
EMPRESAS

CUIDAR DA SAÚDE MENTAL 
DOS SEUS COLABORADORES
É A CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA SUA EMPRESA.



A Empresas SURA quer que a
sua empresa esteja totalmente
preparada para enfrentar todos
os desafios   impostos pelo
mercado.

O talento humano é a alma da sua
empresa e deve ser administrado e
potencializado para garantir a
competitividade.
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A pandemia de covid-19 nos obriga a dar 
prioridade à saúde física e a cuidar das 
pessoas diagnosticadas com duas ou 
mais doenças associadas. Mas vale 
lembrar que em momentos como este a 
saúde mental passa a ter cada vez mais 
relevância.

A Organização Mundial da Saúde afirma 
que a saúde mental está diretamente 
ligada ao bem-estar e à produtividade da 
sociedade e de seus integrantes, 
tornando-se um fator de risco ou 
proteção que deve ser considerado no 
desenvolvimento da atividade 
empresarial. O trabalho é essencial para 
o desenvolvimento do ser humano. Para 
nos sentirmos realizados como pessoas 
e isso incidir sobre nossa saúde mental, 
precisamos ser capazes de utilizar 
nossas capacidades.

Os desafios que a atual pandemia gerou 
no âmbito empresarial trouxeram 
consigo a necessidade de cuidarmos e 
acompanharmos empresários, 
colaboradores e lideranças, 
oferecendo-lhes apoio para que o 
crescimento econômico do nosso 
entorno seja impulsionado.



Como liderar em um ambiente 
repleto de mudanças e incertezas?

Referências: • Dejours C, 2012, Trabajo vivo: tomo I, capítulo: Del trabajo a la subjetividad.Editorial Topia: Argentina, Buenos 
Aires. • Gore E., 2018, Un management para la comprensión. Recuperado de:LinkedIn. • Organización Mundial de la Salud, 
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Assimilar e assumir algo novo implica em uma reestruturação conjunta, que vai 
muito além de resolver situações do cotidiano, já que é necessário considerar  o 
cuidado e o bem-estar não só de toda a equipe de trabalho e seus familiares mas 
também de cada indivíduo.

Ernesto Gore garante que, diante de situações desconhecidas, o desafio é 
transformar-se em pesquisador e inventor. Portanto, a intuição se torna um guia 
para o desenvolvimento de soluções extraordinárias em momentos de grande 
incerteza.

Não podemos ignorar que quando estamos expostos a situações de incerteza 
temos que enfrentar o medo, a impotência e a angústia e colocamos à prova os 
mecanismos que normalmente utilizamos para resolver esse tipo de situação. 
Essas crises podem gerar transtornos associados ao sono, instabilidade 
emocional e distúrbios alimentares.

Pensando nisso, a Empresas SURA criou o serviço de Assessoria Psicológica, 
para que nossos profissionais possam acompanhar você e toda a sua equipe de 
trabalho com o objetivo de ajudá-los a administrar e compreender essas 
alterações emocionais, comportamentais e cognitivas. Se você e sua equipe de 
trabalho estiverem bem, sua empresa será mais produtiva e atingirá facilmente 
todas as metas.



CONHEÇA NOSSO
SERVIÇO DE
ASSESSORIA
PSICOLÓGICA

Um benefício que a
Empresas SURA
criou para você e
seus colaboradores.
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#asseguresedemudarseushábitos

SAÚDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
A EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS
NOSSO ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

segurossura.com.br/empresas-sura
Para mais informações, acesse:
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