
Imagem Shutterstock

C

MAIS FELIZ, 
MAIS PRODUTIVO

Estudos apontam que pessoas felizes produzem 31% mais em 
comparação a outros profissionais e um ambiente de trabalho saudável é 
o primeiro passo para manter esse nível sempre alto dentro da empresa

Por Adriana Bruno 

onsiderando uma jornada 

de trabalho de oito horas, 

mais o tempo que se gasta 

no trânsito e em outras ati-

vidades fora do lar, é no tra-

balho que o brasileiro passa 

a maior parte do seu dia a dia. E a for-

ma como se “vive” nesse ambiente diz 

muito sobre o quão produtivo o traba-

lhador pode ser.

O especialista em liderança no chão 

de fábrica e criador da Escola de Líde-

res, Washington Zucoloto, destaca que 

a produtividade profissional está direta-

mente ligada às condições de trabalho e 

ao clima organizacional e que investir em 

equipamentos, tecnologia, ferramentas, 

mobílias modernas e de alta qualidade 

é tão importante quanto construir um 

ambiente de trabalho saudável emocio-

nalmente, onde os colaboradores pos-

sam sentir-se felizes sendo quem são, 

sendo respeitados e sentindo-se par-

te integrante de uma equipe e que ain-

da possam contribuir com ideias e solu-

ções e não apenas executarem tarefas.

“Em outras palavras, as empresas preci-

sam olhar e zelar pelas condições físicas e 

emocionais de seus colaboradores. Aliás, 

são eles que realizam e atingem produti-

vidade, ou não”, afirma.

A desorganização de processos e proce-

dimentos, bem como uma comunicação 

pouco efetiva por parte da liderança, no 

sentido de compartilhamento da estraté-

gia, também impactam na produtividade.

“Adicionalmente, a falta de clareza 

por parte do colaborador do seu papel 

e responsabilidade é outro agravante. 

É fundamental que cada um entenda a 

contribuição da sua atividade no proces-

so produtivo da empresa, bem como os 

efeitos colaterais em não executá-la no 

prazo e/ou com a qualidade esperados”, 

comenta a diretora de capital humano 

da Simpress, Daniela Santos.

Para ela, uma mudança importante é a 

otimização de processos e fluxos de tra-

balho. “Ao entender toda a cadeia de 

produção, inclusive reduzindo atividades 

desnecessárias, a rotina do colaborador 

passa a ser objetiva e com maior asser-

tividade. Além disso, a implementação 

de feedbacks constantes colabora para 

pontuar ao colaborador o andamento de 

suas atividades, como também ajustar ca-

minhos ao longo do processo, evitando 

retrabalho e alinhando expectativas en-

tre colaborador e gestão”, recomenda.

O planejamento das atividades e da 

rotina de trabalho também tem forte in-

fluência sobre a produtividade. “Saber 
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guns estudos indicam que quando nos-

sa concentração é interrompida, seja por 

um e-mail, mensagem no celular, ou in-

terrupções por colegas, demoramos em 

torno de 15 a 20 minutos para resgatar 

o mesmo grau de concentração ante-

rior. Portanto, o acesso às redes sociais 

durante o trabalho é negativo. O ideal é 

que o funcionário desenvolva a discipli-

na de deixar o celular desligado duran-

te o expediente de trabalho, verifican-

do mensagens em horários específicos 

(por exemplo, três vezes ao dia). Dessa 

forma, ele estressa menos seu cérebro, 

foca mais a atenção e, certamente, te-

rá um desempenho e qualidade maio-

res no trabalho”, recomenda.

Ela ainda destaca a importância dos 

gestores manterem uma comunicação 

clara e transparente com o colaborador 

a fim de evitar problemas na execução 

das tarefas diárias.

“O papel do líder, principalmente no 

varejo, é extremamente importante, por 

essa razão, deve trabalhar muito próxi-

mo à equipe, orientando, corrigindo er-

ros, dando exemplos por meio da própria 

conduta e relembrando as regras. A pro-

ximidade e supervisão do líder gera con-

fiança na equipe, eliminando fofocas e a 

perpetuação de más condutas que pos-

sam afetar a produtividade e a qualida-

de do atendimento ao cliente”, avalia.

Felicidade X Produtividade
Segundo um estudo realizado pela Uni-

versidade da Califórnia, um trabalhador 

feliz é, em média, 31% mais produtivo, 

três vezes mais criativo e vende 37% a 

mais em comparação com outros.

Para Daniela, essa máxima se dá pelo 

nível de autoestima, de fazer parte e pe-

lo sentimento de pertencer à organiza-

ção, bem como sentir-se valorizado e mo-

tivado a atingir metas pessoais tangíveis.

“A conquista de objetivos pessoais 

por meio das atividades profissionais 

melhora a autoestima, estimula a com-

petitividade saudável e, com isto, a feli-

cidade”, comenta.

Meiry explica que isso acontece por-

que pessoas felizes conseguem man-

ter o foco por mais tempo em uma ati-

vidade, são capazes de se envolverem 

em seu trabalho a ponto de esquece-

rem-se dos problemas, do horário e até 

mesmo da fome.

“Também são mais criativas, encon-

tram mais soluções, porque a dopamina é 

mais ativa, irrigando as áreas de aprendi-

zagem do cérebro”, diz. Meiry ainda afir-

ma que o que mais retém funcionários 

em uma empresa não é o salário e, sim, 

a percepção dos mesmos sobre o quan-

to eles se desenvolveram como profissio-

nal e seres humanos.

“Sendo assim, a empresa que cria con-

dições para um funcionário se desenvol-

ver em seu pleno potencial, em um am-

biente em que reina o respeito mútuo, e 

a relação ganha-ganha, tem tudo para 

crescer plena e feliz”, diz.

Para o diretor de operações da TOPdesk 

Brasil, Tiago Krommendijk, como a pro-

dutividade está altamente relacionada à 

felicidade dos colaboradores, uma análi-

se do clima organizacional é um primeiro 

passo para mantê-la em alta.

“Escutar a equipe, projetar ações pa-

ra fazer o ambiente mais agradável e dar 

atenção aos valores da sua companhia 

são algumas das ações que a empresa 

pode aplicar para manter os funcioná-

rios mais felizes”, comenta. 

definir o que é prioridade é fundamen-

tal. Nem sempre aquilo que é urgente é 

importante. Prioridade é o que realmente 

tem impacto no resultado final do traba-

lho. Por exemplo, entre retirar caixas que 

estão atrapalhando o caminho de todos 

e atender um cliente, ambos são urgen-

tes, entretanto, atender o cliente é prio-

ritário, porque é o que realmente trará 

resultados para a empresa”, exemplifica 

a psicóloga, palestrante e consultora or-

ganizacional, Meiry Kamia.

Inimigos da produtividade
O estresse é atualmente o grande ini-

migo da produtividade. Um estudo da 

Associação Internacional de Gerencia-

mento de Estresse (Isma Brasil) feito em 

2017, apontou que 70% da população 

já havia apresentado sintomas de estres-

se, dos quais 69% apontaram o trabalho 

como sua principal causa.

“Pelos próprios sintomas gerados pe-

la ansiedade e estresse, como sudorese, 

aumento dos batimentos cardíacos, en-

tre outros, é fácil deduzir que é pratica-

mente impossível ter um bom desempe-

nho no trabalho, uma vez que a produ-

tividade está diretamente relacionada à 

capacidade de manter o foco em apenas 

uma atividade”, comenta.

Segundo ela, outro sintoma gerado 

pelo estresse é a raiva. “No ambiente de 

trabalho, a raiva pode se manifestar co-

mo falta de paciência, irritação, grosse-

ria, mau humor, prejudicando a comuni-

cação e confiança entre os funcionários, 

piorando ainda mais a produtividade da 

empresa”, diz Meiry.

Além do estresse, a tecnologia, quan-

do mal utilizada, também pode ser uma 

grande inimiga da produtividade. “Al-
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