
Avaliação Psicossocial: 
foco na saúde 
e segurança 

do colaborador

O processo de 
avaliação psicossocial 
permite identificar 
características 
psicológicas 
necessárias para 
que um indivíduo 
desempenhe suas 
atividades de maneira 
segura

Este processo de ava-
liação tem o objetivo 
de responder ques-

tões: o indivíduo dispõe das 
características psicológicas 
exigidas para exercer o 
cargo de risco? 

Existem no mercado vá-
rios instrumentos que po-
dem ser utilizados para 
mensurar essas caracte-
rísticas psicológicas, como 
testes psicológicos para ava-
liação da cognição; testes de 
personalidade que podem 
fazer um prognóstico do 
comportamento desse co-
laborador em situações de 
maior pressão e inventários 
para ansiedade, depressão, 
estresse, resiliência, entre 
outros. 

Como está o contexto 
organizacional em relação 
aos fatores de riscos psi-
cossociais? - A Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) descreve como os 
aspectos para definir a inte-
ração dinâmica entre o tra-
balhador e seu trabalho. De 
um lado, o trabalhador com 
suas experiências, vivências 
e necessidades, do outro, 
os aspectos relacionados 
ao trabalho - ambiente, 
conteúdo e tarefas. 

Essa interação pode ser 
positiva quando oferece su-
porte, proteção e promoção 
de saúde aos trabalhadores, 
e negativa quando pode ser 
ameaçador, perigoso e de 
riscos para o trabalhador, 
nesse caso são chamados de 
fatores de riscos psicosso-
ciais. Quando nessa situação, 
o desequilíbrio prevalece 
e o trabalhador não detém 
condições internas para 
lidar com esses fatores que 
podem gerar distúrbios emo-
cionais, comportamentais e 
problemas à saúde. 

Alguns dos sintomas rela-
cionados à exposição dos fa-
tores de riscos psicossociais 
estão relacionados à ansie-
dade, depressão, problemas 
do sono, isolamento, abuso 
de substâncias psicoativas, 
agressividade, inibição da 
capacidade de concentra-
ção e tomada de decisão. 
Além das consequências à 
saúde, podem ser perce-
bidos danos físicos, sociais 
e psicológicos. Existem 
condições de trabalho que 

podem aumentar a ocorrên-
cia dos riscos psicossociais.

Tais como: cargas de tra-
balho excessivas; falta de 
clareza na definição das fun-
ções; falta de participação 
na tomada de decisões que 
afetam o trabalhador e falta 
de controle sobre a forma 
como executa o trabalho; 
má gestão de mudanças 
organizacionais e insegu-
rança laboral; comunicação 
ineficaz; falta de apoio de 
chefias e colegas, relações 
interpessoais difíceis; exis-
tência de assédio agressão 
e violência e dificuldade 
em conciliar o trabalho e a 
família. Os fatores de riscos 
psicossociais podem deixar 
o trabalhador em situação 
de maior vulnerabilidade 
e colocá-los em risco de 
adoecimento. 

De acordo com os dados 
do INSS, os transtornos 
mentais são a terceira prin-
cipal causa de concessão de 
benefícios previdenciários 
para trabalhadores com re-
gistro formal. De um modo 
geral esses transtornos de-
correm dos fatores de riscos 
psicossociais, com base nos 
dados da Previdência Social. 
Observou-se que em 80% 
dos afastamentos de traba-
lhadores por problemas de 
saúde mental foi estabele-
cido nexo de causalidade 
associado aos diagnósticos 
de depressão, ansiedade e 
transtornos de estresse. 

A expansão da Avaliação 
Psicossocial para outras 
atividades seria muito im-
portante para buscar ações 
preventivas e promoção 
da saúde do colaborador, 
trazendo vários benefícios 
para as organizações, tais 
como: diminuição do absen-
teísmo e de afastamento, 
aumento da produtividade, 
criatividade, desempenho 
e qualidade no trabalho 
desenvolvido, retenção de 
talentos entre outros. 

Por fim, é importante 
que os profissionais de RH, 
gestores e psicólogos pen-
sem sobre o quanto essa 
pandemia pode ter ou estar 
influenciando a saúde dos 
colaboradores e como os 
mesmos estão vivenciando 
todas essas mudanças im-
postas nesse período. 

Surge então a necessi-
dade de pensarmos numa 
Avaliação Psicossocial que 
contemple medidas de 
diagnóstico, rastreamento 
e monitoramento da saúde 
mental desse colaborador, 
para elaboração de plano de 
ação e de apoio às pessoas 
para a construção de saúde 
e segurança. 

(*) - Mestre em Psicologia pela USP, é 
consultora comercial 

da Vetor Editora.
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Governo estabelece ponto 
facultativo em 11 de outubro

É também o primeiro 
país em que as vendas 
online ultrapassaram 

a soma de todas as vendas 
feitas em lojas físicas, se-
gundo o Trade International 
Administration. Dados da 
Pitney Bowes mostram ain-
da que mais da metade dos 
brasileiros que compram 
pela internet consultam sites 
chineses, como Aliexpress 
e Wish, antes de realizar 
pedidos. 

Entender e aplicar téc-
nicas desse líder mundial 
é uma das estratégias para 
impulsionar o alcance e as 
vendas de um marketplace. 
Pensando nisso, Alexandre 
Nogueira, CEO da Universi-
dade Marketplaces e consul-
tor oficial do Mercado Livre 
no Brasil, lista as cinco prin-
cipais lições que os market-
places da China podem 
ensinar para os e-commerce 
nacionais. Confira: 
 1) Pagamento mobile 

pay - Um dos sistemas 
que tem revolucionado 
os pagamentos em 
marketplaces na Chi-
na é a possibilidade 
de fazer a transação 
financeira dentro de 
aplicativos, o chama-
do Mobile Payment, a 
exemplo do AliPay (do 
Alibaba) e do WeChat 
Pay, sistema semelhan-
te à funcionalidade do 
WhatsApp.

  “Os consumidores chi-
neses usam o celular 
como principal ferra-
menta para compra. 
Desde a pesquisa do 
produto até a finaliza-
ção do pagamento são 

Entender e aplicar técnicas desse líder mundial 
é uma das estratégias para impulsionar o alcance e as 

vendas de um marketplace.

Para uma empresa atuar de forma plena, é necessário 
ter atenção em todos os setores, mas especialmente 
com o financeiro, que requer cuidados próprios para 
manter a saúde do negócio. É a partir dessa área que 
toda a empresa vai se desenvolver, desde a gestão de 
colaboradores, os valores de serviços e produção, até 
os custos fixos. Com o caixa em dia, é possível crescer 
e faturar cada vez mais.

Fábio Ieger, CEO da fintech iCertus, ressalta a impor-
tância do planejamento financeiro para alcançar objetivos 
e ter uma empresa de sucesso. 

“Quando se trata de um negócio, é possível utilizar 
a analogia da carroça, sendo que alguns setores são 
responsáveis por fazê-la andar. Entre os setores que 
atuam como cavalos estão produção, compras e vendas, 
extremamente necessários para o desenvolvimento da 
empresa. O financeiro atua como o carroceiro, respon-
sável por direcionar os cavalos para os lugares certos. É 
por esse motivo que a organização das finanças precisa 
receber atenção”, explica.

Os principais problemas de uma empresa costumam 
estar relacionados ao dinheiro. Muitas vezes o gestor não 
reconhece despesas ou mesmo não sabe o custo de um 
produto vendido, o que pode gerar um grande prejuízo 
a curto ou longo prazo.

Por essa razão, o primeiro passo para iniciar o pro-
cesso da organização é a documentação de informações 
simples, como as compras realizadas, custo de matéria 
prima, pagamentos de funcionários e outros valores dos 
quais a empresa depende. 

Existem diversas ferramentas que podem ajudar a 
reunir esses dados para análise. “Atualmente é possí-
vel encontrar planilhas de controle e gestão financeira 
gratuitas na internet, o próprio Sebrae oferece esse tipo 
de conteúdo”, orienta o empresário.

A iCertus também possui um sistema próprio de 
gestão empresarial. Além da organização das finanças, 
também oferece controle de estoque, compras, vendas 
e até mesmo emissão de notas fiscais. Empresas que 
emitem até 20 notas mensais podem utilizar o software 
gratuitamente.

Segundo Fábio, a principal dificuldade dos gestores é 
o hábito de reconhecer e registrar valores nessas plata-

O que nosso e-commerce 
pode aprender com 

os marketplaces da China
Com tecnologias de ponta e estratégias de venda cada vez mais redefinidas, a China se consolidou 
como o país que mais fatura com e-commerce

tantâneas, direcionan-
do esses consumidores 
para a compra online. 
Há investimento e ino-
vação para atrair cada 
vez mais compras em 
marketplaces“, explica 
o CEO. 

 4) Ecossistema de pro-
dutos - O conceito de 
marketplace na China 
está diretamente li-
gado à variedade de 
serviços e produtos 
dentro de uma mesma 
plataforma como a 
Amazon. “Lá, o vare-
jo digital concentra 
opções diversas em 
um único lugar, dife-
rente de alguns sites 
no Brasil, em que os 
produtos ainda são 
segmentados”, afirma. 

 5) Promoções e ofertas 
- Com uma variedade 
enorme de produ-
tos e anunciantes, os 
marketplaces apre-
sentam alta concor-
rência de preços e 
serviços. Com tanta 
disponibilidade de 
um mesmo produto, 
Alexandre aponta o 
uso estratégico de 
promoções e ofertas 
como fator de atração, 
para se sobressair em 
meio à concorrência. 
“Nos marketplaces da 
China, é muito comum 
a alta frequência de 
promoções e ofertas 
nos aplicativos, incen-
tivando a compra do 
cliente”. - Fonte e mais 
informações: (www.
universidademarke-
tplaces.com.br).
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realizados em disposi-
tivos móveis. Mais de 
90% dos pagamentos 
digitais feitos em apli-
cativos são realizados 
pelo WeChat e AliPay”, 
observa o CEO.

 2) Agilidade de entre-
ga - Outra facilidade 
que os marketplaces 
da China oferecem é a 
agilidade no prazo de 
entrega. Enquanto no 
Brasil consumidores 
precisam aguardar em 
média 11 dias para 
receberem seus produ-
tos, na China, a entrega 
é realizada com prazo 
de até um dia. 

  Alexandre reforça 
que investir na me-
lhor experiência do 
consumidor aumenta 
significativamente as 
chances de fidelizar o 
cliente. “É válido que 
anunciantes propor-
cionem o menor prazo 
de entrega possível. 
Com isso, será possível 

não só reter clientes, 
mas também alcançar 
novos consumidores”. 

 3) Live commerce - As 
chamadas lives com-
merces, que tiveram 
início na China, já têm 
sido uma aposta de e-
commerces no Brasil.  
A estratégia se baseia 
em realizar vendas por 
meio de transmissões 
ao vivo em mídias so-
ciais – que contam com 
cerca de 150 milhões 
de usuários no país, 
segundo o relatório 
Digital 2021, da WeA-
reSocial.

  “É muito comum, em 
lojas chinesas, os in-
fluenciadores apresen-
tarem lives em shop-
pings para divulgar 
produtos e promoções. 
Além disso, negócios 
chineses oferecem 
descontos àqueles que 
se aproximam de lojas 
físicas, por meio do en-
vio de mensagens ins-

Falta de organização financeira é 
uma das razões para a falência

formas. “Não existe estudo de gestão financeira desde 
a escola e isso também impacta os hábitos de cada 
pessoa. Então é necessário buscar esse conhecimento e 
as ferramentas necessárias para mudar esses costumes, 
independentemente de ser pessoa física ou jurídica”, 
recomenda o CEO.

Para os pequenos empresários, uma das dicas de 
Fábio é diferenciar o lucro dos negócios do próprio 
salário porque, ao misturar os valores, o empreendedor 
pode acabar utilizando o dinheiro da empresa para fins 
pessoais. Além disso, ele ressalta a importância de um 
fluxo de caixa saudável e uma reserva para emergências.

Em casos de necessidade, também é possível optar por 
empréstimos com juros mais baixos, mas o especialista 
recomenda cautela. 

“É necessário saber onde o valor será aplicado, seja 
uma dívida, compra de insumos ou na organização, afinal 
essas informações são importantes para os credores. 
O crédito também pode ser utilizado para fazer inves-
timentos na empresa, para que ela possa permanecer 
atuando de forma saudável”, ele finaliza.

Além de ferramentas tecnológicas para gestão de 
empresas, a iCertus oferece linhas de crédito especiais 
para empreendedores, com antecipação de recebíveis 
com uma das menores taxas de juros do mercado, que 
iniciam em 0,5% ao mês. - Fonte e mais informações: 
(www.icertus.com.br).

Os principais problemas de uma empresa costumam estar 
relacionados ao dinheiro.
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O Ministério da Economia 
estabeleceu o dia 11 de outu-
bro, próxima segunda-feira, 
como ponto facultativo. A 
portaria foi publicada on-
tem (7) no Diário Oficial da 
União e vale para os órgãos 
e entidades da administra-
ção pública federal direta, 
autárquica e fundacional do 
Poder Executivo, cabendo 
aos gestores preservar o 
funcionamento dos serviços 
considerados essenciais.

O dia 11 de outubro an-
tecede ao feriado do Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, cele-
brado no dia 12, próxima 

terça-feira. A medida altera 
outra portaria, publicada 
em dezembro de 2020, que 
divulga os feriados nacionais 
e estabelece os dias de ponto 
facultativo no ano de 2021.

Os próximos feriados se-
rão em 2 de novembro 
(Finados), 15 de novembro 
(Proclamação da República) 
e 25 de dezembro (Natal). 
Ainda há os pontos faculta-
tivos de 28 de outubro (Dia 
do Servidor Público), 24 de 
dezembro, após as 14 horas 
(véspera de Natal) e 31 de 
dezembro, a partir das 14 
horas (véspera de Ano-No-
vo) (ABr).


