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Colaboradores Mais Felizes
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INTRODUÇÃO 
Colaboradores felizes são colaboradores melhores. Ou dito de 
outra forma: colaboradores felizes fazem bem ao seu negócio. 

Isto é verdade independentemente do seu campo de atuação, 
indústria ou localização. Um número crescente de pesquisas 
indica que as empresas de sucesso em todo o mundo têm 
colaboradores felizes, que são mais engajados, mais leais,  
mais criativos e mais produtivos do que suas contrapartes 
menos satisfeitas. 

Atualmente, a felicidade no local de trabalho não pode ser vista 
como algo abstrato e sensível, como apenas mais um benefício 
para os colaboradores. Em vez disso, há evidências poderosas 
que mostram que a felicidade do colaborador deve ser uma das 
suas principais prioridades organizacionais. 

Na Robert Half, há muito tempo percebemos isto. Tornamos 
nossa missão ajudar os profissionais na busca de empregos 

em que eles podem prosperar e, ao mesmo tempo, ajudar as 
empresas a construir equipes mais felizes e mais produtivas. 
Fazemos combinações destinadas a promover a satisfação no 
trabalho e produtividade há quase 70 anos e consistentemente 
percebemos que o engajamento dos colaboradores e o sucesso 
organizacional estão intimamente ligados. 

“Os resultados da empresa estão diretamente ligados à 
motivação e à felicidade dos colaboradores”, diz Fernando 
Mantovani, diretor geral da Robert Half Brasil. “Os níveis de 
engajamento e a satisfação do colaborador devem ser pontos 
focais para que as empresas se mantenham competitivas 
atualmente.” 

Para ajudar sua empresa a construir uma equipe mais feliz e  
a obter os benefícios de uma força de trabalho mais satisfeita,  
a Robert Half se juntou com a Happiness Works para realizar 
uma pesquisa.

COLABORADORES 
FELIZES 
SÃO COLABORADORES 
MELHORES
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Juntos, avaliamos os níveis de felicidade de mais de 23.000 
profissionais, em oito diferentes países, que concordaram 
em conversar conosco sobre sua satisfação no trabalho. Os 
entrevistados contemplavam todas as faixas etárias, níveis de 
experiência e indústrias. Também entrevistamos os principais 
especialistas sobre felicidade no trabalho - incluindo Nic Marks, 
Daniel Pink, Dra. Christine Carter e Mônica Barroso 1 - sobre 
o que as empresas com os colaboradores mais felizes têm em 
comum. 

As descobertas, e nossa análise delas, conferem uma 
visão detalhada sobre o que realmente importa para os 
colaboradores, a ligação entre felicidade e o desempenho, e 
os passos específicos que os empregadores podem tomar para 
aumentar a satisfação do colaborador. 

A boa notícia é que, em geral, os colaboradores estão felizes no 
trabalho. Em uma escala de 0-100 de felicidade, a pontuação 
média foi de 70. 

Mas há certamente espaço para melhorias. Em nossa pesquisa, 
alguns grupos de colaboradores ficaram abaixo dessa marca. 
Enquanto profissionais de pequenas e médias empresas 
pontuaram mais de 70 na escala de felicidade, em empresas 
com 10.000 ou mais membros de equipe, a pontuação foi de 
apenas 67. Isso é preocupante. 

O que você pode fazer para aumentar a felicidade do 
colaborador em sua empresa? Você certamente não pode 
obrigá-lo a fazer isso. E você não pode controlar cada elemento 
que contribui para a felicidade geral da pessoa. Mas é possível 
criar condições de trabalho que permitam que a felicidade e a 
positividade floresçam. Este relatório descreve os passos que 
você pode tomar para fazer exatamente isso.

1. Consulte a página 33 para obter informações sobre esses especialistas

O qUE VOCê 
PODE FAZER PARA 
AUMENTAR A 
FELICIDADE DO 
COLABORADOR 
Em SuA 
EmpRESA? 
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qUAIS 
COLABORADORES 
SÃO OS mAIS 
FELIZES?

O TAmANHO 
 DE EmpRESA 
mAIS FELIZ: 
MENOS DE 10 

TRABALHADORES

A IDADE 
mAIS FELIZ:
18-34 ANOS

CAmpO DE  
ATuAÇÃO  

mAIS FELIZ:  
MARKETING E 

SETOR CRIATIVO 

O CARGO  
mAIS FELIZ: 
EXECUTIVO 

SêNIOR
O pERÍODO 
mAIS FELIZ: 
MENOS DE 

UM ANO E DE 
6-10 ANOS DE 

TRABALHO

 Algumas indústrias/ocupações pesquisadas não estão incluídas neste gráfico
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pAÍS

GLOBAL ORGuLHO  
de sua organização.

Ser tratado com  
IGuALDADE E RESpEITO.  

SE SENTIR VALORIZADO 
pelo trabalho que faz.

GêNERO

HOmENS ORGuLHO  
de sua organização.

Ser tratado com  
IGuALDADE E RESpEITO.

SE SENTIR VALORIZADO 
pelo trabalho que faz.

muLHERES Ser tratado com  
IGuALDADE E RESpEITO.

ORGuLHO  
de sua organização.

SE SENTIR VALORIZADO 
pelo trabalho que faz.

IDADE

18-34 ORGuLHO  
de sua organização.

Ser tratado com  
IGuALDADE E RESpEITO.

SE SENTIR VALORIZADO 
pelo trabalho que faz.

35-54 ORGuLHO  
de sua organização.

Ser tratado com  
IGuALDADE E RESpEITO.

SE SENTIR VALORIZADO 
pelo trabalho que faz.

55+ ORGuLHO  
de sua organização.

Ser tratado com  
IGuALDADE E RESpEITO.

SE SENTIR VALORIZADO 
pelo trabalho que faz.

18+

35+

55+

#1CLASSIFICAÇÃO #2 #3

O qUE LEVA à
FELICIDADE?

A felicidade no trabalho 
significa coisas diferentes para 
diferentes grupos de pessoas. 
Aqui estão os três principais 
geradores de felicidade para 
os vários grupos pesquisados.

*Fonte: Pesquisa com mais de 23.000 trabalhadores na Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos
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O qUE LEVA 

Classificação por profissão

CONTABILIDADE Ser tratado com 
IGuALDADE E RESpEITO. 

ORGuLHO de sua 
organização.

SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

FINANCEIRO SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

Se sentir REALIZADO com 
seu trabalho.

Ser tratado com 
IGuALDADE E RESpEITO.

SERVIÇOS 
FINANCEIROS

ORGuLHO  
de sua organização.

SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

Ser tratado com 
IGuALDADE E RESpEITO.

ADmINISTRATIVO Ser tratado com 
IGuALDADE E RESpEITO.

ORGuLHO de sua 
organização.

SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

TECNOLOGIA ORGuLHO de sua 
organização.

SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

Se sentir REALIZADO com 
seu trabalho.

JuRÍDICO SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

Ser tratado com 
IGuALDADE E RESpEITO.

ORGuLHO de sua 
organização.

mARkETING E SETOR 
CRIATIVO

SE SENTIR VALORIZADO  
pelo trabalho que faz.

Ser tratado com 
IGuALDADE E RESpEITO.

INTEREST in their work.

#1CLASSIFICAÇÃO #2 #3

Algumas indústrias/ocupações pesquisadas não estão incluídas nesta tabela
Fonte: Pesquisa com mais de 23.000 trabalhadores na Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos

à FELICIDADE?
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CLASS IF ICAÇÃO NÍVEL  DE  FEL IC IDADE NÍVEL  DE  INTERESSE  

NO TRABALHO

mENOR NÍVEL  DE  ESTRESSE

1
 Executivos SENIORES Executivos SENIORES Colaboradores de VENDAS 

E ATENDImENTO AO 
CONSumIDOR 

2
GESTORES GESTORES ADmINISTRATIVO e Secretários

3
Profissionais a NÍVEL DE EQuIpE Profissionais a NÍVEL DE EQuIpE Executivos SENIORES

4
Colaboradores de VENDAS 
E ATENDImENTO AO 
CONSumIDOR

ADmINISTRATIVO e Secretários GESTORES

5
ADmINISTRATIVO e Secretários Colaboradores de VENDAS 

E ATENDImENTO AO 
CONSumIDOR

Profissionais a NÍVEL  
DE EQuIpE

EXECuTIVOS 
SENIORES 
LIDERAM
Executivos seniores têm a 
classificação mais alta nos 
quesitos felicidade e interesse 
em seus trabalhos. Profissionais 
de vendas e atendimento ao 
consumidor apresentaram os 
menores níveis de estresse entre 
os cargos pesquisados.

Algumas indústrias/ocupações pesquisadas não estão incluídas nesta tabela

Fonte: Pesquisa com mais de 23.000 trabalhadores na Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos
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CLASS IF ICAÇÃO NÍVEL  DE  FEL IC IDADE NÍVEL  DE  INTERESSE  NO 

TRABALHO

mENOR NÍVEL  DE  ESTRESSE

1 mARkETING e SETOR 
CRIATIVO

mARkETING e SETOR CRIATIVO TECNOLOGIA

2 TECNOLOGIA JuRÍDICO FINANCEIRO

3 ADmINISTRATIVO TECNOLOGIA mARkETING e SETOR CRIATIVO

4 JuRÍDICO ADmINISTRATIVO CONTABILIDADE

5 CONTABILIDADE SERVIÇOS FINANCEIROS ADmINISTRATIVO

6 FINANCEIRO FINANCEIRO SERVIÇOS FINANCEIROS

7 SERVIÇOS FINANCEIROS CONTABILIDADE JuRÍDICO

Algumas indústrias/ocupações pesquisadas não estão incluídas nesta tabela

Fonte: Pesquisa com mais de 23.000 trabalhadores na Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos

PERSPECTIVAS  
DO CAmpO 
DE ATuAÇÃO
Entre os campos de atuação 
pesquisados, os profissionais 
de marketing e do setor criativo 
relatam os níveis mais altos 
de felicidade e interesse no 
trabalho que fazem. Aqueles no 
campo da tecnologia sentem a 
menor quantidade de estresse 
relacionado com o trabalho.
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PEqUENOS 
NOTÁVEIS

Os colaboradores mais 
felizes trabalham em 
empresas com menos de 
10 colaboradores, com os 
entrevistados marcando 73,7 
em uma escala de 0-100 de 
felicidade. Os colaboradores 
menos felizes estão em 
organizações com 10.000 
ou mais colaboradores, onde 
marcaram apenas 65,9.  
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A DEFINIÇÃO 
DE FELICIDADE )

11
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Chegar à raiz do que significa a felicidade é essencial para 
promovê-la na sua força de trabalho. Mas o que exatamente é 
a felicidade? 

“Felicidade é uma abreviação de uma ótima experiência”, 
diz Nic Marks, um dos maiores especialistas em felicidade 
do mundo e CEO e fundador da Happiness Works. “É uma 
palavra emocional que usamos para resumir a qualidade das 
experiências em nosso trabalho diário - essencialmente, se 
estamos nos sentindo bem e trabalhando bem.” 

A Dra. Christine Carter, autora de “The Sweet Spot: How to 
Find Your Groove at Home and Work” (O Ponto Ideal: Como 
Encontrar Seu Ritmo Entre o Lar e o Trabalho”), acrescenta 
que as pessoas costumam confundir felicidade com momentos 
agradáveis-mas-fugazes de gratificação. A felicidade no 
trabalho, no entanto, envolve muito mais do que isso. 

“quando falamos de felicidade - e por que colaboradores 
felizes são mais produtivos, engajados e melhores para seus 
resultados - usamos a felicidade como um termo genérico 
para algo muito maior”, explica Carter, membro sênior do 
Greater Good Science Center na Universidade da Califórnia, 
Berkeley. “O tipo de felicidade que é ótimo para o local de 

trabalho envolve a capacidade de acessar uma ampla gama 
de emoções positivas.” Ela observa que essas emoções incluem 
esperança, otimismo, confiança, gratidão, inspiração e 
admiração, entre outros. 

Por sua parte, Marks resume a felicidade no trabalho como três 
principais emoções positivas: 

•	 Entusiasmo — Um estado de alta energia que ajuda as 
pessoas a criarem e aproveitarem oportunidades. É uma 
maneira de mobilizar os nossos esforços, bem como os de 
outras pessoas. 

•	  Interesse — O interesse pode ser entendido como uma 
energia de foco. Ele nos ajuda a nos comprometermos com 
as tarefas que são, talvez, um desafio no curto prazo, mas 
que trazem benefícios a médio prazo ou a longo prazo. 

•	 Contentamento - O contentamento é uma emoção reflexiva, 
de menor energia. Pense na satisfação e no “orgulho” de 
ter conquistado alguma coisa. O contentamento nos ajuda 
a refletir sobre o que correu bem e como o mesmo tipo de 
sucesso pode ser duplicado.

A DEFINIÇÃO  
DE FELICIDADE



RobeRt Half oS SeGReDoS DaS eMPReSaS e ColaboRaDoReS MaIS felIZeS 13

A felicidade não significa se sentir incrível todos os momentos 
do dia. Estamos todos conscientes de como nossos sentimentos 
podem variar ao longo da semana de trabalho ou dia de 
trabalho. Um colaborador que está frustrado com a falta de 
progresso em um projeto atual ainda pode ser extremamente 
feliz no trabalho, desde que o sentimento de insatisfação seja 
relativamente curto. 

Felicidade, então, é mais do que um estado de espírito. É um 
profundo sentimento de satisfação e sentido gerado ao fazer 
um bom trabalho, ajudar um colega, receber o reconhecimento 
pelo seu trabalho e outras ações cotidianas semelhantes.

UM ESFORÇO 
DE EQuIpE 
Os colaboradores percebem que 
a satisfação no trabalho é uma 
responsabilidade que precisa ser 
compartilhada. Apenas 19 por cento dos 
colaboradores pesquisados disseram 
que sua felicidade no trabalho é de sua 
exclusiva responsabilidade, enquanto que 
seis por cento disseram  
que sua felicidade está inteiramente  
nas mãos do chefe.
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OS BENEFÍCIOS  
DE TER COLABORADORES 
FELIZES

14
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Peça a gestores que falem sobre felicidade no trabalho e suas 
respostas serão parecidas com: “Eu faço o que posso para ter 
certeza de que meus colaboradores estão felizes. Mas eu tenho 
muito trabalho a fazer e o que mais importa agora são os 
resultados.” 

No entanto, a escolha entre uma força de trabalho satisfeita e 
feliz e uma empresa bem-sucedida e rentável não é binária. É 
possível ter ambos. Colaboradores felizes são um componente 
essencial de qualquer negócio em ascendência. 

Por que focar na felicidade do colaborador pode ajudar a sua 
empresa?

COLABORADORES FELIZES SÃO MAIS RESILIENTES 
E LEAIS 
Colaboradores felizes se esforçam para alcançar os objetivos 
organizacionais definidos. Eles atravessam os períodos difíceis  
e ajudam a empresa a sobreviver a eles também. 

Além disso, colaboradores felizes são mais leais. A redução da 
rotatividade significa retenção de conhecimento institucional 
e menor gasto de tempo e dinheiro com contratação e 
treinamento. Como aponta Marks: “Por que alguém iria 
procurar um outro trabalho quando está satisfeito com o que 
tem?” 

Além disso, todas as nossas descobertas levam à conclusão de 
que os colaboradores felizes são os maiores defensores de suas 
organizações.

OS BENEFÍCIOS DE TER 
COLABORADORES FELIZES

Descubra como os colaboradores felizes podem 
beneficiar os resultados da sua empresa

https://youtu.be/pPTcmRtw4x8
https://www.youtube.com/watch?v=vdz4ta3Trag
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Além de espalhar otimismo e boa vontade dentro da empresa, 
os colaboradores felizes compartilham sentimentos positivos 
sobre os seus empregos fora do local de trabalho e nas mídias 
sociais. Estas menções entusiastas melhoram a reputação da sua 
empresa e podem reforçar os esforços de recrutamento. 

COLABORADORES FELIZES TRABALHAM MELHOR 
Muitos estudos mostram que a felicidade impacta positivamente 
a qualidade e a quantidade de trabalho, tanto a nível individual 
quanto de equipe. Por exemplo: 

•	 quase dois terços dos colaboradores felizes relatam que 
frequentemente vão além do exigido no trabalho, de acordo 
com um estudo da Horizons Workforce Consulting.¹ 

•	 Uma pesquisa publicada no Journal of Applied Psychology 
mostra que os colaboradores com altos níveis de satisfação 
no trabalho também se voluntariam para tarefas opcionais, 
ajudam os outros e são mais cooperativos quando 
comparados com os colaboradores infelizes.² 

•	 A Gallup descobriu que colaboradores engajados são 21 
por cento mais produtivos do que suas contrapartes não-
engajadas.³

Por que isso? Bem, é realmente simples, Marks explica: “Pessoas 
mais felizes tendem a se preocuparem mais com o seu trabalho, 
então elas se esforçam mais. Isto também significa que elas são 
mais rápidas a perceber quando as coisas não estão indo bem 
e tomam medidas para evitar resultados negativos”. 

Além disso, colaboradores mais felizes tendem a ser mais 
inovadores e criativos. As emoções positivas, como o 
entusiasmo e o interesse, ajudam a ampliar o seu pensamento, 
consciência e tendência de explorar novas vias e abordagens. 

COLABORADORES FELIZES SÃO MAIS SAUDÁVEIS
O estresse é um dreno não só do sistema imunológico, mas 
também da sua organização. Os colaboradores que estão 
exaustos ou cronicamente frustrados são mais propensos a 
doenças e absentismo. 

 Aprenda a ligar os pontos entre a felicidade e 
a saúde dos seus colaboradores.

1.  Horizons Workforce Consulting, “Employees’ Personal Lives Are Critical to Business Success” (A Vida Pessoal dos Colaboradores é Crítica para o Sucesso de uma Empresa), 27 de 
junho de 2012, http://www.brighthorizons.com/about-us/press-releases/employees-personal-lives-are-critical-to-business-success/. 

2. Seth Kaplan, Jill C. Bradley-Geist, Joseph Nicholas Luchman and Douglas Haynes, “On the Role of Positive and Negative Affectivity in Job Performance: A Meta-Analytic Investigation” 
(Sobre o Papel da Afetividade Positiva e Negativa no Desempenho do Trabalho: Uma Investigação Meta-Analítica), Journal of Applied Psychology, Vol 94(1), Fevereiro 2009. 

3. Gallup, “State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide” (Estado Global do Local de Trabalho: Perspectivas sobre o Engajamento do 
Colaborador para Líderes Mundiais de Empresas), 2013. 

https://youtu.be/1fDxoDq3kXc
https://www.youtube.com/watch?v=IoFfBTa6LIg
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A CuRVA  
DE FELICIDADE 
Colaboradores entre 18 e 34 anos são os 
mais felizes e os menos estressados com seus 
trabalhos. Aqueles com idade entre 35 e 54 
anos são os menos felizes, mais estressados 
e, juntos com os entre 18 e 34 anos, os 
menos interessados em seus trabalhos. As 
coisas tendem a melhorar para eles com o 
passar dos anos. Os colaboradores mais 
experientes, aqueles com 55 anos ou mais, 
são os colaboradores mais interessados em 
seus trabalhos e os segundos na lista dos mais 
felizes. Além disso, eles são menos estressados 
do que aqueles entre 35 e 54 anos.

Estresse e exaustão podem inibir o desempenho 
no trabalho, enquanto que a felicidade pode 
impulsioná-lo. 

Mas por que isso?

Dra. Christine Carter diz que os colaboradores 
que experimentam um monte de emoções 
positivas têm importantes recursos que os 
colaboradores infelizes não têm. “Você tem um 
maior acesso às partes do cérebro que precisa 
para inovar, ser criativo e ser mais compreensivo. 
E você vai trabalhar muito melhor em um 
ambiente de equipe, porque a sua inteligência 
social aumenta muito, muito mesmo.” 

Ela continua: “Os gerentes precisam perceber 
que, se querem que seus subordinados diretos 
atinjam seu potencial, isso não será possível se 
eles estiverem estressados. E o caminho para 
inverter a resposta ao estresse é ajudar a induzir 
emoções positivas.”

A CIêNCIA 
DAS EMOÇÕES 
POSITIVAS
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6 FATORES QuE 
INFLuENCIAm  
A FELICIDADE DO 
COLABORADOR

É claro que a felicidade é uma experiência individual. Não existem dois funcionários 
com as mesmas necessidades, objetivos, preferências e personalidades. Há, no 
entanto, alguns fatores universais que afetam diretamente a felicidade do colaborador. 
Compreender esses fatores e adaptar a sua abordagem de liderança para lidar com 
eles não vai apenas aumentar o engajamento dos colaboradores, mas também irá 
aumentar a qualidade do trabalho de sua equipe e ajudar significativamente os seus 
esforços de recrutamento e retenção. 

Veja os seis ingredientes fundamentais para a satisfação no trabalho nas 
páginas seguintes.

[
18
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1.
A COmBINAÇÃO CERTA 
PARA O CARGO E A EMPRESA
Criar condições para a felicidade do 
colaborador começa antes mesmo de 
trazer alguém a bordo. quando você 
contrata pessoas que combinam bem com 
a sua cultura de trabalho, eles a assimilam 
com maior facilidade e começam a fazer 
contribuições de forma rápida e substancial.

Por outro lado, um ajuste ruim pode diminuir 
a motivação de toda a equipe. E quando 
você busca um substituto e ainda assim não 
encontra a combinação certa, você terá o 
mesmo problema novamente. 

EXPLIQUE O QUE ELES DEVEM 
ESPERAR 
Um bom ajuste implica, simultaneamente, 
habilidades e temperamento. No estudo 
da Robert Half e da Happiness Works, os 
profissionais do marketing e das áreas 
criativas são mais propensos a descrever os 
seus conjuntos de habilidades e experiência 
como sendo bem alinhados com as 
exigências do trabalho.  
Na outra extremidade estão os profissionais 
do setor financeiro e de hospitalidade, que 
dizem que se sentem menos adaptados ao 
seu trabalho. 

Pintar um retrato exato do trabalho durante 
a contratação é uma maneira de evitar 
problemas de alinhamento de competências. 
quando você define as expectativas e diz 
claramente para um candidato quais as 
implicações da vaga aberta, você reduz 
significativamente o risco de que eles 
acabem se sentindo surpresos, sem desafios 

ou decepcionados quando começarem o 
trabalho.

“Praticar diligência em cada etapa 
do processo de contratação - desde a 
elaboração dos detalhes da vaga de trabalho 
que descrevem com precisão o cargo e a 
empresa para a realização de entrevistas em 
profundidade e com a completa verificação 
de referências - prepara o terreno para a 
felicidade do colaborador e do empregador”, 
diz Fernando Mantovani. 

O LADO SENSÍVEL DA CONTRATAÇÃO 
Além das qualificações e habilidades 
técnicas, pergunte-se se o candidato tem 
a personalidade e as habilidades sociais 
necessárias para prosperar em seu local  
de trabalho. Por outro lado, pense sobre o 
que o candidato está procurando em uma 
nova posição. 

Julgar o verdadeiro interesse de uma pessoa 
no trabalho é fundamental para assegurar 
que o novo contratado estará engajado no 
trabalho e propenso a permanecer no longo 
prazo. De acordo com a pesquisa da Robert 
Half e da Happiness Works, o interesse no 
trabalho é maior entre os colaboradores que 
têm 55 anos ou mais. Uma razão pode ser 
porque os colaboradores mais jovens podem 
ainda estar descobrindo quais são suas 
paixões profissionais. Falta a eles os anos de 
experiência em várias funções que podem ser 
necessários para encontrar um trabalho que 
seja realmente animador.
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AJUSTANDO A COMBINAÇÃO CERTA 
Tão importante quanto contratar pessoas que são uma boa 
combinação com o seu local de trabalho é assegurar que elas 
permaneçam compatíveis. Pense nisso como “re-recrutar” os 
seus colaboradores.

Periodicamente volte a pensar sobre o ajuste de toda a sua 
equipe. Tenha discussões com seus subordinados diretos 
sobre sua ligação com a empresa. Será que eles ainda se 
sentem desafiados no cargo? O que eles mais gostam em seu 
trabalho? Será que sentem que suas habilidades estão sendo 
totalmente utilizadas? 

“Os objetivos profissionais não são estáticos”, diz Mantovani. 

“Converse com os funcionários sobre a evolução de seus 
objetivos e caminhos potenciais para ajudá-los a chegar lá. 
Eles ficarão mais felizes, serão mais produtivos e muito mais 
aptos a permanecer na empresa.” 

Perceba que re-recrutar seus funcionários não precisa ser um 
esforço individual. Faça uso de seu pessoal mais experiente 
para ajudá-los. Conforme os profissionais ganham mais 
experiência, eles acreditam que suas habilidades atendem 
melhor aos requisitos do cargo e que entendem melhor o que 
se espera deles. Ao atuar como mentores, os membros mais 
experientes da sua equipe podem ajudar os novos contratados 
a se aclimatar ao trabalho e à empresa e ajudar a construir o 
engajamento entre sua força de trabalho.   

Adicionando alguém a sua equipe? Vale a pena ficar 
bem envolvido no processo de contratação, porque 
ninguém entende o trabalho ou as pessoas com as quais 
o novo colaborador irá trabalhar melhor do que você. 

Em termos de avaliação de ajuste, dedique especial 
atenção às habilidades interpessoais durante o processo 
de entrevista. Um candidato que parece perfeito não vai 
melhorar a felicidade do seu local de trabalho se não 
tiver habilidades sociais. As atitudes são contagiosas 
e uma laranja podre pode realmente contaminar um 
grupo feliz. 

“Todos já tivemos experiências com profissionais 
brilhantes, mas que no convívio pessoal eram 
desagradáveis”, diz Marks. “Se alguém é brilhante, mas 
vai irritar as pessoas ao redor deles, é possível que traga 
mais malefícios do que benefícios.”

TOME CUIDADO COM A 
LARANJA pODRE

RISCOS
DE FuGA
Colaboradores que dizem que não há um bom 
ajuste entre eles e seus empregadores são 
os mais propensos a sair de seus empregos 
dentro de um ano. Aqueles que não têm 
orgulho de sua organização são os próximos 
mais prováveis.
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2.

A SENSAÇÃO DE  
EmpODERAmENTO 
Empoderar sua equipe para que tomem 
decisões por conta própria ou com um 
direcionamento mínimo aumenta a felicidade 
do colaborador de várias maneiras: 

•	 O empoderamento ajuda a equipe a 
desenvolver habilidades críticas que 
podem usar para avançar suas carreiras 
e fazer contribuições maiores e mais 
significativas para a empresa. 

•	 O empoderamento torna os 
colaboradores mais engajados nos 
trabalhos que fazem porque são eles que 
tomam as decisões. 

•	 Soltar as rédeas também ajuda os 
membros da equipe a se tornarem mais 
confiantes conforme percebem que 
conseguem tomar as decisões corretas. 

•	 Funcionários empoderados se sentem 
mais confortáveis em questionar o status 
quo e sugerir novas ideias. 

Grandes mudanças ou disrupções 
organizacionais, como uma reestruturação de 
pessoal, são menos propensas a desencorajar 
esses colaboradores. 

Infelizmente, muitas empresas não aproveitam 
estes benefícios. 

De acordo com nossa pesquisa, um 
número considerável de colaboradores se 
sentem incapazes de influenciar as decisões 
importantes em seus trabalhos. Na verdade, 
23 por cento dos entrevistados disseram que 
exercem pouco ou nenhum controle sobre seu 
trabalho; 27 por cento deles sentem que têm 
poucas oportunidades de serem criativos. 

Para impedir que os novos contratados e 
funcionários com menos tempo de casa 
se tornem desengajados e desanimados, 
lembre-se de regularmente pedir a opinião 
e o feedback deles. Além de fazer esses 
colaboradores se sentirem valorizados, seus 
esforços provavelmente vão levar a novas 
perspectivas e novas soluções.

 
OFEREÇA APOIO, NÃO MICROGESTÃO 

Levando em conta o peso de suas 
responsabilidades, alguns líderes se sentem 
compelidos a sempre controlar projetos 
grandes e pequenos. Mas isso tem um preço. 
Isso impede que os colaboradores tenham a 
oportunidade de crescer e que os gestores se 
concentrem nos objetivos maiores da empresa. 

Mantovani diz que o empoderamento requer 
equilíbrio. “Incentive os membros da equipe 
a ampliar suas habilidades de resolução 
de problemas com riscos estratégicos e 
inteligentes”, diz. “No entanto, faça com que 
eles entendam que você está disponível para 
oferecer informações e apoio para que eles 
não se sintam sozinhos quando enfrentarem 
dificuldades.” 

Marks observa que uma sensação de 
autonomia e liberdade é uma necessidade 
fundamental para as pessoas. “Sentir que 
podemos tomar nossas próprias decisões é 
uma parte crítica do ser humano. Respeite 
o fato de que os colaboradores vão fazer as 
coisas de sua própria maneira e esteja disposto 
a oferecer elogios quando eles tiverem uma 
ideia que você nunca pensou antes.”

ASSUMA UM RISCO INTELIGENTE AO 
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RECOMPENSAR RISCOS INTELIGENTES 

“Alguns gestores não têm autonomia suficiente para abrir espaço 
para que sua equipe seja criativa. Outros não têm os conhecimen-
tos necessários para proporcionar espaços de diálogo e partici-
pação e, neste caso, preferem manter o status, por insegurança ou 
medo de perder o controle ou o poder”, explica Mônica Barroso, 
consultora da The School of Life, que se dedica a desenvolver a 
inteligência emocional através da cultura. “Além disso, quando o 
gestor é um especialista e não generalista, ele pode simplesmente 
não estar enxergando o potencial da inteligência coletiva da sua 
equipe dentro do contexto mais amplo da estratégia do negócio”. 

Um erro comum dos gestores é de não permitir que todos na 
equipe exercitem seus músculos criativos. Setenta e um por 
cento dos profissionais de marketing e do setor criativo que 
foram entrevistados disseram que muitas vezes conseguem ser 
criativos no trabalho. Mas eles são a exceção. Apenas 36 por 
cento dos colaboradores administrativos e 37 por cento dos 
profissionais de contabilidade concordam com isso. 

quando fizer um brainstorming de novas ideias e abordagens, 
inclua toda a sua força de trabalho, não apenas aqueles do 
lado criativo da casa. Ideias inovadoras podem vir de qualquer 
pessoa em qualquer departamento.

PROBLEMAS COM 
INFLuêNCIA
A influência é uma área na qual os 
colaboradores de diversos grupos se sentem 
insatisfeitos. Leve o seguinte em consideração: 

•	 Somente 45 por cento das mulheres dizem 
que exercem influência sobre o trabalho, 
em comparação com 53 por cento dos 
homens que dizem o mesmo. 

•	 Os colaboradores com 55 anos ou 
mais também têm dificuldades nesta 
área, com apenas 45 por cento dizendo 
que conseguem influenciar decisões 
importantes. 

•	 Só 35 por cento dos colaboradores de 
vendas e atendimento ao cliente sentem 
que são ouvidos nas decisões importantes. 

Não é novidade que, talvez, pode ser difícil 
deixar a sua marca nas grandes empresas. 
Apenas 36 por cento dos colaboradores 
nas organizações com 10.000 ou mais 
colaboradores dizem que têm influência.
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Promover lealdade, estabelecer um ambiente 
de trabalho positivo e fazer com que seus 
funcionários se sintam mais felizes de forma 
geral é muito mais fácil do que se imagina. 
Basta mostrar ao seu pessoal que você 
valoriza seu trabalho duro e dedicação. 
Oferecer um agradecimento sincero por 
um trabalho bem feito tem um impacto 
motivacional muito maior do que muitas 
pessoas imaginam. Na verdade, se sentir 
valorizado é o maior gerador de felicidade 
para os profissionais, tanto no setor de 
contabilidade quando nas áreas jurídicas. 

“Promover emoções positivas através da 
gratidão é fácil e poderoso”, diz Carter. “A 
ciência sobre isso é incrivelmente clara. Há 
várias pesquisas que mostram que as pessoas 
trabalham muito melhor quando se sentem 
valorizadas por suas equipes e seu gerente”. 

OS ELEMENTOS EFICAZES DO ELOGIO 

quando se trata de oferecer um elogio, 
a sinceridade, a especificidade e a 
oportunidade fazem toda a diferença. As 
tentativas de elogiar um colaborador podem 
sair pela culatra se o elogio for vago (“Você 
é um trabalhador esforçado”) ou entregues 
com atraso (“Você fez um bom trabalho 
aquele dia”). 

“Uma dica para os gestores é expressar 
gratidão e ser muito específicos sobre o 
esforço do colaborador,” diz Carter, “porque 
é assim que as pessoas se sentem vistas e 
reconhecidas.” 

Tenha, no entanto, cuidado para não 
exagerar. Elogios em resposta às mais 
pequenas realizações rapidamente perdem o 
seu impacto. 

Lembre-se também que toda a sua equipe 
precisa ouvir de você com frequência. A 
tendência é muitas vezes se concentrar 
em feedbacks sobre colaboradores menos 
experientes, que podem ainda estar 
aprendendo os meandros do trabalho e do 
local de trabalho. Cinquenta e três por cento 
dos colaboradores com idades entre os 18 
e 34 anos dizem que recebem feedbacks 
construtivos com frequência; apenas 42 por 
cento das pessoas com idade de 55 ou mais 
dizem o mesmo. 

O HUMOR DO GESTOR É 
CONTAGIOSO 

Marks, da Happiness Works, diz que é 
importante que os líderes se lembrem 
regularmente do papel fundamental que 
desempenham na forma como os seus 
colaboradores se sentem. “Se seu gerente 
diz algo ruim para você, isso pode realmente 
diminuir a sua motivação por dias, até 
mesmo semanas”, diz ele. “Da mesma forma, 
quando um gerente diz algo legal para você, 
ele pode aumentar seus sentimentos positivos 
e fazer você se sentir bem consigo mesmo 
por um bom tempo.” 

“Nós somos tão rápidos em apontar 
problemas, mas precisamos compartilhar 
quando as coisas estão indo bem,” Marks 
continua. “O objetivo dos gerentes deve 
ser descobrir os funcionários que fazem a 
coisa certa, no lugar de apenas apontar os 
erros. Estes micro momentos positivos são 
muito importantes e salientes. Acredite ou 
não, um bônus é bom, mas uma palavra 
amável pode surtir ainda mais efeito entre os 
colaboradores.”

3. SE SENTIR VALORIZADO 
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Descubra como você pode criar uma cultura de 
felicidade no trabalho

Se sentir valorizado é o terceiro maior gerador 
de felicidade no mundo e ocupa o primeiro 
lugar para profissionais de finanças, jurídico, 
marketing e setores criativos.

 

DANIEL pINk FALA SOBRE AS 
CARACTERÍSTICAS DA FELICIDADE
O autor Daniel Pink é um especialista em encontrar o 
melhor em nós mesmos - e nos outros. Pedimos que 
ele falasse sobre os pontos comuns dos colaboradores 
felizes, os perigos da microgestão e o que os gestores 
podem fazer hoje para elevar a felicidade de sua 
equipe. 

Quais a semelhanças que você percebe entre as 
pessoas que são mais felizes em seus trabalhos?

Daniel Pink: Isso varia de pessoa para pessoa, mas a 
lista inclui: 

•	 Ter algum controle sobre o trabalho que você faz, 
quando você faz isso, como faz isso e com quem 
você faz isso. 

•	 Ter ótimos colegas nos quais você confia e dos 
quais você gosta. 

•	 Sentir que o que você está fazendo faz uma 
diferença no mundo. 

•	 Conseguir fazer progressos no trabalho significa-
tivo. 

Por que a autonomia e o autodirecionamento estão 
tão entrelaçados com a felicidade e a satisfação no 
trabalho para tanta gente? 

DP: Uma forma de pensar sobre isso é considerar 
o oposto. O oposto do autodirecionamento é o 
controle. Os seres humanos têm apenas duas reações 
ao controle. Ou o aceitamos ou o desafiamos. O 
comportamento de aceitação não leva à satisfação; 
nem o comportamento desafiador. A única forma com 
a qual os humanos se engajam é ao ter alguma - não 
necessariamente total, mas um pouco de - soberania 
sobre o seu trabalho.   

Qual é um passo fácil que um gerente poderia 
tomar para ajudar os seus funcionários a se 
sentirem mais felizes? 

DP: Não consigo dar apenas uma sugestão, porque a 
técnica em particular depende da pessoa, da situação 
e dos objetivos. Então, vou dar três sugestões: 

•	 Tenha reuniões individuais e semanais bem curtas 
(talvez cinco minutos) com cada colaborador para 
fazer estas perguntas: Você está fazendo progresso 
em seu trabalho? E, se não, o que posso fazer 
para ajudar? 

•	 Incentivar todos os colaboradores a fazer uma 
“hora de gênio” uma vez por semana. Faça 
com que todos passem uma hora livres de seus 
deveres regulares, pensando em algo novo que 
a organização poderia fazer, algo estúpido que 
deveria parar de fazer, um processo que precisa 
ser melhorado ou simplesmente uma forma melhor 
de administrar o lugar. 

•	 Esta semana, tenha duas conversas a menos com 
sua equipe sobre como fazer uma determinada 
tarefa - e duas conversas a mais sobre por que 
eles estão fazendo a tarefa em primeiro lugar. 

um AGRADECImENTO 
SINCERO pODE  
TER UM GRANDE 
IMPACTO

https://www.youtube.com/watch?v=Gim4JQaOi3M
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Para a maioria das pessoas, o trabalho não 
se trata apenas de uma forma de ganhar 
dinheiro. Como Theodore Roosevelt disse uma 
vez: “De longe, o melhor prêmio que a vida 
oferece é a chance de trabalhar arduamente 
em algo que vale a pena.” 

Os colaboradores que dizem que o trabalho 
que eles fazem vale a pena são 2,6 vezes 
mais propensos a serem felizes do que 
aqueles que sentem o trabalho que fazem 
é “só um trabalho”. Curiosamente, nossa 
pesquisa mostra que fazer um trabalho que 
vale a pena é o maior gerador de felicidade 
para aqueles no marketing e áreas criativas. 

“Na Robert Half, lembramos regularmente 
nossos colaboradores que, por meio 
dos nossos esforços de recrutamento e 
preenchimento de vagas, estamos ajudando 
empresas a reforçar suas equipes e estamos 
mudando a vida das pessoas para melhor, 
ajudando-os a encontrar um emprego”, diz 
Mantovani. 

“O ser humano, em sua essência, busca 
pertencer, fazer parte, colocar suas capaci-
dades a serviço de necessidades do próximo 
e do mundo”, afirma Mônica Barroso. “Para 
a empresa, quanto mais a estratégia estiver 
conectada com as questões da sociedade 
como um todo, mais ela atrairá novos talentos 
em busca de um terreno fértil para arar com 
engajamento e autenticidade.”, diz a autora 
Mônica Barroso. 

COMPARTILHE A VISÃO
“A compreensão da relevância do que 
fazemos e do contexto onde isto se insere é 
peça fundamental para nosso sentimento de 
realização e bem estar”, diz Mônica Barros. 
“quando isso não acontece, a pessoa se sente 
desmotivada e desorientada, ‘substituível’, 
o que impacta diretamente na qualidade da 
perfomance e, possivelmente, das relações”. 

Mantovani sugere: “Contextualize 
contribuições individuais, explicando 
como cada funcionário desempenha um 
papel importante no sucesso global da 
organização.” Ele observa que ganhar um 
senso significativo de progresso e conquistas 
é particularmente importante para a geração 
X. Segundo a pesquisa da Robert Half junto 
com a Happiness Works, um sentimento de 
realização é o impulsionador mais forte de 
felicidade para os colaboradores com menos 
de 35. 

Os colaboradores das maiores organizações, 
aquelas com 10.000 ou mais funcionários, 
têm o menor senso de realização. Isso não 
é necessariamente surpreendente. Pode ser 
difícil assegurar que a visão da empresa - e 
o papel que os colaboradores desempenham 
para atingir essa visão - chegue a todas as 
pessoas em uma grande empresa. Para os 
gestores, este é um lembrete de que eles 
não podem assumir que todos têm esta 
informação. A comunicação através de 
múltiplos canais é fundamental.  

4. TRABALHO INTERESSANTE   
E SIGNIFICATIVO 
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UMA qUESTÃO DE 
ORGuLHO 
Orgulho da organização é o gerador mais 
forte de felicidade para os colaboradores 
ao redor do mundo. 

O orgulho também está no topo da lista 
para homens e colaboradores de todas 
as idades. Em suma, se sentir bem  em 
relação a empresa onde você trabalha é  
fundamental. 

Além do mais, os colaboradores que se 
sentem orgulhosos de suas organizações 
têm 2,8 vezes mais probabilidade de serem 
felizes no trabalho em comparação com 
aqueles que não têm esse sentimento.

DEIXE A FELICIDADE FLUIR
A fluidez é o sentimento de foco intenso e feli-
cidade que você sente quando está totalmente 
absorvido com alguma coisa. Em um estado de 
fluidez, termo cunhado pelo psicólogo Mihaly 
Csikszentmihalyi, o tempo parece desaparecer 
conforme você fica completamente imerso em 
usar suas habilidades para completar um projeto 
ou resolver um problema. Você está vivendo o 
momento. 

Dra. Christine Carter, do Greater Good Science 
Center, diz que os gerentes devem se esforçar 
para fornecer aos colaboradores a oportunidade 
de trabalhar de forma ininterrupta em profundi-
dade. “Há uma sensação muito profunda de re-
alização e significado que vem quando podemos 
mergulhar em um projeto e fazer o nosso melhor 
trabalho”, diz ela. “E a maioria dos locais de tra-
balho tornam muito difícil para que isso aconteça. 
A expectativa é que os funcionários estejam dis-
poníveis o tempo todo por telefone, e-mail, IM ou 
quando alguém para na sua mesa. Hoje a maio-
ria dos cérebros das pessoas não confia que vão 
ser autorizados a se concentrar. Então redefina a 
expectativa de que as pessoas podem mergulhar 
totalmente no trabalho”.
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QUESTÃO DE IG UALDADE  
A igualdade importa profundamente para os 
funcionários. Tão profundamente que, de fato, 
uma única instância de um tratamento injusto - seja 
este real ou não - é muitas vezes suficiente para 
transformar um colaborador satisfeito e feliz em um 
colaborador cínico e cético em relação à empresa. 

É importante notar que a igualdade e o respeito 
juntos são os principais geradores de felicidade para 
as mulheres, de acordo com a pesquisa da Robert 
Half e da Happiness Works, enquanto que, para 
os homens, fica em segundo lugar. No entanto, 
esta é uma área onde muitas mulheres se sentem 
desapontadas. Apenas 49 por cento delas dizem 
que são pagas de forma justa contra 54 por cento 
dos homens. 

Quando analisamos as várias ocupações, pessoas 
em cargos no setor de marketing e criativo se 
sentem melhores sobre o nível de igualdade e 
respeito no trabalho. Os profissionais de tecnologia 
são mais propensos a dizer que são pagos de forma 
justa pelo trabalho que fazem. 

O QUE SIGNIFICA EQUIDADE 
O que os gerentes podem fazer para melhorar a 
equidade no local de trabalho? Vários passos sim -
ples podem ter um impacto significativo. 

Em primeiro lugar, seja transparente em sua tomada 
de decisão. Certifique-se que há políticas claras com 
relação ao pagamento, promoções e projetos. Cada 
membro de sua equipe deve saber o que fazer para 
ser promovido e receber um aumento. 

Além disso, dê aos colaboradores uma oportunidade 
de alertá-lo quando sentirem uma sensação de 
desigualdade. Muitas vezes, os colaboradores 
só querem ser ouvidos e acreditar que suas 
preocupações estão sendo levadas em conta. 

Tenha em mente que, quando se trata de igualdade, 

até mesmo a menor infração pode ser vista como 
um sinal de favoritismo. Interrompa um colaborador 
no meio de uma frase e ele ou ela poderá se 
perguntar por que você deixa que os outros 
expressem suas opiniões sem interromper. Esqueça 
de convidar um membro de sua equipe para uma 
reunião importante e a pessoa poderá sentir que 
suas ideias importam menos do que as de outros  
no grupo. 

ONDE A EQUIDADE TEM MAIOR 
IMPORTÂNCIA 
Um senso de igualdade é particularmente crucial 
quando se trata de salários. De acordo com uma 
pesquisa da Happiness Works, a evidência mostra 
que é importante para os funcionários sentirem que 
seu salário é equitativo em relação aos outros que 
fazem o mesmo trabalho. 

Por isso que é tão essencial que os empregadores 
ofereçam um salário melhor ou, pelo menos, 
igual aos das empresas em sua região e indústria.  
“Os empregadores devem adquirir o hábito de, 
periodicamente, analisar as médias salariais 
para assegurar de que estão oferecendo uma 
remuneração competitiva para os candidatos ao 
emprego, bem como para os colaboradores atuais”, 
diz Mantovani. “Conhecer a taxa atual é vital para 
recrutar e reter os melhores talentos, especialmente 
em um mercado de trabalho focado no candidato.”

Como você pode descobrir se suas faixas salariais 
estão em linha com o mercado? Analise recursos 
como Guia Salarial da Robert Half , se conecte com 
recrutadores especializados da sua indústria e avalie 
seus funcionários para saber se eles estão satisfeitos 
com os salários, benefícios e vantagens que você 
fornece. 

5.

https://www.roberthalf.com.br/downloads/guia-salarial
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RESPEITE A 
NECESSIDADE 
DE SE SENTIR 
RESPEITADO
Sentir que está sendo tratado com 
igualdade e respeito no trabalho é o 
segundo mais importante ingrediente 
para a felicidade. 

Vinte dois por cento dos colaboradores 
que dizem serem tratados com pouco 
ou nenhum respeito estão propensos a 
deixar seus empregos no próximo ano, 
em comparação com apenas sete por 
cento das pessoas que dizem que têm 
um alto nível de igualdade e respeito.

OS BENEFÍCIOS DO  
EQUILÍBRIO TRABALHO/VIDA PESSOAL

dades profissionais e pessoais é um objetivo comum. 
Muitos colaboradores estão tentando administrar 
cargas de trabalho pesadas e, ao mesmo tempo, 
questões pessoais. É um malabarismo desafiador 
que pode fazer com que os colaboradores fiquem 
cansados e estressados. 

De acordo com nossa pesquisa, os profissionais 
de tecnologia têm os melhores níveis de equilíbrio 
trabalho-vida pessoal, com 71 por cento dos 
entrevistados se sentindo felizes com relação a 
isso. Aqueles nos setores de contabilidade, jurídico, 
financeiro e serviços financeiros tiveram as piores 

classificações; apenas cerca de 65 por cento dos 
entrevistados em cada campo estão satisfeitos com 
o seu equilíbrio trabalho-vida pessoal. A natureza 
dessas funções tradicionalmente exige que os 
profissionais trabalhem por longas horas, o que é 
provavelmente uma das razões para a insatisfação 
nestas áreas. Os gestores devem incentivar que os 
colaboradores aproveitem as opções de equilíbrio 
trabalho-vida pessoal, quando disponíveis e, 
especialmente, durante períodos lentos. 

Oferecer empatia e apoio também têm um grande 
impacto. “Se você respeitar que os funcionários têm 
uma vida fora do trabalho, eles irão respeitá-lo 
muito mais e tornar-se mais leais”, diz Marks. “Se as 
pessoas têm um equilíbrio ruim entre trabalho-vida 
pessoal, elas ainda podem amar o seu trabalho. 
Mas se isso gerar problemas em casa, elas vão ficar 
estressadas ao longo do tempo, vão ficar cansadas 
disso e vão deixá-lo. Apoiar o equilíbrio trabalho-
vida pessoal trata-se de gerenciar o risco para a 
organização, além de ser a coisa certa a fazer”. 

Também é importante dar o exemplo. Seus 
colaboradores se espelham em você. Então, mostre 
a eles que tudo bem ter um equilíbrio saudável entre 
trabalho-vida pessoal. Tente sair do escritório em 
uma hora decente e evite a tentação de continuar 
respondendo e-mails tarde da noite. Tire férias e 
desligue quando estiver ausente. Não vá trabalhar 
quando estiver doente. Se você estabelecer limites 
adequados e proteger o seu tempo de inatividade, 
sua equipe vai seguir seu exemplo.

Conquistar um equilíbrio justo entre as responsabili-
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Um sentimento de camaradagem no trabalho 
melhora a comunicação, cooperação e 
colaboração do colaborador. A coesão da 
equipe também leva a uma maior inovação. 

A boa notícia para os empregadores é que 
os colaboradores em todas as categorias 
dizem que têm um bom relacionamento 
com a equipe no trabalho. Nenhum dos 
grupos pesquisados relatou uma insatisfação 
significativa nesta área. 

Ainda melhor: aqueles que dizem que têm 
boas relações com os outros em sua equipe 
são 2,6 vezes mais propensos a serem felizes 
no trabalho do que aqueles que não se dão 
bem com os colegas. 

A “COLA” DE UMA ORGANIZAÇÃO 
Manter as relações de trabalho saudáveis 
e motivadoras é uma importante fonte de 
prazer para os colaboradores. Também 
os ajuda a gerir melhor o estresse e as 
exigências do trabalho. 

“Bons relacionamentos são a cola de uma 
organização”, diz Marks. “Para os gestores, 
deve-se incentivar relações alheias às 
necessidades de proximidade nos negócios. 
quando os colaboradores têm amigos no 
trabalho, isso tem um grande impacto sobre 
a felicidade”. 

Os gerentes podem promover uma cultura 
de trabalho positiva com a criação de 
oportunidades para que os colaboradores 

criem e fortaleçam laços com os colegas. 
Entre as equipes também. No trabalho de 
hoje, sua equipe provavelmente vai ter que 
trabalhar com colegas em muitos outros 
departamentos. Em nossa pesquisa, os 
colaboradores com idades de 55 ou mais 
expressaram o mais alto nível de felicidade 
em suas relações entre equipes. Peça o apoio 
deles no sentido de ajudar os colaboradores 
menos experientes a construir laços em toda a 
organização. 

NÃO SUBESTIME SUA INFLUÊNCIA 
Mônica Barroso explica que a postura do 
líder/ gestor é de grande importância no 
ambiente corporativo, sobretudo quanto a três 
aspectos: favorecer um ambiente colaborativo 
de aprendizado mútuo; apresentar coerência 
entre o discurso e as próprias atitudes; e 
viabilizar o protagonismo dos colaboradores.

“Um bom gestor deve estar sempre atento 
à qualidade das pontes que conectam 
o indivíduo às organizações. A primeira 
ponte é a da segurança, que diz respeito às 
condições materiais de trabalho. A segunda 
é a da dedicação, que se refere às tarefas 
executadas. A terceira é a da motivação, 
que tem a ver com as relações humanas. E, 
finalmente, temos a ponte da identificação, 
onde os valores pessoais e os valores da 
organização se encontram.”

6. RELAÇÕES  
DE TRABALHO POSITIVAS 
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Veja como boas relações podem elevar os 
níveis de felicidade, inovação e colaboração 
no trabalho.

VAI TImE!
Entre os profissionais entrevistados pela 
Robert Half e Happiness Works,

86% se dão bem com as pessoas de sua 
equipe imediata;

70% acreditam que as equipes dentro de 
sua organização, em geral, trabalham bem 
juntas;

62% tem bons amigos no trabalho.

https://www.youtube.com/watch?v=6zQQPLfpJhA
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OS 
RESuLTADOS
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A felicidade do colaborador é fundamental para o sucesso 
organizacional? Sim. 

Existe uma solução única para fomentar a felicidade no tra-
balho? Com certeza não. Há muitos e diferentes fatores que 
influenciam a felicidade de cada pessoa. 

Mas compreender o papel significativo que os níveis de satis-
fação e engajamento desempenham no sucesso da sua empre-
sa - e estar disposto a mudar sua abordagem para aumentá-los 
- é um ótimo começo. Seus esforços vão ter um impacto. E é 
provável que você obtenha benefícios em várias frentes, incluin-

do a produtividade, recrutamento e retenção. 

O resultado é esse: A felicidade no local de trabalho realmente 
importa para seus colaboradores e para a saúde da sua organi-
zação a longo prazo. E, mais importante, você tem o poder de 
influenciar isso diretamente. 

Boa sorte em sua jornada

OS  
RESuLTADOS 
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A Robert Half gostaria de reconhecer e agradecer as seguintes pessoas por suas contribuições no presente relatório. Seus 
conhecimentos, perspectivas e opiniões foram inestimáveis. 

Devemos um agradecimento especial a Nic Marks e toda a sua equipe da Happiness Works. Nic é um dos maiores especialistas 
do mundo sobre felicidade no trabalho e foi fundamental na orientação da pesquisa da Robert Half nesta área. Há muito tempo 
sabemos da importância da satisfação e do engajamento no sucesso da carreira das pessoas e dos resultados das empresas. Nic 
nos ajudou a quantificar esse efeito e a nos aprofundarmos nos fatores que influenciam a felicidade entre os vários grupos de 
colaboradores. 
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A Robert Half é a primeira e maior empresa de recrutamento 
especializado no mundo, selecionando profissionais para 
oportunidades permanentes e projetos. Fundada em 1948 
nos Estados Unidos, a empresa opera no Brasil desde 2007, 
oferecendo profissionais especializados nas áreas de finanças, 
contabilidade, mercado financeiro, seguros, engenharia, 
tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e vendas e 
cargos de alta gestão. 

Ao todo são 325 escritórios na América do Norte, Europa, 
Ásia, América do Sul e Oceania. Em 2017, a Robert Half foi 
novamente eleita uma das “Empresas Mais Admiradas do 
Mundo”, de acordo com pesquisa da Revista Fortune. Há 18 
anos, a empresa está presente em um dos mais importantes 
rankings do mundo. 

SOBRE  
A ROBERT HALF
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SOBRE A HAPPINESS WORkS 
A Happiness Works fornece ferramentas de medição poderosas 
que permitem que empresas orientadas para o desempenho 
identifiquem, mensurem e gerenciem a felicidade empregado. A 
equipe da Happiness Works é composta por pessoas apaixona-
das que acreditam que os dados da experiência do colaborador 
são cruciais para tomar decisões empresariais eficazes. 

Organizações que consideram a felicidade do colaborador um 
objetivo fundamental de desempenho consistentemente geram 
maior inovação e sucesso financeiro a longo prazo. Fundada 
por Nic Marks, o criador do The Happy Planet Index, primei-
ra medida do mundo de bem-estar sustentável, a Happiness 
Works é baseada em Londres e tem uma crescente carteira 
global de clientes preocupados com o futuro.

SOBRE A  
HAPPINESS 
WORKS
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Os dados referenciados ao longo do estudo baseiam-se nos 
resultados de uma pesquisa online com mais de 23.000 
colaboradores na Austrália, Bélgica, Canadá, França, 
Alemanha, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa 
foi realizada no terceiro trimestre de 2016 por uma empresa 
independente. Os entrevistados responderam 30 perguntas 
sobre o quão feliz eles se sentem no trabalho e a que eles 
atribuem esses sentimentos. Para permitir comparações 
entre os campos profissionais, nossa amostragem enfatizou 
colaboradores empregados em ambientes profissionais. 

Algumas indústrias e ocupações cobertas pelo estudo não estão 
incluídas neste material.

Ao analisar os dados, uma metodologia de ponderação pós-
amostral foi usada para combinar os respondentes por idade, 
sexo, escolaridade, ocupação/cargo e setor de trabalho. 
Uma metodologia de ponderação por país também foi usada 
para que as percentagens ponderadas em cada localidade 
correspondessem a uma diferença real das oito populações.

SOBRE A  
PESqUISA



CHEGOU A HORA DE SER FELIZ NO TRABALHO.

Para mais informações sobre o mercado de trabalho acesse nosso site:
roberthalf.com.br
www.roberthalf.com.br/blog
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