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"Cada vez mais, o impacto emocional no trabalho toma um significado maior. As organizações 
podem e devem ajudar seus colaboradores a encontrar suas paixões"  
 
Desde os primórdios da Humanidade, o homem procura entender aquele sentimento arrebatador 
que o consome, torna-o dependente e por vezes o machuca... Mas, por outro lado, lhe 
proporciona uma experiência mística, intangível, inexplicável, e até mesmo sagrada; que desafia 
as leis da natureza e a investigação científica. A paixão tem sido estudada na literatura, 
usualmente na área do relacionamento e amor e, mais especificamente, na relação entre duas 
pessoas. Isso nos leva a pensar sobre a paixão no trabalho.  
 
Como podemos nos tornar íntimos ou próximos do nosso trabalho? O que faz as pessoas amarem 
seu trabalho? O que faz colaboradores apaixonados? Por que pessoas apaixonadas deixam de se 
apaixonar? Como a organização pode sustentar e cultivar esse conceito? Cada vez mais, o 
impacto emocional no trabalho toma um significado maior. É importante para as pessoas 
perceberem que fazem uma atividade justa, exercitando sua competência profissional, num 
ambiente adequado. Entretanto, desde que o trabalho é o local onde elas passam o maior tempo 
de suas horas, faz sentido que os fatores humanos sejam valorizados.  
 
Apesar de tudo que se fala de motivação, as pessoas ainda trabalham em atividades e locais que 
não gostam, e as organizações encontram nisso a dificuldade de manter a motivação individual ou 
da equipe. Os estudos mostram que a paixão, o autoconhecimento, o ambiente de trabalho, o 
conhecimento e a produtividade estão relacionados. Pessoas com paixão pelo seu trabalho tendem 
a trabalhar mais arduamente e de modo mais criativo.  
 
O sucesso das organizações depende do relacionamento entre o que os colaboradores necessitam 
e as necessidades das empresas. As organizações precisam das pessoas - talentos, energia, 
esforços. As pessoas precisam das organizações - trabalho importante, salários, benefícios, 
integração social. Paixão diz respeito às nossas necessidades de crescer, aprender e nos envolver 
na busca de nutrir essa mesma paixão. Paixão alimenta paixão. Paixão é experienciada na cabeça 
e também no coração, como bem a sentimos.  
 
Desenvolver líderes que sejam apaixonados e inspirem paixão nos outros é imperativo para as 
organizações que desejam o sucesso. Patrícia Boverie e Michael Kroth desenvolveram um modelo 
para estimular e manter a motivação para o trabalho através de pesquisas psicológicas no campo 
da paixão, em que o foco do estudo foi a Transformação do Trabalho e das Pessoas, numa nova 
perspectiva organizacional de aprendizagem, performance e mudanças. 
 
O ciclo da paixão na vida pessoal é similar ao ciclo da paixão no trabalho. A paixão começa 
usualmente no início de um novo trabalho ou de um novo projeto. Como a aprendizagem 
aumenta, o mesmo ocorre com a paixão pelo trabalho. A paixão tende a ficar num platô por um 
período de tempo quando a pessoa se sente qualificada na atividade. Se o mesmo torna-se chato, 
ou se algo a desagrade, a paixão declina. 
 
As pessoas capazes de manter a paixão procuram em volta novos desafios, e, como elas se 
sentem realizadas, permanecem nesse platô por um período maior, mas não definitivamente. 
Muitas vezes, fazem isso conscientemente. Outras procuram ter um modelo, embora 
inconscientemente, depositam novos interesses, ou interesses que não mais existam. 
 
De acordo com os estudos de Fisher, em 1992, os ciclos da paixão duram quatro anos. O 
importante é parar, pensar e aprender a recomeçar durante toda a sua existência. Seja na família, 
no relacionamento a dois, no trabalho, o importante é aprender a conectar constantemente tudo à 
sua vida. Não esquecer de aprender sempre, recomeçar quantas vezes forem necessárias.  



O modelo de Transformação da Paixão baseia-se em três pilares - o descobrir da paixão, o 
entusiasmo, o que realmente tem significado para você. A seguir vem o desenho do processo em 
que se define o papel do colaborador e o da organização, criando-se o meio para que se 
mantenha esse estímulo, aliado à paixão. Finalmente, estuda-se o desenvolvimento da paixão em 
si. Essa chama em que estão inclusos os riscos, a aprendizagem e a construção da auto-eficácia.  
 
As pessoas que correm riscos estão constantemente aprendendo - sobre si mesmas e sobre o seu 
trabalho. Da mesma forma, as empresas crescem quando seus colaboradores ultrapassam seus 
próprios limites e aprendem novas habilidades ou conceitos. Devemos assumir os riscos. Com os 
riscos, aprendemos. Quando aprendemos, desenvolvemos a auto-eficácia - nossa crença em nós 
próprios, e estaremos preparados para buscar o que queremos na nossa vida. 
 
Nós somos responsáveis pelo nosso autodesenvolvimento e podemos definir como fazer com que 
nosso trabalho seja mais apaixonante. Podemos também pensar sobre o que estamos fazendo e 
começar algo novo, ou, ainda, enfatizar nosso futuro trabalho conectado com o trabalho atual, 
porque quanto mais tempo temos para nós próprios, mais controle teremos sobre nosso destino. 
 
Por outro lado, as organizações podem e devem ajudar seus colaboradores a encontrar suas 
paixões, criando uma empresa de aprendizagem contínua, compartilhando conhecimentos no 
envolvimento dos mesmos. Podem também criar meio apaixonante, repensando a visão, missão e 
valores, criar atividades com significado, cuidar das pessoas. Transformar o ambiente de trabalho 
é assim, o encontro da paixão aliado à razão, em que o racional une-se à emoção, e os sonhos 
transpassam o muro da realidade no trabalho, na vida pessoal, no relacionamento em equipe. 
Transformar a paixão no ambiente de trabalho é um desafio para muitos... e natural para tantos 
outros. Produtividade, flexibilidade, rentabilidade, felicidade, um significado especial.  
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