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Este capítulo tem por objetivo levar o leitor a refletir sobre a satisfação com o trabalho e sua 

importância para a nossa vida. Para isso começaremos com duas perguntas: por que as 

empresas existem e para que trabalhamos? 

As empresas existem para produzir bens e serviços que devem proporcionar o “bem estar 

das pessoas”, e esta razão pode ser observada ao longo da história da humanidade: ao 

armazenar seus alimentos o homem deixou de caçar e passou a se alimentar independente 

de onde vivia. À medida que foi evoluindo foi criando “coisas” e, através do avanço 

tecnológico, temos a cada dia produtos e serviços que facilitam a nossa vida.  

Vamos pensar com exemplos concretos. Ao fabricar um colchão confortável, o homem pode 

dormir melhor e descansar seu corpo, reabastecendo suas energias para o dia seguinte.  A 

cadeira em que está sentado possibilita relaxar para apreciar uma boa leitura. A internet 

permite viajar pelo mundo sem sair de sua casa, e assim por diante. Através destes 

exemplos, podemos confirmar que as empresas existem para proporcionar o bem estar 

para as pessoas. Lógico que existem outras discussões que poderiam ser levantadas sobre 

este tema, tais como: a importância do consumo consciente, da preservação dos recursos 

naturais. Só não iremos entrar nesta discussão por não ser o nosso foco. 

Antes de responder a segunda pergunta, é importante entender de que são compostas as 

empresas: máquinas, equipamentos, matéria prima, recursos financeiros e, o bem mais 

precioso, pessoas. Você já viu uma empresa sem funcionários? Ela se transforma em um 

prédio sem vida; mesmo as empresas de alta tecnologia, que pouco utilizam a força de 

trabalho humana, necessitam de pessoas para dar movimento e vida para elas, logo 

podemos dizer que empresas são pessoas. 

E se empresas são as pessoas e existem para proporcionar o bem estar ao homem, 

chegamos à resposta da segunda pergunta: trabalhamos para ter uma vida melhor e 

proporcionar bem estar aos demais. 

Esta afirmação pode ser reforçada quando retomamos as duas dimensões do significado 

do trabalho apresentadas por Marx (apud Frigotto, 2001): a primeira retrata que o trabalho 

que transforma a natureza, para proporcionar melhor qualidade de vida ao ser humano, e 

neste sentido, o avanço da ciência e da tecnologia, proporciona ainda mais qualidade de 

vida, além de aumentar o tempo livre.  Na segunda dimensão, o trabalho é um dever, pois 

a partir do trabalho transforma a natureza em bens úteis para satisfazer as necessidades 

humanas, e é um direito porque através dele podemos recriar e reproduzir nossa existência. 

O trabalho é muito importante para a nossa vida, no entanto nem todos percebem esta 

importância e como suas ações podem ter um impacto na sociedade e em sua própria vida, 

por este motivo iremos refletir sobre estes dois focos. 

Em primeiro lugar, o impacto do trabalho na sociedade, como afirma Tulku (1978, p. 18) “é 

importante percebermos que nossa sobrevivência, num sentido mais amplo, depende de 



nossa disposição para trabalhar com a força total dos nossos corações e mentes, para 

participar da vida de forma plena”. 

Esta afirmação nos remete à importância de termos uma visão sistêmica e holística em 

nosso trabalho, pois quando trabalhamos com o coração nos dedicamos e nos 

comprometemos com os resultados. Com isso aumentamos a produtividade e melhoramos 

a qualidade dos produtos e serviços e desta forma, contribuímos para melhorar o bem estar 

dos homens e o poder aquisitivo da população, visto que ao evitarmos desperdício, 

deixamos de gastar os recursos naturais e com isso preservamos a natureza, diminuímos 

a utilização de matéria prima, equipamentos etc. e, por conta desta economia, o produto 

fica mais barato e assim mais pessoas terão acesso a ele.  

Lógico que existem diversos fatores que compõem a formação do preço dos produtos e 

serviços, no entanto  aqui estamos refletindo sobre a nossa responsabilidade nesta cadeia 

tão complexa. Quero enfatizar que para cada ação existe uma reação, precisamos parar de 

pensar individualmente e começar a pensar qual o impacto que nossa ação tem sobre a 

sociedade. 

Em segundo lugar, há o impacto do trabalho sobre a pessoa. Quantos de vocês já ficaram 

tristes no domingo à noite porque a segunda feira está chegando?  Isso ocorre porque a 

maioria das pessoas separa trabalho de divertimento. Trabalhar é de segunda a sexta, e 

se divertir e ser feliz só é possível sábado, domingo, feriado, férias e, o pior, existem 

pessoas que acham que serão felizes apenas na aposentadoria, por isso passam a vida 

inteira infelizes para serem felizes apenas por alguns anos. 

Para os que têm este pensamento, saiba que é possível ser feliz agora. Como? Fazendo o 

que gosta ou aprendendo a gostar do que faz.   Se for obrigado a fazer algo que não gosta, 

tente descobrir por que não gosta. Será que não existe nada de bom neste trabalho? A 

maioria das pessoas tem o hábito de ver apenas o lado negativo das situações, ficam 

presos a crenças e não conseguem enxergar a situação por outro ângulo. Já pensou nisso? 

Você não está fazendo isto por acaso; aliás, nada acontece por acaso, são escolhas que 

fazemos, criamos situações consciente ou inconscientemente, somos responsáveis por 

nossa vida. O seu padrão de pensamento traz alguns retornos, por exemplo, se pensar que 

não irá conseguir, realmente não conseguirá; se pensar que irá conseguir e se esforçar 

para isto com certeza atingirá seu objetivo, mas é bom deixar claro que só pensamento não 

leva a nada, é necessário agir.  

Comece encarando seu trabalho de uma maneira diferente e aja diferente. Você verá que 

terá um resultado melhor, e desta forma o mal estar causado pela sua angústia de fazer o 

que não gosta com certeza diminuirá.  

Como já vimos, o trabalho faz parte da vida do ser humano, precisamos nos sentir úteis, 

ninguém vive só no ócio, mesmo quem tem muito dinheiro e não precisa trabalhar, encontra 

alguma atividade que o faça sentir útil. Precisamos preencher nosso tempo e contribuir. 

Ao sentir prazer em nosso trabalho, não medimos esforços para atingir o resultado 

esperado, nos dedicamos e ao invés de sentirmos cansaço, sentimos satisfação.  



Dedicamo-nos horas a fio em uma atividade e quase nos esquecemos de que precisamos 

parar. Entramos em estado de fluxo. 

Como descreve Goleman (1995), “as pessoas ficam absolutamente absortas no que estão 

fazendo, dando atenção exclusiva à tarefa, à consciência e fusão com os atos. ( p.104)....  

E continua “o fluxo é um pré-requisito para a maestria num ofício, profissão ou arte”... 

(p.106)  

Precisamos fazer o que gostamos e quando isso não é possível, precisamos aprender a 

gostar do que fazemos, para fazer com qualidade, evitando desperdício, comprometendo-

nos com os resultados, cumprindo nossos deveres para depois exigir nossos direitos e, 

desta forma, nos transformamos em profissionais eficazes. 

Algumas pessoas devem estar se perguntado: será que isto é possível? A resposta é sim.  

Se você encarar o trabalho como parte de sua vida e fizer o que gosta ou aprender a gostar 

do que faz poderá ser feliz todos dos dias da semana e não apenas sábado e domingo. 

Mas não esqueça que o que faz é uma questão de escolha, pense nisso! E eu lhe pergunto: 

você gosta do que faz? Se não, você sabe o que gostaria de fazer? Qual é o seu objetivo? 

Já estabeleceu metas e meios para chegar lá? Lembre-se que somos responsáveis por 

nossas escolhas. 

Além da identificação com a natureza do trabalho, outro fator que tem impacto na satisfação 

com o trabalho são os relacionamentos. Precisamos trabalhar em um ambiente agradável, 

gostar das pessoas que estão a nossa volta.  No entanto, algumas vezes somos resistentes 

a fazer novas amizades porque rotulamos a pessoa sem conhecê-la.  

É comum, ao entrar em um grupo novo, sentir-se inseguro, pois tudo é novo, não sabemos 

se seremos bem recebidos, quais serão nossas responsabilidades. Para quem recebe a 

pessoa nova também gera certo desconforto, pois não conhece nossa maneira de agir e 

trabalhar. Temos que sair da nossa zona de conforto, tanto os que chegam como os que já 

estão, precisamos estar abertos e prontos para conhecer outras pessoas, pois a primeira 

impressão pode estar errada. Quem já não teve uma impressão de uma pessoa e com o 

convívio mudou de ideia? 

Precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são e não impor nossas vontades, 

crenças, valores. O relacionamento interpessoal depende de uma aptidão fundamental que 

é a empatia. Segundo Goleman (2001 p.. 149)  

 “a empatia requer, no mínimo, ser capaz de ler as emoções de outra pessoa. Num nível 

mais elevado, implica aperceber-se e reagir às preocupações e sentimentos não 

verbalizados de alguém. No nível mais alto, ter empatia é compreender as questões e 

as preocupações que ficam por detrás dos sentimentos de alguém.” 

Mas para ser empático, necessitamos antes ter um bom relacionamento consigo mesmo, 

antes de ler as emoções dos outros, temos que aprender a ler as nossas. Buscando 

melhorar nossos relacionamentos, evitando discórdias, prejulgamentos, tornamos o 

ambiente de trabalho agradável, com isso contribuímos para melhorar a saúde emocional 

de todos, inclusive a nossa.   



Já que passamos as melhores horas do dia e os melhores anos de nossas vidas no 

trabalho, se não sentimos satisfação no que fazemos e não tivermos um relacionamento 

saudável com os colegas e chefes, podemos nos tornar pessoas amargas e infelizes, e 

poderemos transferir esta amargura para nossos filhos, cônjuge, pais e até gerar 

desarmonia em nosso lar. Ao criar ambientes hostis, além de você, todas as pessoas com 

quem convive sofrerão as consequências. 

Assim, tanto a natureza do trabalho quanto as relações que estabelecemos durante o 

exercício do mesmo, são relevantes. Diante destas colocações, podemos dizer que o 

trabalho tem uma importância muito grande em nossas vidas. Para a sociedade, que recebe 

produtos e serviços que proporcionam melhoria na qualidade de vida das pessoas, e para 

o indivíduo que pode recriar sua própria existência.  

Diante disso, a relação trabalho e felicidade é possível, entretanto como para todo ação 

existe uma reação, você é e tem tudo que escolheu para si. É preciso parar de 

responsabilizar os demais pelos seus fracassos e assumir as rédeas de sua vida.  Você 

pode e deve ser feliz, inclusive no trabalho, basta fazer o que gosta ou aprender a gostar 

do que está fazendo e traçar objetivos. Comece a semear hoje para colher amanhã e 

sempre. 
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