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Dinheiro pode não trazer felicidade, mas a recíproca pode ser verdadeira. Um ambiente 
corporativo feliz significa mais lucro para as empresas. Consultores e executivos de grandes 
organizações atestam que a relação entre a satisfação dos funcionários e a produtividade e 
rentabilidade da companhia é diretamente proporcional.  
 
Professor de História do Pensamento Econômico do Ibmec Business School, Eduardo Giannetti da 
Fonseca estuda a relação entre o bem-estar subjetivo, ou seja, como as pessoas se sentem 
individualmente, e o bem-estar objetivo, que se refere a indicativos como renda, consumo, 
condições habitacionais. Autor do livro Felicidade, Fonseca atesta que profissionais felizes são 
mais eficientes.  
 
- Não há contrapartida direta entre bem-estar subjetivo e objetivo, isto é, nem sempre a melhora 
em um aspecto se reflete no outro. Mas está provado que um funcionário estimulado por ambos 
os lados é mais produtivo - afirma Fonseca. Isso porque, na avaliação do professor do Ibmec, os 
trabalhadores passam a ter envolvimento integral com o processo produtivo e não apenas um 
vínculo como assalariado, de forma mercenária.  
 
Cabe a alta direção da companhia buscar, portanto, formas de atrair o comprometimento do 
funcionário, comunicando que sua função não é puramente mecânica. Para isso, o capital humano 
precisa ter espaço para desenvolver-se e perceber que suas ações têm relevância para a 
empresa. Eleita entre as 100 melhores empresas para se trabalhar, a Magazine Luiza segue tal 
política.  
 
A diretora de recursos humanos Telma Geron lembra que a companhia estimula iniciativas para 
criar um ambiente favorável aos bons resultados. "Temos um espaço aberto para sugestões e 
reclamações, o posicionamento estratégico é participativo e a remuneração de todos varia 
conforme as metas e resultados da loja", exemplifica. Há ainda prêmios em viagens, 
eletrodomésticos e carros e a divulgação do rosto dos melhores funcionários em outdoors.  
 
- Desde 1991 a empresa tem enfatizado a participação do funcionário na sua evolução. Isso se 
reflete nos resultados. Esse ano, apesar da retração do mercado, crescemos 20% no primeiro 
semestre e devemos abrir mais 24 unidades até o fim de 2003. Acredito que isso se deve em 
muito à satisfação e empenho de quem trabalha no Magazine Luiza - diz.  
 
Sócio-diretor presidente da Mariaca & Associados, Marcelo Mariaca diz que a certeza da 
importância dos funcionários se sentirem bem, úteis e reconhecidos só cresce no ambiente 
corporativo. "A empresa trabalha não apenas para os acionistas e clientes, mas também para e 
com os funcionários. O clima é muito importante", avalia.  
 
Qualidade de vida garante bons resultados  
 
Mariaca lembra que a falta de perspectivas e excesso de críticas leva a perda de 
comprometimento. O profissional deixa de se preocupar com a qualidade do trabalho. "Cientes 
disso, as grandes organizações têm eliminado a cultura do assédio moral e buscado a boa 
qualidade de vida para o quadro funcional", afirma. Para Mariaca, porém, deve haver equilíbrio 
entre os interesses dos acionistas e funcionários para que a corporação saia ganhando.  
 
É no que acredita Nelson Savioli, que coordenou o debate "Felicidade: Competência Essencial" no 
Congresso Nacional de Recursos Humanos (Conarh) 2003, em São Paulo no mês passado. Com 
experiência na direção do departamento de recursos humanos de empresas como Rhodia e 
Unilever, Savioli reforça a necessidade de conjugar a felicidade dos funcionários com o alcance 
dos objetivos da organização.  



 
- Essa convergência é um desafio para o gestor de RH. Por um lado deve fazer com que os 
diretores e acionistas explicitem os valores, missão, princípios e competências que consideram 
essenciais à empresa. Por outro, precisa estabelecer diálogo e reflexão com os funcionários para 
avaliar seu grau de realização, assim como se suas aspirações vão de encontro as da organização 
- conclui.  
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