
Onde fica o nosso lado humano?  

Estamos vivendo o segundo ano pandêmico de nossas vidas. Uma das marcas que este período deixou é a 

transformação digital. O que nos leva a questionar se diante de tantas mudanças que impactam a nossa 

rotina e das dificuldades enfrentadas com a saúde, inclusive a mental, estamos olhando, de fato, para o 

nosso lado humano. 

Como estamos nos relacionando com o trabalho? Como estamos sendo produtivos? Que significados 

estamos atribuindo a nossas vidas? É difícil trabalhar quando não se está feliz. É custoso. Se produz 

menos.  

Neste contexto, é visível notar que as empresas acordaram para toda a diversidade e complexidade do ser 

humano. E está sendo desafiador para elas acompanhar essas mudanças, permitindo mais autonomia aos 

colaboradores para a tomada de decisão e a resolução problemas.  

O desafio das pessoas dentro das organizações, especialmente das lideranças, têm sido fazer deste 

espaço um local mais humano, em que temos a clareza de que são as máquinas que estão a nosso serviço, 

não o contrário.  

Independentemente da velocidade com que passamos a viver, temos que parar e olhar no que pensam as 
pessoas, quais estão sendo seus aprendizados. São as nossas “coisas humanas” que nos conectam à 
nossa memória.  
 
Neste processo, torna-se ainda mais essencial abraçar a nossa coragem de identificar nossos sentimentos 
e de lidar com os sentimentos dos outros, pois é nas relações que conseguimos crescer. Para isso, é 
fundamental lançarmos mão de nossas competências emocionais: o poder das relações, a empatia, a 
resiliência, a vulnerabilidade e a confiança.  

A pandemia nos deixou a marca do cuidado com a saúde, e também nos ajudou a acolher nossas emoções, 

ter coragem de abraçar nossas vulnerabilidades e poder viver intensamente momentos difíceis, incertos e 

complexos. E para seguirmos em frente, será fundamental relacionarmos o respeito a normas e a questões 

de ética com a qualidade das nossas relações. 
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