escolha e a 
resiliência durante os tempos intensos. 

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

Mindfulness em Momentos de Incerteza



Como muitos de nós, você provavelmente tem se adaptado a 
constantes mudanças no ambiente de trabalho. Do presencial 
para o home office, do home office para o híbrido ou até de volta o 
tempo todo no escritório. 

Esta aula foi elaborada para ser um espaço criativo no qual 
podemos fazer uma pausa, refletir sobre o que aprendemos e usar 
o antigo princípio do Mindfulness para tornar a nossa experiência 
de trabalhar neste novo modelo 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 enfrentemos 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. 

Mindfulness no Trabalho



Como posso usar  Mindfulness para: 
• lidar com distrações diárias? 
• negociar e definir limites claros de forma gentil? 
• manter um sentido de propósito geral dentro de uma ampla 

variedade de tarefas? 
• gerenciar minha quantidade de trabalho para que eu tenha 

tempo de renovar as energias? 
• aprender a me envolver emocionalmente com o que estou 

fazendo? 
• melhorar a conexão social de uma maneira responsável? 
• me comunicar melhor nos diferentes formatos de trabalho? 

Estas são algumas das perguntas que abordaremos no encontro. 
Mindfulness é uma prática que será ensinada e pode ser 
aprendida e integrada às atividades diárias a por qualquer pessoa 
aberta, receptiva e disposta a dar uma chance a ela. Stephen Little 
é pioneiro na pesquisa de seus benefícios em empresas de todo o 
Brasil e publicou internacionalmente sobre o tema. 



Porque a Inteligência 
Emocional Importa?



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



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



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

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%



Nossos Clientes



Diana Gabanyi 
Diretora Executiva 
d.gabanyi@theschooloflife.com  

Talissa Tane Maeda 
Gerente Geral 
t.maeda@theschooloflife.com 

Para mais informações 
www.theschooloflife.com/saopaulo 

Rua Medeiros de Albuquerque 60, 05436-060 
Vila Madalena, São Paulo | 11 2638 7130 | 11 99179 6714 

Contato

@theschooloflifebrazil

company/the-school-of-life-brasil
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