


Ando tão à flor da 
pele

Qualquer beijo de 
novela me faz 

chorar

Ando tão à flor da 
pele

Que teu olhar flor 
na janela me faz 

morrer

Ando tão à flor da 
pele

Que meu desejo se 
confunde com a 

vontade de não ser

Ando tão à flor da 
pele

Que a minha pele 
tem o fogo do juízo 

final

Um barco sem 
porto

Sem rumo, sem 
vela Cavalo sem sela Um bicho solto

Um cão sem dono Um menino, um 
bandido

Às vezes me 
preservo Noutras...





Um dos sete espectros da solidão, levantados 

por Celso Grecco em uma pesquisa com mais 

de dois mil brasileiros é a ANSIEDADE DE 

PERFORMAR. Isso está ligado à 

supervalorização do sucesso, das relações 

individuais e ao medo de errar. As 

organizações demonstram isso em modelos 

de gestão baseados em cobrança e controle. 



Outro tem relação com a INSEGURANÇA, 

tanto com relação à manutenção do 

emprego, do padrão de vida, como com 

relação à forma como pode ser julgado 

pelas suas opiniões. 



O terceiro é a RELAÇÃO COM TEMPO E 

ESPAÇO, a imposição do imediatismo, de ter 

que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e se 

adaptar rapidamente a tantas mudanças 

deixam a sensação de nunca dar conta. Isso 

coloca o corpo e a mente em estado 

permanente de alerta, vivendo no automático 

e esquecendo de observar a si mesmo. 



Rodrigo Maia (o outro)
F O R M A Ç Ã O

E X P E R I Ê N C I A

AT U A Ç Ã O A C A D Ê M I C A

AT U A Ç Ã O P R O F I S S I O N A L

A L G U N S C L I E N T E S

Comunicação Social, Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas.

+ de 20 anos em desenvolvimento humano e organizacional e 24 em seguros.

Professor de cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

LUCRUS CONSULTORIA | ENS – SENAC SC – LHH – SGS Academy

TIM, IPIRANGA, ELETROBRAS, AMCHAM, RD, SEGURADORAS...



PRECISAMOS QUEBRAR TABUS



PELO QUE PASSAMOS NOS ÚLTIMOS 18 MESES?
reconhecer



Laura Sanders é a escritora de 
neurociência. Ela possui um 

Ph.D. Doutor em biologia 
molecular pela University of

Southern California.





Robert Plutchik foi um psicólogo 

norte-americano que desenvolveu a 

RODA DAS EMOÇÕES baseando-se na 

teoria da sua psicologia evolutiva.



Ricardo Amorim - Economista



ALGUNS 
DADOS 
RELEVANTES





80% dos brasileiros se 

sentiram mais ansiosos 

durante a pandemia.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul



33 milhões de brasileiros 

já tiveram burnout.
International Stress Management Association

Burnout | Síndrome de esgotamento 
profissional que se caracteriza por 

três dimensões: exaustão emocional, 
despersonalização e baixo 
sentimento de realização. 



De 2019 para 2020 houve 

um crescimento de 26% nos 

pedidos de afastamento e 

aposentadorias por 

invalidez causada por 

transtornos mentais. 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho



O Brasil é o local onde as pessoas mais se 

sentem solitárias: 50% das que 

responderam à pesquisa têm essa 

sensação. Turquia (46%) e Índia (43%). 

Para 52% dos brasileiros, a pandemia 

aumentou o sentimento de solidão (a 

média global é de 41%), e para 46% teve 

reflexo negativo na saúde mental. 

Instituto Ipsos - participantes em 28 países 





De acordo com o relatório Digital in 2020, divulgado pelo We Are Social e Hootsuite, o 

tempo online dos brasileiros no primeiro ano da pandemia foi de 9h17min, muito acima 

da média global, de 6h43min. A análise é corroborada por dados da Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações), que apontaram aumento de 40% a 50% do uso da internet 

no Brasil no período.



Ver a própria imagem na tela por 
tanto tempo é mais incômodo para 
elas. De acordo com o estudo na 
Universidade de Gotemburgo na 
Suécia, isso aconteceria porque as 
mulheres tendem a se preocupar 
mais com a impressão que estão 
transmitindo para as outras pessoas 
presentes na reunião – sejam elas 
homens ou mulheres.

FADIGA DE ZOOM

Universidade de Gotemburgo - Suécia 



Brasil e Indonésia são os únicos países 
onde as pessoas passam mais de 5 horas 
por dia conectadas a aplicativos . Ao lado 
os 10 países com mais tempo de tela:

1. Brasil: 5,4 horas dia (quase 3 meses)
2. Indonésia: 5,3 horas dia
3. Índia: 4,9 horas dia
4. Coreia do Sul: 4,8 horas dia
5. México: 4,7 horas dia
6. Turquia: 4,5 horas dia
7. Japão: 4,4 horas dia
8. Canadá: 4,1 horas dia
9. Estados Unidos: 3,9 horas dia
10. Reino Unido: 3,8 horas dia (quase 2 meses)





VOCÊ ESTÁ PERDENDO

AS EMPRESAS ESTÃO PERDENDO

TODOS 
ESTÃO 
PERDENDO













MAS TEM 

SAÍDA?



PRODUTIVIDADE 
A FLOR DA PELE



PRODUTIVIDADE 
SUSTENTÁVEL



É O PONTO DE EQUILÍBRIO ENTRE AQUILO QUE 

O AMBIENTE EXIGE DE NÓS E O QUE PODEMOS 

OFERECER SEM ESGOTAR NOSSAS CAPACIDADES.

É a capacidade de trabalhar sem causar danos à saúde e 
aos relacionamentos. 

É não apelar para remédios, anestésicos e não deixar o 
estresse e a falta de tempo desencadear comportamentos 
agressivos e outros desequilíbrios emocionais que vão 
deixando nossas relações mais confusas e difíceis.



#vintedicas



Autoconhecimento

(propósito)



Reconheça suas

forças e fraquezas



Normalize os seus

sentimentos



Desenvolva

competências



Estabeleça regras

e limites



Aprenda a definir

prioridades



Gerencie o seu

tempo



Pare, descanse, 

recupere-se



Desconecte-se, 

saia do digital



Olhe, contemple, 

perceba detalhes



Respire, fundo, 

lento, abdominal



Converse, 

externalize



Descubra um 

hobby (saudável)



Faça exercícios

regularmente



Exercite a arte do 

NÃO



Cuide bem do seu

sono



Evite o que não

agrega (pessoas)



Foque na solução

e não no problema



Sorria, seja leve, 

divirta-se



Busque o apoio de 

um profissional



e lembre-se



De janeiro a junho deste ano, o mercado 
de seguros brasileiro cresceu 19,8%,
com arrecadação de R$145,1 bilhões, 
superando a do segundo semestre de 
2019, antes da pandemia, que atingiu 
R$144,7 bilhões. Os destaques no 
semestre foram o segmento de 
cobertura de pessoas, que inclui vida e 
previdência, cuja arrecadação evoluiu 
23,7%, seguido pelos segmentos de 
danos e responsabilidades (15,4%) e 
títulos de capitalização (8,4).








