
m algum momento da sua vida profissional, você provavelmente irá 
ouvir a frase "Trabalhe em algo que você goste e nunca mais precisa

rá trabalhar na vida". A possibilidade de fazer o que se gosta e unir pra
zer ao trabalho diário é almejada por muitos e pode trazer, além de muita 
felicidade, entusiasmo e qualidade de vida, ganhos expressivos também 
financeiramente. 

Você está satisfeito com o seu trabalho? Gosta do que faz? Seus olhos 
brilham quando você chega em casa e vai contar para a família como foi 
seu dia, os projetos que realizou, as metas que atingiu? Essas perguntas 
feitas frequentemente pelos trabalhadores foram respondidas por 16 mil 
profissionais de 90 países diferentes, e o resultado foi positivo. A pesquisa 
foi realizada pela Regus, encomendada à MindMetre e revelou que os 
profissionais brasileiros estão mais satisfeitos com o seu trabalho esse ano 
do que em 2010. O índice de satisfação aponta 81 % dos profissionais 
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brasileiros satisfeitos, que mesmo trabalhando mais horas durante a semana consegui
ram encontrar um ponto de equilíbrio. 

As empresas também tiveram vantagens em cima da satisfação de seus funcionários, 
elas perceberam na prática que um funcionário feliz é um funcionário produtivo, além 
da diminuição do risco de troca de emprego. "Quando existe prazer em realizar as ativi
dades profissionais, a repercussão no desempenho é quase que imediata, o que deixa a 
jornada de trabalho mais leve", declarou o diretor da Regus no Brasil, Guilherme Ribei
ro. E para as gerações atuais e as que estão por vir, gostar daquilo que faz é cada vez 
mais importante, e cria um bom ambiente de trabalho. 

Essa mudança de mentalidade surgiu em sintonia com a realidade do mercado. Uma das 
pesquisas realizadas anteriormente pela Regus relacionou a adoção de práticas flexíveis de 
trabalho ao aumento da produtividade dos profissionais. E o que isso significa? As empresas 
que estão optando por adotar uma flexibilidade de horários e de locais de trabalho e estão 
tendo cada vez mais resultados positivos, além de contribuir para a felicidade de seus cola
boradores, uma vez que um funcionário feliz é um aliado de extrema importância para o 
sucesso de um negócio. 

Com o cenário econômico brasileiro mais confortável, as empresas cresceram e, com 
isso, passaram a oferecer um local de trabalho mais adequado e condições mais flexíveis, 
além de uma melhora na remuneração e o aumento das possibilidades de promoção. • A ut
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CARREIRA 

Juntamente com isso, segundo Ribeiro "foram realizados uma série de investi
mentos em programas de qualidade de vida no trabalho, e de uma maneira geral, 
a nossa cultura também nos diferencia do resto do mundo. 0 trabalho não é só 
cobranças e metas, há bons relacionamentos nas empresas". Para ele, um funcio
nário satisfeito dificilmente irá sondar o mercado sobre novas oportunidades e 

migrar para o concorrente. Contratar e treinar um novo funcio
nário é mais difícil, e pode levar vários meses até que ele atinja o 
mesmo patamar de conhecimento sobre a cultura organizacio
nal da empresa e desempenho do seu antecessor. 

Um ambiente de trabalho adequado acaba influenciando, e 
muito, na sat isfação de um func ioná r io , isso para qualquer 
empresa. Algumas companhias estão investindo em áreas de 
convivência, que permitem uma pausa nas atividades e alguns 
momentos de descontração entre seus colaboradores, o que 
ajuda a diminuir o estresse. Além disso, a cultura das companhias 
t a m b é m influencia sobre como as pessoas se sentem em seu 
ambiente de trabalho. Por isso, de acordo com Ribeiro, o compar
tilhamento de experiências e habilidades, respeito e reconheci
mento podem fazer maravilhas pela autoestima no ambiente de 
trabalho. 

Entender a necessidade dos func ionár ios faz com que as 
relações fiquem mais estreitas e possibilita a cr iação de um 
ambiente de trabalho mais colaborativo. Por exemplo, pais que 
se revezam para ir buscar os filhos na escola no final do dia têm 
como prioridade sair no horário tradicional. Tendo como base 
essa atitude simples de adaptar-se a algumas necessidades, 
algumas empresas optaram por uma mudança de rotina, alte

rando os horários de reuniões importantes para que não haja conflitos entre 
família e trabalho. 

Um dos fatores que representa um estresse adicional na rotina do trabalhador, 
além de toda aquela pressão presente durante seu expediente, é a locomoção 
entre casa e local de trabalho. Para muitas pessoas o transporte público é o único 
meio de locomoção para poder trabalhar, transporte esse que nos horários de 
pico, ficam extremamente cheios. Mas para a alegria de alguns profissionais, as 
empresas vêm adotando cada vez mais a flexibilidade de horários, além da práti
ca do home office alguns dias da semana. 

Mas a satisfação do funcionário também está relacionada ao fato de trabalhar 
perto de casa. Na opinião do diretor da Regus, "ao diminuir o trajeto do percurso 
diário até o local de trabalho, o profissional teria mais tempo para dedicar a ativi-
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dades físicas, como fazer uma caminhada, frequentar uma academia e dedicar 
mais tempo à família e às atividades pessoais", causando assim uma sensação de 
satisfação com a vida, com o trabalho e família. 

Quem é que gosta de ficar do lado de pessoas mal-humoradas? Pessoas ranzin
zas e que passam energias negativas? Isso pode acontecer em qualquer ambiente, 
sendo ainda mais comum principalmente no ambiente de trabalho. Estar de mal 
humor ou perto de alguém nesta situação potencializa ainda mais o peso da rotina, 
com prazos e pressão, e pode vir a causar doenças físicas e psicológicas. Em contra
partida, o bom humor pode trazer inúmeros benefícios. 

A satisfação e bom humor no trabalho tem rendido bons frutos, um exemplo 
disso é que o autor do livro "Sorria, você está sendo curado" e palestrante do Bom 
Humor, Marcelo Pinto, desenvolveu um curso para a implantação da Gestão do 
Humor no Ambiente de Trabalho, com o propósito de fazer uma abordagem sobre A ut
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CARREIRA 

os benefícios da Alegria e Descontração no Trabalho. "O objetivo do curso é conscientizar 
os participantes sobre a importância de manter o bom humor como uma competência 
atualmente valorizada, identificar oportunidades de inserção responsável do bom humor 
na empresa, gerenciar possíveis situações de conflito e zelar pela aplicação do humor na 
medida e hora certas, mantendo-as dentro do padrão aceitável, produtivo e responsável, 
eliminando possíveis situações de assédio moral.". Mas não se engane. O autor adverte 
que não se trata de um curso sobre contar piadas, ser humorista ou fazer stand up come-
dy, é o humor levado a sério. 

Você sabe o que pode influenciar no seu bom humor durante o período de trabalho? 
Essa pergunta pode ser respondida, e é possível até mesmo treinar seu bom humor. Para 
Marcelo, atitudes positivas como deixar com que o funcionário gerencie seu próprio horá

rio, reduzindo o tempo de deslocamento e pos
sibilitando o trabalho de outros locais ajuda a di
minuir os níveis de estresse, aumentando conse
quentemente a produtividade. A satisfação no 
trabalho e com o trabalho aumenta a autoesti-
ma, autoconfiança e otimismo do profissional, o 
que gera sensações positivas, assim como pensa
mentos e situações, e tudo isso, aliado a emo
ções positivas, influenciam diretamente no nível 
de bom humor. 

Foi mais do que cientificamente comprovado 
que um profissional satisfeito e bem humorado 
se sente mais motivado, o que melhora o traba
lho em equipe, reduzindo conflitos e estimulan
do sua criatividade e inovação. Para Marcelo, o 
bom humor acaba por reduzir o absenteísmo e o 
presenteísmo, ou seja, promove a responsabili
dade e comprometimento do grupo por um 

todo, gerando a assegurando moral elevado de todos e, não menos importante, criando 
relações mais fortes, profundas e duradouras com clientes, consumidores e colegas de 
trabalho. Os efeitos na saúde são, além da diminuição do estresse no dia a dia, o aumen
to da condição imunológica das pessoas. 

As opiniões não se divergem. Os especialistas afirmam que o bom humor e satisfa
ção no trabalho estão diretamente relacionados com a produtividade. Flexibilidade com 
o horário e local de trabalho, além do entendimento e compreensão da empresa em 
relação às necessidades de seus funcionários. Porém, a confiança no trabalhador ainda 
entra como um obstáculo para maiores melhorias, uma vez que muitas empresas que 
adotam essa política de flexibilidade restringem esse benefício somente aos cargos de 
sênior e liderança. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 169, p. 94-98, ago. 2012.




