
Uma solução inovadora e 
eficaz para a saúde mental 

nas empresas 

Diogo Lara, MD, PhD 
diogo@cingulo.com
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Sociedade contemporânea 
está cada vez mais doente

• Aumento de problemas emocionais e 
suicídio no Brasil 

• Em 2 anos aumentou em 20% as 
consultas psiquiátricas e 36% as 
consultas de psicoterapia (e 0,5% as 
demais consultas) segundo a ANS 
(Estadão, 31/08/2019) 

• Coronavírus duplicou os problemas 
emocionais



Perdas por problemas de 
saúde no mundo do trabalho

• 40% da vida produtiva das pessoas 
perdida é por problemas mentais  

• esse número é subestimado 
(problemas físicos secundários aos 
problemas emocionais)

18-50 anos

mental

Vos, Theo et al. The Lancet 380 (2012): 2163-2196.   
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Prejuízos por problemas de 
saúde mental nas empresas

• 81% do total da produtividade perdida ocorre durante 
o trabalho (presenteísmo - fenômeno invisível) e 19% 
pelo absenteísmo - fenômeno aparente 

• transtornos mentais, em particular a depressão e 
ansiedade, são responsáveis por pelo menos 50% do 
presenteísmo  

• transtornos mentais correspondem a cerca de 40% 
dos dias totais de absenteísmo 

• no Brasil, a prevalência e impacto das doenças 
mentais no absenteísmo e presenteísmo é maior do 
que em outros países

absenteísmo

presenteísmo

Stewart, WF e tal. (2003). Cost of lost productive work time among US workers with depression. JAMA, 289(23), 3135-3144.
Baptista, Marcos C et al. (2019). Absenteeism and Presenteeism Associated With Common Health Conditions in Brazilian Workers. J Occup Environ Med 61: 303-313.



• faltas e afastamentos (absenteísmo) 

• queda de produtividade (presenteísmo) 

• custo alto de sinistralidade 

• custo primários de turnover (demissão, recrutamento, 
treinamento, integração…) 
e secundários (queda de produtividade)  

• impacto no clima da empresa e retenção de talentos

Prejuízos diretos e 
indiretos para as empresas



 Financial Times 
10/07/19



• Cada 1 dólar investido em saúde mental gera 
3 a 9 dólares de retorno 

• Aumento de 5% de horas trabalhadas (menos 
absenteísmo)  

• Aumento de 5% da produtividade por hora 
trabalhada (menos presenteísmo)

A boa notícia: investir na mente 
dos colaboradores dá retorno

Chisholm D, e t al. Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. Lancet Psychiatry. 2016; 
3(5):415-24.
Milligan-Saville JS, et al Workplace mental health training for managers and its effect on sick leave in employees: a cluster randomised 
controlled trial. Lancet Psychiatry. 2017;4(11):850-858.
Hargrave, G. E., Hiatt, D., Alexander, R., & Shaffer, I. A. (2008). Psychological treatment impact on presenteeism and absenteeism: 
Implications for return on investment. Journal of Workplace Behavioral Health, 23(3), 283-293.



Apesar de  1/3 dos colaboradores terem algum transtorno 
psiquiátrico e  1/3 terem sintomas emocionais significativos 
(ansiedade, estresse…) e/ou sintomas psicossomáticos, desses 2/3, 
>75% não procura ajuda em função de:  

• estigma, medo de boicote (ex. não promoção ou demissão)  
• falta de privacidade, resistência psicológica 
• custo e tempo 
• falta de acesso a bons profissionais com tempo adequado de 

consulta 

Soluções tradicionais (psiquiatra, psicólogo):  
• adotados por uma minoria   
• acionados tarde demais (quadros agravados) 
• difícil mensurar resultados 
• profissionais ganham por consulta: incentivo a prender o paciente

Mas infelizmente…
  ˜

  ˜

Andrade et al, (2012).  Mental disorders in megacities: findings from the São Paulo megacity mental health survey, Brazil. PLoS One;7(2):e31879. 



O mais bem avaliado aplicativo de 
autoconhecimento do mundo
com base nas avaliações da AppStore e Google Play

4,9 NA PLAY STORE
100.000+ COMENTÁRIOS

5,0 NA APP STORE
35.000+ COMENTÁRIOS

Aplicativo nota 10 no techtudo.com.br

1.900.000+ downloads orgânicos



Como abordagem do Cíngulo quebra barreiras
• Estigma - estilo de linguagem não estigmatizadora, não se torna “paciente”, mas usuário   

• Privacidade - sem necessidade de se expor 

• Resistência psicológica - a autoavaliação dá consciência dos problemas e passa 
credibilidade pela sua precisão; “orgulho” não atrapalha por não envolver pessoas no 
primeiro momento 

• Custo - totalmente gratuito para o colaborador 

• Falta de tempo - pode fazer na horas “mortas” (trânsito), de noite, fim de semana 

• Acesso a bons profissionais - alta qualidade do conteúdo, personalização da 
experiência de acordo com perfil, chatbot e acompanhamento por coordenador de 
cuidados  



Por que as pessoas 
amam o Cíngulo?
• Eficaz, rápido, uso fácil, sigiloso, 

engajador 

• Conteúdo profundo e simples ao 
mesmo tempo  

• Disponível 24/7 na palma da mão 

• Ajuda em situações emergenciais 

• Fácil de medir resultados e impacto

Está me ajudando muito na 
minha ansiedade e a sair da 

depressão. 

O melhor que eu já vi... 
Resultados fantásticos em pouco 

tempo!

É de longe a melhor 
terapia que já fiz na minha 

vida!

“
”



• Feito por especialistas com >20 anos  
de pesquisa e experiência clínica 

• Conteúdo e experiência personalizada 

• Ciência, arte, linguagem e usabilidade 

• Terapia guiada + coaching + meditação

Por que é tão efetivo?

Diogo Lara, MD, PhD  
co-fundador, psiquiatra, ex-

pesquisador CNPq, ex-professor titular 
da PUCRS, 150 artigos científicos       

e 4 livros publicados

Gustavo Ottoni, MD, PhD  
co-fundador, psiquiatra, pesquisador,  
ex-professor assistente da UFCSPA        



Terapia de processamento de  
memórias (EMDR, brainspotting, 

experiência somática, AIM)

Terapia de 
esquemas (Jeffrey 

Young)

Estados de ego 
(análise 

transacional)

ACT (terapia de 
aceitação e 

compromisso)

Terapia cognitivo-
comportamental

Mindfulness

Freud 
(inconsciente, 

análise da 
biografia)

Jung (sombra, 
significado, 
arquétipos)

Bowlby 
(apego)

Terapia baseada  
em narrativa e 
metacognitiva

Hipnose, PNL 
(programação 

neurolinguística)

EFT (Emotion Focused Therapy e 
Emotional Freedom Technique) Coaching Psicologia 

positiva

Terapia 
comportamental 

dialética

Internal Family Systems (IFS) e  
dezenas de outras técnicas

Uso integrado de várias linhas de terapia e de autoconhecimento

Abordagens bem difundidas no Brasil Abordagens pouco difundidas no Brasil

Meditação 
não-dual



Uma "academia para a mente" 
voltada para aumentar o 

MENTAL FITNESS                
dos colaboradores



1) autoavaliação do mental fitness: mede os 5 principais traços 
favoráveis e desfavoráveis

Retorno privado para o colaborador, RH vê resultados por setor (anonimato preservado).                       



2) sessões de autoconhecimento: para agir no jeito de ser

Mais de 130 sessões (cerca de 15 min cada) nos principais temas psicológicos



3) SOS: para melhorar rapidamente em situações críticas

Mais de 50 técnicas (entre 4 e 20 min cada) de resolução rápida



4) Diário emocional: para monitorar o humor, desabafar e registrar 
momentos bons e aprendizados



5) Novas autoavaliações periódicas mostram a evolução pessoal 
(empresa vê resultados por setor)



6) Chatbot para guiar, acompanhar, motivar e conectar afetivamente 
com os colaboradores 



Intervenções de acordo com Mental Fitness e necessidades

alto 

médio 

baixo 

Autodesenvol-
vimento

baixa resistência, 
disponível 24/7,  

eficaz

habilidades

resiliência

sintomas

equilíbrio 
emocional

sofrimento
resistência 

Psicoterapia
resistência 

Medicação

Mental fitness Necessidades

Coordenador 
de cuidados



• Acesso ao aplicativo para colaboradores 

• Acesso a um chatbot que ajuda a guiar o 
autocuidado pelo app e a engajar. 

• Acessa a um painel com dados por setor 
para acompanhar os resultados 

• Apoio de um coordenador de cuidados 
em horário comercial acessível pelo 
botão “preciso de ajuda emocional”  

• Gerenciamento de casos graves 
(traumas, afastados,…) 

• Palestra e treinamento de lideres com o 
Dr. Diogo Lara

Serviços prestados



Resultados reais de empresas: melhora clara de 
mental fitness já em poucas semanas

Características com melhora 
mais acentuada: 

• Ansiedade 
• Estresse (sensibilidade) 
• Raiva  
• Vontade 
• Impulsos

Semana 0 Semana 4 Semana 8

37%

52%

11%

18%

50%

32%

9%

48%

41%alto 

médio 

baixo 

7

5

Mental fitness

n=348 de uma amostra de 2321 usuários que ativaram 
sua licença em uma empresa de 10 mil colaboradores.  
Cerca de 15% chega na oitava semana de uso (antes do 
chatbot), mas resultados são robustos já em 4 semanas. 



Dashboard para RH: indicadores de uso e evolução
Indicadores de cadastros e uso Indicadores de evolução emocional

características favoráveis

características prejudiciais



Para os colaboradores 

• Aumento de bem-estar  

• Melhora de saúde mental  

• Seguro emocional (serviços à 
disposição 24/7 em casos de 
estresse agudo, semelhante ao 
EAPs, mas com maior 
resolutividade).  

Para a organização

• Redução de absenteísmo e 
presenteísmo (mais produtividade) 

• Melhora do clima na organização 

• Conexão afetiva e sentimento de 
gratidão pelos colaboradores 

• ROI de pelo menos 5 X

Ganhos e benefícios gerados



Disponibilidade            168 horas por semana               1 hora por semana 

Terapia guiada do Cíngulo Terapia com psicólogos

Custo mensal                  <R$10 reais               R$160 (qualidade?) a R$2000  
                                  (pago pela empresa)                 (mais sinistralidade)

Uso              horas “mortas”, noite,                horário produtivo, 
             sáb/dom, pode ser intensivo        não pode ser intensivo

Diferenças entre a terapia guiada e a psicoterapia individual



Terapia guiada do Cíngulo Terapia com psicólogos

Situações emergenciais         sempre disponível                raramente disponível     

Linhas da psicologia                    20+                                        1-3
(encaixa o paciente na sua linha)

Técnicas de Coaching                    sim                                 eventualmente  

Meditação                    sim                                    raramente    

Processamento de traumas                    sim                               muito raramente    

Diferenças entre a terapia guiada e a psicoterapia individual



Terapia guiada do Cíngulo Terapia com psicólogos

Barreiras   “só um app”, disciplina         estigma, privacidade, custo   

Qualidade da relação     previsível, retaguarda           íntima, individual, orgânica 

não são excludentes

Caráter preventivo                    alto                                          baixo 

Abrangência    20-50% dos colaboradores    <10% dos colaboradores

Diferenças entre a terapia guiada e a psicoterapia individual

Contato humano    via chat, pontual, a qq hora    ao vivo, 45 min por semana



Principais Clientes



Sentimento das pessoas que 
usam o Cíngulo. Tag cloud feito 
a partir dos reviews nas lojas.



Imagine uma empresa em que todos recebem um 
cuidado emocional de verdade.



cingulo.com/empresas  
 



Testemunhos 



Testemunhos 



Testemunhos 



Testemunhos 


