
RH deve contribuir para equilíbrio emocional dos funcionários  

O departamento de Recursos Humanos tem que contribuir para que haja equilíbrio emocional 
dos colaboradores, fazendo com que usem os sentimentos em benefício pessoal, da equipe e 
da companhia. Para Paulo Gaudencio, médico psiquiatra há 50 anos e consultor com foco no 
desenvolvimento de pessoas no ambiente corporativo, as companhias erram ao avaliar que os 
funcionários devem ser estritamente racionais.  

“O homem é um animal racional que sente e pensa. As empresas tratam o ser humano como 
se ele só pensasse e deixam de lado a parte das emoções. Resultado: se as pessoas não 
podem usar a emoção de forma adequada, as engolem e adoecem, sendo que a organização, 
por sua vez, perderá produtividade. A função do RH é patrocionar as pessoas para que possam 
viver a emoção no papel profissional.”, disse o especialista, que participou nesta quinta-feira 
(4/06) do comitê estratégico de Gestão de Pessoas na Amcham-São Paulo.  

Gaudencio destacou que a agressividade, por exemplo, deve ser canalizada de forma 
adequada no sentido de ampliar a performance e conquistar mercado. “Se o funcionário for 
impedido de usar emoções, sofrerá principalmente de depressão ou ansiedade.” 

Segundo o psiquiatra, o equilíbrio emocional dos funcionários gera um ambiente mais 
colaborativo, menos egoísta. O médico ressaltou que a principal consequência é a satisfação 
no exercício das atividades.  

Outro aspecto que as empresas não podem esquecer é a garantia de tempo para que as 
pessoas desfrutem de suas vidas pessoais – lazer e família. “Nas empresas, vemos hoje uma 
situação em que há pouca gente contratada e trabalhando por muitas horas. É preciso 
proporcionar equilíbrio pessoal porque, caso contrário, também ocorrerão doenças e perda de 
interesse.” 
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