
Organizações positivas =
organizações lucrativas
Por me/o da promoção de organizações positivas, pode-se convergir para dois

importantes significados: a satisfação individual e a qualidade da organização

D
esde que nos foi decretado que iríamos "através de

nosso suor ganhar nosso pão", o trabalho tem se

assemelhado à bênção ou maldição. É através dele

que definimos o que somos e o que identificamos

como comunidade; o significado à nossa vida e formatamos nosso

senso de relações sociais, muitas vezes fundamentado pelos

relacionamentos profissionais de parceiros que integram uma

mesma equipe, direcionada a objetivos comuns e em profissões

convergentes, configurando o senso de orgulho e a forma de

pertencer a um grupo, que auxilia a construir a identidade social.

Portanto, o trabalho em muito define as condições de nossa

existência, e por conseqüência como avaliamos nossa vida e a

satisfação que temos. Em outras palavras: influi de forma

significativa em nossa felicidade.Vale lembrar que me refiro à

felicidade como a forma mais ampla que avaliamos nossa vida,

fundamentado em nossos próprios parâmetros e conceitos,

medindo de forma afetiva e cognitiva o quanto das circunstancias

de nossas vidas encontram nossas expectativas pessoais.

O trabalho, conforme dito, é uma importantíssima

dimensão de nossas vidas e a satisfação com este é

profundamente benéfica tanto para empregadores como para

empregados. Esse estado de bem estar incorporado pelo

indivíduo oferece resultados significativos. Estudos mostraram

que quando os funcionários possuem maior controle sobre

seus próprios objetivos e são participativos no processo

decisório, a satisfação com o trabalho eleva-se, adotando-se

uma percepção integrada, isto é, "nós" passa a ser uma palavra

normalmente empregada.

Quando esta configura em uma filosofia corporativa, os

trabalhadores são mais felizes e por conseqüência mais

produtivos, participativos, comprometidos, criativos, envolvidos,

respeitosos e solícitos. Isto por um motivo cientificamente

comprovado: as pessoas quando se encontram satisfeitas estão

em sua melhor calibração funcional, onde as habilidades mentais

estão prontas a serem utilizadas em seu maior potencial e existe

maior estabilidade emocional, ainda que considerando as pressões

cotidianas. Não basta que os processos de trabalho estejam bem

dimensionados e calibrados: os indivíduos que os compõem

também o devem estar.

Quando pensamos em satisfação, normalmente ligamos ao

aspecto salarial, mas há muito mais envolvido e de forma muito

mais abrangente. O significado que damos ao nosso trabalho é de

grande importância para estabelecermos a relação que temos

com nossa atividade profissional. A insatisfação com o trabalho

em parte deriva da ordem dos desafios que nos são conferidos.

Considere a figura I:

Quando o desafio a ser empreendido é alto, porém as

habilidades individuais da pessoa a conduzi-lo são baixas, o

resultado é o surgimento de ansiedade. A apatia desponta nos

casos de desafios baixos e baixas habilidades. Quando as

habilidades individuais são altas e os desafios a serem encarados

são baixos, o resultado é o aborrecimento e o tédio. Porém

quando existe plena convergência entre as habilidades

individuais e os desafios a serem conduzidos, as pessoas são

imersas em um estado de absorção pela a atividade. Este estado

ótimo de envolvimento foi denominado pelo psicólogo da

universidade de Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi de Flow (fluir).

Este conceito surgiu através da observação de artistas que

imergiam em seus trabalhos de criação durante horas, em plena

concentração e envolvidos em seus projetos, que trabalhavam

indiferentes a situações externas. Crianças em situações de

brincadeiras podem apresentar este mesmo estado de absorção,

alheias a quaisquer outras situações. A experiência de "Flow"

proporciona impulsionar nosso senso de auto estima,

competência e bem estar.

Para produzirmos este estado de abstração devemos
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encontrar em nosso trabalho experiências nas quais possam ser

utilizados nossos talentos de maneira a obtermos este

envolvimento completo. Isto não é um esforço individual, mas

compartilhado com a gerência, que identifica as habilidades

individuais e situações que proporcionem às pessoas

oportunidades de emprego de suas capacidades.

Csikszentmihalyi identificou quatro formas que podem

transformar o tédio em Flow: fixe objetivos; envolva-se

completamente na atividade; preste atenção no que está

acontecendo e busque prazer nas experiências imediatas.

Outras formas de intensificarmos estes momentos de

envolvimento total é buscarmos coisas que façamos de melhor e

nos forneça maior significado. Grandes nomes fundiram lazer e

trabalho: Mozart compôs mais de 600 partituras;Thomas Edison,

com mais de l .093 patentes. Eles não tinham profissões:

possuíam forças e virtudes que erarn motores em suas

atividades. Portanto, podemos classificar o trabalho que

exercemos de três maneiras:

• Tarefa: estabelecermos uma relação de troca de nosso

esforço por um determinado pagamento ao final do mês, sem

esperamos nada além;

• Carreira: está vinculada a objetivos pessoais, cuja

fundamentação é o dinheiro e a ascensão profissional.

Normalmente está vinculada ao prestígio e poder;

•Vocação: conforme Seligman (2002) afirma :"É o

compromisso apaixonado com o trabalho". O trabalho é um fator

de realização pessoal.

Mas é possível que as pessoas transitem entre tarefas e

vocações, tanto em um sentido como outro? É. Amy

Wrzesniewski, professora da Universidade de Nova York estudou,

juntamente com colegas, 28 serventes de hospitais cujas tarefas

tinham uma mesma descrição. Aqueles que se consideravam

importantes ao processo de cura dos doentes e avaliavam que

tinham papeis significativos em seus contextos apresentavam um

comportamento de vocação ao trabalho, antecipando-se à

necessidades dos médicos e enfermeiros, chegando a fazer mais

do que suas obrigações. Os demais simplesmente limpavam

quartos.

A psicologia recentemente têm fornecido um novo

enfoque para sua área de atuação. Desde os grandes filósofos

da Grécia antiga o estudo do bem estar, qualidade de vida e

felicidade tem sido conduzido, porém ao longo da história,

fruto de fatores como conflitos das mais diversas ordens,

armados ou não, e a crescente industrialização, fez com que o

foco de compreensão do indivíduo se alojasse em aspectos

negativos que começaram a surgir, como neurose, depressão,

estresse, entre outros. É natural que este tipo de abordagem

orientasse outras áreas do conhecimento e oferecesse teorias

das mais diversas. Como resultado, se buscarmos no meio

científico as produções que procuram entender a origem de

doenças e patologias mentais teremos um grande número de

artigos e estudos, extremamente maior do que aquelas que

buscam compreender o que proporciona o bem estar e a

felicidade individual. Isto é incongruente até mesmo com a

natureza humana, pois temos a necessidade de nos sentirmos

bem. A Psicologia Positiva, movimento criado em 2000 busca

compreender os aspectos positivos do ser humano e o que o

leva a sentir-se bem e fornece significado à sua vida. Como é

natural, este conceito chegou às empresas e organizações. E

ofereceu achados importantes. Em estudos de avaliação,

realizado junto a 272 funcionários, foram avaliados quanto às

suas emoções positivas e acompanhado seu desempenho ao

longo de 18 meses. O afeto positivo consiste em um domínio

muito importante na construção do bem estar e satisfação

com a vida, pois envolvem estados mentais como afeição,

amizade, solidariedade, entre outros. Aqueles que

apresentaram maior marca desta característica obtiveram

melhores avaliações de seus superiores e remunerações

diferenciadas.

Pesquisas demonstram claramente a relação entre a

percepção existente no ambiente de trabalho e os resultados

obtidos pela organização (Harter, Keyes e cols, 2003). A presença

de emoções e sentimentos positivos na unidade de negócio está

associada com maior satisfação do cliente, maior lucratividade e

menor rotatividade de profissionais.

Não há dúvida quanto ao fato de que a busca pela

excelência depende dos indivíduos da organização em um

aspecto sistêmico. Indivíduos possuem deferentes virtudes e

forças; e por conseqüência diferenças em percepções. A

excelência é multifacetada e por essa razão devemos

compreende-la em três níveis:

• Indivíduos (comprometimento, adaptabilidade, bem estar...);

• Grupos (contribuição entre os membros, promoção de

capacidade, padrão de interação...);

• Organização (qualidade e quantidade de resultados,

capacidade do processo de aprendizado da organização,

crescimento individual das pessoas ao longo do tempo).

Os níveis acima interagem e afetam-se mutuamente. Assim,

de uma forma geral, excelência é compreender o que desperta "as

pessoas à ação", o que as motiva coletivamente, direcioná-las e

alinha-las à visão de excelência da organização, e refletindo como

liderança, como podemos desperta-las individual e

sistemicamente. Para isso a empresa deve promover uma

"revolução positiva", isto é, deixar de atender à metáfora de que a

organização é composta de problemas a serem solucionados para

ser um centro abrangente de forças e virtudes com grande

potencial visionário criador de um futuro altamente promissor.

Mas como mudar? Qual o caminho para semear esta nova e

promissora cultura? A organização é um ecossistema: muitas

vezes nos deparamos com situações onde este habitat é

corrosivo e poluído, deprime talentos e impossibilita o

florescimento individual e coletivo.

Inicialmente é necessária a compreensão em um sentido

ecológico. Entender no sistema os mecanismos de interação de
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forças e virtudes individuais, como e o quanto estas operam

para obter os resultados presentes. Normalmente grandes

potenciais são perdidos. Outro fator é identificar no ambiente

de trabalho a toxidade das relações e o quanto elas corroem as

conexões entre as pessoas.

Os indivíduos ligam-se pela comunicação. A forma como é

construída irá auxiliar na construção dos elos que liga as

pessoas e na promoção de suas capacidades. Portanto,

compreendendo a matriz de habilidades humanas que está a

serviço da organização, promovendo sua interação positiva e

virtuosa e a busca em obter uma toxidade decrescente nos

relacionamentos é o início da obtenção de uma organização

diferenciada pela excelência de seu capital humano, que por

conseqüência irá refletir a mesma excelência seus processos e

mecanismos de trabalho.

Em síntese, podemos pensar que através da promoção de

Organizações Positivas estaremos convergindo para dois

importantes significados: a satisfação individual e a qualidade

da organização. A identificação de competências, a avaliação

focada em forças e virtudes, o alinhamento sistêmico entre o

grupo e organização e a promoção de um contexto onde a

excelência do todo derive da máxima utilização das

capacidades individuais, na busca de um alinhamento

ecologicamente favorável, irão resultar em uma Organização

que transcende os aspectos de lucratividade e eficácia para

configurar um centro de indivíduos realizados, alinhados em

suas vocações e propulsores da organização para seus

objetivos de desempenho. A motivação e o comprometimento

acompanha qualquer indivíduo, desde que esteja convergente

com as condições citadas. Porém a própria organização e a

forma como são conduzidas as atividades diárias são co-

responsáveis pela redução da motivação e do envolvimento

das pessoas. O florescimento de uma nova cultura, disseminada

através de workshops fundamentados no método

construtivista (o desenvolvimento humano é uma interação de

sua inteligência e seu meio), oferece reconstruir um sistema (e

porque não dizer um ecossistema, pois consiste em um

sistema vivo que habitamos -"eikos", no grego significa casa),

fundamentado em relações positivas, que venham a promover

níveis de estabilidade emocional e bem estar ao indivíduo,

calibrando-o em sua melhor funcionalidade, e em casos de

estresse e riscos maiores, a promoção de resiliência e

superação de dificuldades de forma ágil e rápida.
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