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Alegria no âmbito profissional é possível e pode ser eficiente no alcance das metas.  
 
Filmes, artigos de revistas e estudos demonstram que a busca pela felicidade chegou aos 
escritórios. Não basta só o salário, a psicologia marca a diferença e afeta os resultados. "A 
noite de domingo era minha preferida porque sabia que na manhã seguinte teria diante de 
mim cinco dias de diversão. Para triunfar é importante ser feliz no ambiente do escritório", 
disse Michael Bloomberg, que conseguiu acumular uma das maiores fortunas dos Estados 
Unidos, além de ser eleito prefeito de Nova York. 
 
Se nas noites de domingo a perspectiva de "cinco dias de diversão" no escritório não faz você 
dar saltos de alegria, não se preocupe. O bicho raro é Bloomberg. Segundo um estudo da 
firma de seleção Kelly Global, realizado entre quase um milhão de funcionários de empresas 
que operam na Espanha, só 15% deles se dizem realmente felizes.  
 
A felicidade está na moda, tanto que até se fala dela nos escritórios. A culpa é de um filme 
recém lançado - "Em Busca da Felicidade" -, de vários estudos e de uma das revistas de maior 
prestígio do mundo - "The Economist". A revista perguntava em sua primeira edição de 2007 o 
que é a felicidade e como ela pode ser medida.  
 
O artigo enfatizava mais aspectos como a relação com os colegas e a psicologia do que o 
tamanho do saldo bancário. O debate pode interessar até os diretores de recursos humanos 
mais ariscos. E não por um ataque de consciência. Segundo Monserrat Ventosa, diretora geral 
da consultoria Instituto Great Place to Work, na Espanha, "quando os funcionários têm talento, 
a diferença entre eles está no grau de felicidade, entendido como compromisso com a 
empresa, orgulho de pertencer a ela e satisfação com o trabalho, os companheiros e, 
supostamente, o chefe".  
 
Segundo Monserrat Ventosa, as empresas estão se preocupando mais com o bem-estar de 
seus funcionários porque elas "sabem que isso beneficiará os resultados finais".  
 
Seguindo essa abordagem, uma empresa pouco sutil poderá decidir que a melhor forma de 
deixar os funcionários felizes é aumentando os salários. Isso seria um erro, por mais que um 
funcionário conteste essa afirmação. O dinheiro não traz felicidade, uma vez que, isso sim, o 
salário cobrir as necessidades básicas. No estudo "Mais dinheiro pode comprar mais 
felicidade?", Manuel Baucells, da escola de negócios IESE, e Rakesh K. Sarin, professor da 
UCLA Anderson School of Management, da Califórnia (EUA), defendem que € 11.500 anuais na 
Espanha são suficientes para garantir a felicidade.  
 
Diante desse número, as pessoas se perguntarão porque não são as mais satisfeitas do mundo 
se essa quantia serve até seu filho terminar a carreira. Segundo Manuel Baucells, existem dois 
tipos de bens: os básicos, como os amigos e a comida; e os adaptáveis, como o carro e o 
televisor.  
 
"Um amigo tem isso hoje e dentro de dez anos. Não obstante, em seis meses se cansa do 
carro. Os objetos devem ser avaliados segundo a duração da felicidade em possuí-los", disse 
Baucells. Ele recomenda adquirir bens de forma gradual, porque se o trabalhador se sente feliz 
comprando um Porsche , com trinta anos, poucas coisas saciarão a felicidade dele quando 
chegar aos 50 anos.  
 
O protagonista de "Em Busca da Felicidade" não compra um carro esportivo de luxo para 
alcançar a felicidade. O carro dele é mais cinematográfico: no início da história, ele vende 
produtos hospitalares e, 116 minutos e muitos sofrimentos depois, consegue um bom posto de 
trabalho com uma boa remuneração. Moral da história: é preciso saber sofrer sem perder o 
espírito de superação e estar sempre de bom humor, mesmo se o céu estiver caindo.  
 



"Também nos negócios se deve aprender a sofrer e aceitar as dificuldades", ressalta Alberto 
Ribera, professor de IESE, que há alguns meses fez uma palestra para os ex-alunos da escola, 
intitulada "Felicidade e Empresa".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


