
Conversa com Gestão de Pessoas 
 
 

Apresentação 
 
 

A BB DTVM (BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A) é uma empresa especializada na gestão de recursos 

de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do 

Banco do Brasil. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e é líder da 

indústria nacional de fundos de investimentos e carteiras administradas, 

conforme ranking da ANBIMA de março de 2020. 

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar pandemia do 

Coronavírus (Covid-19), a BB DTVM implementou o Home Office para todos 

seus funcionários, buscando a segurança dos trabalhadores e suas famílias e 

seguindo as orientações das autoridades do Estado. 

No cenário de privação de liberdade e insegurança quanto à própria 

saúde e à de seus familiares, a BB DTVM esteve atenta aos seus funcionários, 

já que poderiam sentir os efeitos da doença, que atinge, em maior ou menor 

grau, os próprios colegas, familiares e entes queridos, gerando sentimentos de 

tristeza, medo e angústia. A situação de quarentena também potencializa o 

sentimento de solidão, em especial àqueles que residem sozinhos, estando 

completamente isolados do convívio social com qualquer ser humano. 

Dessa forma, buscamos ações para apoiar os funcionários visando o 

equilíbrio físico e mental durante o distanciamento social. Uma dessas ações 

foi a prática “Conversa com Gestão de Pessoas”. 

“Conversa com Gestão de Pessoas” é uma roda de conversa on-line que 

permite que os participantes compartilhem experiências, sentimentos sobre o 

tema proposto previamente, e desta forma, percebam que não estão sozinhos 

nos desafios impostos pelo isolamento social. 

 

 

 

 

 

 



Introdução 
 

Em março/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a 

doença ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19) como uma pandemia. O Brasil 

e o mundo vivenciaram uma grave crise na área de saúde, e a rápida 

proliferação do vírus levou alguns países a adotarem medidas restritivas e de 

isolamento social buscando, sobretudo, evitar aglomerações de pessoas.  

Na última semana de março, a BB DTVM implementou o sistema de 

Home Office  para  todos os seus funcionários. De forma rápida e assertiva foi 

possível reduzir o risco de manter todos os funcionários em um mesmo 

ambiente de trabalho, porém surgiu a preocupação com o bem-estar emocional 

das pessoas, uma vez que se está vivenciando uma forma de trabalho 

totalmente nova, que traz impactos diretos à maneira como as pessoas 

conduzem suas vidas. 

O trabalhador é uma pessoa composta de subjetividade, que traz em 

sua história reflexos do meio social em que vive. É um ser biopsicossocial, isto 

é, dotado de caráter biológico (corpo), psicológico (emocional) e social 

(convivência). Qualquer alteração em uma dessas três faces pode acarretar 

doenças, sofrimentos e impactar nos outros dois fatores, pois são 

indissociáveis.  

O contexto de isolamento social afeta diretamente a convivência e 

repercute no aspecto psicológico, podendo gerar sentimentos de solidão, 

angústia e medo; em alguns casos, um quadro de depressão e ansiedade, 

conforme amplamente divulgado pelos médicos e psicólogos, durante todo 

período de pandemia. 

Nesse cenário, a BB DTVM buscou oferecer apoio aos seus funcionários 

com ações de atividades físicas on-line, palestra sobre Saúde Mental com 

especialista e implementando a prática “Conversa com Gestão de Pessoas”. 

Acreditamos que foi um caminho adequado e assertivo por disponibilizar 

informações e espaço para o corpo funcional participar, identificar-se com o 

tema e buscar alternativas para manutenção do seu bem-estar. 

“Conversa com Gestão de Pessoas” é um espaço online de acolhimento 

para os funcionários compartilharem suas experiências, se apoiarem e 

encontrarem alternativas de enfrentamento das situações, sentimentos e 



desafios vivenciados no período da quarentena. É no suporte de pares que 

algumas pessoas têm esperança de trilhar outros caminhos, de reduzir suas 

autocobranças e perceberem que não estão sozinhas nessa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implantação do Conversa com Gestão de Pessoas 
 

Conversa com Gestão de Pessoas é uma roda de conversa on-line 

realizada durante o expediente de trabalho, com duração de 1h e a 

participação é voluntária. É um espaço de troca no qual os funcionários 

compartilham seus sentimentos e ações de enfrentamento de acordo com o 

tema proposto, interagindo verbalmente e/ou pelo chat. 

Já realizamos quatro encontros (24/04, 14/05, 10/06 e 30/07), usando a 

plataforma Teams Microsoft. Os temas foram: Home Office com Crianças; 

Saúde Mental na Quarentena; Ansiedade e Depressão; e Gestão do Tempo. 

As dicas trocadas nos encontros são resumidas e compartilhadas por e-mail 

para toda a empresa.  

Os temas surgem a partir de sugestões dos funcionários ou a partir de 

algum assunto abordado em palestras. Dessa forma, conseguimos manter um 

número médio de participações em torno de 70 funcionários.  

A organização da atividade foi um desafio porque tínhamos a 

preocupação com quantidade de participantes mantendo um espaço de 

acolhimento e oportunidade de fala e interação, já que o convite foi lançado 

para todos os 286 funcionários. Temos o cuidado de agendar um dia e horário 

compatível com as atividades do mercado financeiro, escolher temas de 

interesse comum dos funcionários e gravar a prática, com pedido de 

consentimento dos participantes, para que os funcionários ausentes possam 

assistir posteriormente.   

O encontro também é uma pausa nas atividades e um momento de rever 

os colegas.  

Percebemos nos encontros que algumas pessoas expõem suas 

experiências, angústias e dicas de superação das situações cotidianas, outros 

interagem mais no chat e alguns apenas ouvem. Acolhemos os funcionários 

com respeito a sua individualidade e escolha de participação no grupo. 

Acreditamos que, de alguma forma, os participantes encontram uma ajuda 

mútua.  

 

 

 



Conclusão 
 

O benefício apresentado pela prática “Conversa com Gestão de 

Pessoas” é a ressignificação e minimização de sofrimentos, angústias e 

estigmas, por meio da criação de um ambiente de escuta, trocas de 

experiências e acolhimento.  

Ao final de cada encontro, recebemos elogios pela prática de forma 

verbal, escrita no chat ou informalmente em contato com os funcionários. 

Alguns dos comentários: “Excelente encontro! Parabéns”, “Gostei muito do 

clima descontraído do Conversa”, “Muito bom estar com todos! Parabéns pela 

iniciativa”. 

Realizamos duas pesquisas sobre a prática e a nota média foi 9 (escala 

de 1 a 10). Em geral, os funcionários indicam o “Conversa com Gestão de 

Pessoas” para outros colegas. 

Recebemos sugestões para continuidade dos encontros até o fim da 

pandemia/distanciamento social, evidenciando a satisfação dos funcionários 

com a prática. 

“Conversa com Gestão de Pessoas” foi uma prática desenvolvida 

durante o isolamento imposto pela pandemia, e tem alcançado seu objetivo de 

ser um espaço de acolhimento, troca de experiências, compartilhamento de 

sentimentos e ações de enfretamento, uma ferramenta que contribui no 

equilíbrio da saúde mental dos participantes. 

Diante do exposto, a BB DTVM reforça seu compromisso com seus 

funcionários, valoriza sua dimensão humana, permitindo que se sintam 

reconhecidos como importantes para a Empresa, bem como fortalece o 

pertencimento e influencia diretamente no engajamento dos colaboradores. 

Em seguida, anexamos os convites dos encontros. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  
Convites “Conversa com Gestão de Pessoas” 

 

 

 

 

 

 


