
E V O C Ê P E N S A que o dinheiro 
compra felicidade, está engana
do. O que mais faz alguém feliz 
I é o respeito e a admiração pe
los outros que estão a sua vol

ta, e não o quanto se acumula de dinheiro 
durante a vida. Não, não foi nenhum po
bre que concluiu isso, e sim um pesquisa
dor da Haas School of Bussiness, da Uni
versidade da Califórnia (EUA), com base 
em uma série de quatro estudos. No pri
meiro, Cameron Anderson e psicólogos 
colaboradores entrevistaram 80 alunos 
nos campus da instituição de ensino. Es
ses alunos e seus amigos respondiam di
versas perguntas sobre seu bem-estar, sua 
posição social e preenchiam um histórico 
sobre participação em atividades de lide
rança. A partir de então eram classificados 
em ranking social. Os alunos também fo
ram qualificados em relação à renda fami
liar. Quando todos esses dados foram ana
lisados, os cientistas notaram que apenas 
o nível social, e não o socioeconômico, es
tava diretamente associado com o índice 
de felicidade dos 80 alunos pesquisados. 

Em outra pesquisa, mais ampla e com 
um número maior de indivíduos avaliados, 
os autores notaram que a felicidade estava 
relacionada à sensação de poder e aceita
ção social dentro de seu grupo. No tercei
ro estudo, alunos foram acompanhados 
durante sua formação universitária. À me
dida que estes faziam programas de pós-
graduação, como o MBA, notou-se que 
eles adquiriam mais respeito pelos seus co
legas e seu status sociométrico melhorava, 
assim como sua sensação de estar feliz. 

Na última pesquisa, pode-se comprovar 
que em humanos a posição social pode 
ser alterada de acordo com conquistas in
telectuais e participações positivas den
tro do grupo, pois esses modificadores de 
relacionamento exercem uma influência 
maior do indivíduo em seu grupo, muito 
mais duradoura do que a mudança na po
sição socioeconômica. 

E no trabalho, o que nos motiva? O chi
cote ou a cenoura? Cientistas da Univer
sidade de Michigan publicaram um es
tudo na revista Account Review que com
prova: trabalhadores produzem melhor 
com participação nos lucros do que com 
penalidades caso a meta não seja atingida. 
Em simulações com voluntários exercen
do o papel de supervisor ou empregado, 
os cientistas notaram que os grupos on
de os supervisores ofereciam um prêmio, 
os trabalhadores se empenharam mais e 
confiavam mais em seu líder, enquanto 
que nos grupos onde havia uma penalida
de para quem não conseguia atingir a me-

ta, como perda de salário, ou redistribui
ção de clientes, a produtividade caía as
sim como a confiança no supervisor. 

Em janeiro último, um estudo publicado 
por Stephen Wood, na revista Human Re-
lations, também comprova que o modelo 
de trabalho valorizado é muito melhor que 
o modelo de trabalho com alto envolvimen
to. O primeiro é caracterizado por uma in
dividualização do funcionário, que recebe 
tarefas mais específicas e de responsabili
dade, enquanto o segundo cria modelos de 
grupo e permite que um funcionário faça o 
serviço do outro. No primeiro caso, a fun
ção de cada um é bem definida. No segun
do, o grupo pode interferir em decisões e 
no modelo de trabalho. Após analisarem 
dados de mais de 14 mil funcionários em 
mais de 1,1 mil empresas inglesas, os pes
quisadores concluíram que o modelo de 
trabalho valorizado é melhor que o de alto 
envolvimento. Apesar do segundo mode
lo melhorar a performance da organiza
ção, ele gera mais stress e insatisfação no 
trabalho. Já o primeiro melhora a produ
tividade individual, a satisfação no traba
lho e gera maiores ganhos para o funcio
nário, que fica mais feliz e falta menos. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 703, p. 55, 27 jun. 2012. 




