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A importância do bem-estar dos 
profissionais e como a tecnologia 
pode ajudar 

A tecnologia pode ter um papel relevante na 
promoção do bem-estar dentro das organizações. 
Entenda por que isso é importante e quem deve estar 
envolvido 

Por Jen Fisher, Diretora de Bem-Estar da Deloitte EUA 
e Anjali Shaikh, líder do Programa CIO da Deloitte EUA 

A tecnologia pode ser um dreno ou um suporte para o bem-estar do profissional. A 
chave é criar estratégias para garantir que ela seja uma ferramenta de suporte. 

Quando funcionários que trabalhavam presencialmente em escritórios mudaram 
abruptamente para o trabalho remoto por causa da pandemia, a tecnologia ganhou 
ainda mais destaque, pois passou a ser o “como”, o “quando” e o “onde” o trabalho 
acontece. Alguns líderes, que antes relutavam em apoiar o trabalho remoto, agora 
reconhecem que ele pode ser tão eficaz quanto as reuniões presenciais. 

Entretanto, por mais útil que a tecnologia tenha sido, ela também aumentou o 
estresse das pessoas, uma vez que muitos perderam o tempo de inatividade que 
antes era proporcionado por viagens de trabalho ou traslados, além das viagens de 
férias. Além disso, muitos trabalhadores sentem a necessidade de estarem sempre 
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disponíveis por estarem em casa com seus laptops, levando-os a trabalhar de forma 
ainda mais intensa do que já costumava acontecer nos smartphones. 

Isso tem um preço. Mesmo antes da pandemia, quatro em cada dez pessoas 
relataram experimentar altos níveis de estresse, de acordo com a Associação de 
Ansiedade e Depressão da América.  

Adicione a isso os desafios da vida em meio a uma pandemia, como a interrupção 
das interações presenciais, pais tendo que acompanhar o aprendizado remoto de 
seus filhos e cuidar de membros mais vulneráveis na família, muitos dos quais eles 
não podem ver pessoalmente. Não é difícil compreender o porquê de muitos 
trabalhadores estarem estressados até o limite.  Para apoiar seus profissionais em 
meio a esse contexto, as organizações precisam ajudá-los a promover seu bem-estar. 

Bem-estar: Um imperativo empresarial 
Os investimentos no bem-estar dos profissionais produzem resultados claros: 
aqueles que se sentem menos estressados demonstram mais resiliência, têm melhor 
desempenho e estão mais engajados e satisfeitos com seu trabalho. Programas de 
bem-estar devidamente projetados também podem complementar estratégias de 
diversidade e inclusão para melhorar o sentimento de pertencimento e compreensão 
de cada indivíduo, o que melhora o desempenho em toda a organização.  

Na verdade, as empresas com pontuações positivas de bem-estar foram, em média, 
16% mais lucrativas e tiveram 25% menos rotatividade de funcionários, de acordo 
com o "Global happiness and wellbeing policy report 2019" do Global Council for 
Happiness and Wellbeing. 

Oito em cada dez entrevistados da pesquisa de "Tendências globais de capital 
humano 2020", da Deloitte, identificaram o bem-estar como uma prioridade 
"importante" ou "muito importante" para sua organização nos próximos 12 a 18 
meses. No entanto, apenas 12% dessas empresas disseram estar "muito prontas" 
para resolver o problema. 

Onde está a desconexão? Pode ser no velho ditado "o que importa é medido." Mais 
de seis em cada dez organizações que responderam à pesquisa da Deloitte 
afirmaram não medir o impacto do bem-estar em seu desempenho organizacional. 
Isso pode explicar porque menos da metade dos entrevistados acredita que seus 
programas de bem-estar afetam positivamente os resultados dos negócios. 

Organizações que integram o bem-estar ao trabalho em si, em vez de tratá-lo 
separadamente, podem ajudar suas pessoas a se sentir melhor e a produzir melhor. 
Uma abordagem integrada e holística para o bem-estar fortalece o vínculo entre 
satisfação dos colaboradores e resultados organizacionais. Uma estratégia de bem-
estar eficaz impulsiona o trabalho significativo e promove um maior senso de 
pertencimento geral. 

Por que os líderes de tecnologia devem estar envolvidos no 
bem-estar  
Uma vez que a tecnologia se tornou tão interligada ao nosso trabalho, é ainda mais 
importante envolver os líderes de tecnologia na abordagem dos desafios complexos 
do trabalho e bem-estar, incluindo como as pessoas e as máquinas se engajam para 
realizar o trabalho. Essa integração de tecnologia e bem-estar pode facilitar o acesso 
dos funcionários às ferramentas e aos recursos, tornar o uso mais amigável e gerar 
métricas mais abrangentes para os tomadores de decisões de negócios. 

Organizações precisam 

apoiar seus profissionais na 

promoção do bem-estar. 

https://www.happinesscouncil.org/report/2019/
https://www.happinesscouncil.org/report/2019/
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/human-capital/articles/tendencias-capital-humano.html
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/human-capital/articles/tendencias-capital-humano.html
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/human-capital/articles/tendencias-capital-humano.html
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/human-capital/articles/tendencias-capital-humano.html
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Oito passos para os líderes integrarem tecnologia e bem-estar 
Os líderes de tecnologia devem unir forças com o RH e os líderes de negócios, para 
projetar e executar uma estratégia holística que incorpore o bem-estar dos 
funcionários às normas culturais, aos fluxos de trabalho, aos processos e às decisões 
de tecnologia. Aqui estão oito etapas que podem ajudar na construção dessa 
integração:  

1. Defina uma estratégia de bem-estar 
Talvez a estratégia mais holística seja vincular seu programa de bem-estar aos 
valores fundamentais da sua organização. Dessa forma, embora o programa em si 
possa ser novo, os profissionais já estarão familiarizados com o propósito que os 
norteia. 
 

2. Construa o business case e promova a necessidade de bem-estar 
Sua liderança não é o único grupo que precisa entender o ROI do bem-estar. 
Gestores e profissionais precisam saber que bem-estar e os bons resultados de 
negócios são inseparáveis. 
 

3. Identifique soluções de alto valor 
Quais resultados são priorizados pelos líderes: resultados de negócios ou 
satisfação dos profissionais? Os executivos devem apoiar o plano e buscar as 
estratégias e tecnologias que o viabilizarão. 
 

4. Projete com o propósito em mente 
Os líderes devem encontrar a melhor tecnologia para o desafio que identificaram. 
Eles não devem insistir em construir uma tecnologia própria se já existir software 
disponível no mercado. 
 

5. Suporte à diversidade 
Os líderes devem dar às pessoas a flexibilidade de decidir como e quando querem 
usar a tecnologia e deixá-los adaptar a experiência às suas necessidades 
específicas. É preciso identificar eventuais barreiras para as pessoas acessarem as 
plataformas. Por exemplo, elas são acessíveis a pessoas com deficiência visual? 
 

6. Garanta escalabilidade em um ambiente de trabalho remoto 
A pandemia mostrou rapidamente a muitos líderes que ter a infraestrutura e a 
tecnologia para dar suporte ao trabalho remoto não é uma característica apenas 
desejável; é vital. A tecnologia funcionará em fusos horários globais? Todos os 
profissionais poderão acessar os aplicativos de uma vez, se necessário? O preço 
do software é acessível para uso em toda a organização? 
 

7. Forneça suporte remoto ao usuário 
Os líderes podem evitar a frustração e o estresse dos funcionários implantando 
aplicativos de autoatendimento, apoiando o diálogo e encontrando outras 
maneiras de ajudar a resolver questões de profissionais em diferentes fusos 
horários – além de horários de trabalho flexíveis. Os líderes também devem 
apoiar o acesso a equipamentos ergonômicos e móveis para promover corpos 
saudáveis enquanto trabalham remotamente de casa. 
 

8. Medir e reportar 
As principais organizações integram a medição e o relatório de bem-estar em 
seus sistemas globais de relatórios e sistemas de desempenho, tais como: 
quantas pessoas aderiram aos programas de bem-estar e como os hábitos 
saudáveis dos profissionais mudaram como consequência dessas ações. E os 
líderes não podem se esquecer de quantificar os efeitos do seu programa de 
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bem-estar em métricas mais tradicionais, como o pipeline de talentos e a 
retenção. 

 

Tecnologia + Empatia 
Não importa o quão boa seja uma solução tecnológica, ela nunca substituirá a 
liderança real. Os líderes precisam ressaltar e deixar claro quais são suas expectativas 
neste novo normal — seja marcando uma hora ao meio-dia para as pessoas se 
desconectarem ou aplicando uma política "sem e-mail depois das 18h", enviando 
alertas de texto apenas se algo realmente urgente surgir. E liderar pelo exemplo é 
essencial para combater o medo sempre presente de que os profissionais serão 
penalizados por não fazerem "o suficiente". 

À medida em que os negócios e a tecnologia se tornam cada vez mais interligados, os 
líderes de tecnologia estão posicionados exclusivamente para serem os guias e 
catalisadores na alavancagem da tecnologia para apoiar intencionalmente o bem-
estar organizacional. Fazer isso com cuidado – e medir os resultados— beneficia a 
todos. 

Para saber mais, leia o relatório completo em inglês "Integração tecnologia e bem-
estar: O papel vital dos executivos de tecnologia". 
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