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Dá pra ser feliz no trabalho? 

* O trabalho significa mais que 

uma atividade remunerada. 

* Possui um papel social, pois  

através do trabalho as pessoas   

interagem e criam vínculos. 

* O trabalho nos dá identidade 

pessoal, social e profissional. 

* O trabalho nos coloca no centro do palco da nossa vida como atores importantes, dando 

visibilidade às nossas criações, permitindo o desenvolvimento de nossos talentos, habilida-

des, potenciais e sonhos. 

Em 2014, uma pesquisa avaliou o grau de satisfação no trabalho concluiu que,  entre os  

vários fatores que contribuem para que o trabalhador se sinta feliz no trabalho, a 

“satisfação pessoal com seu desempenho” foi a alternativa mais escolhida. Esse resultado 

contrariou velhos paradigmas, que julgava que o fator mais importante seria a “ter um 

bom salário”. Pesquisadores afirmam que           

atualmente, a recompensa financeira é vista     

como consequência da performance profissional.       

Portanto, hoje em dia, o trabalho é  encarado    

como necessidade de auto-realização e, o        

bem-estar econômico, é visto como fruto natural 

dos bons resultados do seu trabalho.  

 

   O TRABALHO EM GRUPO                                                                                                     

Desenvolve o sentimento de solidariedade, cooperação e  de pertencimento, com 

isto, os trabalhadores podem conquistar a possibilidade de serem reconhecidos     

como pessoas singulares no uso de suas capacidades e de suas energias criativas.  

O trabalho envolve nossa vida psíquica, na medida em que mobiliza nossos desejos e  

sonhos, representando a possibilidade de autonomia e independência, favorecendo        

o desenvolvimento da saúde mental e fortalecendo os laços sociais. 



Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  

Rua Joel Dibo, Centro, 79.002-060 - Campo Grande/MS 

Contato: cvist@saude.ms.gov.br / (67) 3312-1100  

Responsável pela edição do boletim: Claudia Santini de Oliveira 

Fatores que contribuem para maior satisfação no trabalho 

* Escolher algo que realmente goste de fazer, porém nem sempre isso é possível. Se o  

trabalhador executa um trabalho que não gosta, o melhor é encarar essa situação como  

transitória, como um degrau necessário para alcançar seus verdadeiros objetivos. 

* Planejar sua carreira, através da definição clara dos seus objetivos, mas para tanto é 

muito importante definir onde está, aonde quer chegar e qual trajeto que a ser percorrido 

para atingir suas metas.  

* Manter o foco nos bons resultados, procurando se concentrar nos resultados positivos,   

buscando executar as tarefas da melhor forma possível, para obter com isso o                   

reconhecimento do seu trabalho pela equipe e a consequente evolução profissional. 

*  Saber lidar com os conflitos é fundamental em um ambiente de trabalho cooperativo e 

com um bom clima organizacional e com certeza contribui para a felicidade no trabalho.   

* Lidar positivamente com as críticas, tanto do superior ou dos colegas de trabalho,       

aproveitando a oportunidade para melhorar a qualidade do seu trabalho.  

* Atualização profissional é indispensável para a estimular a motivação no trabalho e o 

consequente reconhecimento dos colegas, mas para tanto é necessário força de vontade. 

* Construir bons relacionamentos no trabalho, e se possível estendê-los para a vida     

pessoal faz com que o trabalhador se sinta mais realizado e mais feliz. 

* Praticar atividade física e ter bons hábitos alimentares contribuem para  melhorar a  

disposição para o trabalho. 

 

Garantir a mera sobrevivência através de um trabalho ou emprego já não mais é            

suficiente. As pessoas não querem apenas sobreviver para pagar as contas,                     

elas desejam algo mais, elas desejam encontrar significado e sentido                                  

na vida a partir daquilo que fazem.  

 

Quando desenvolvemos nossos dons, talentos e habilidades, começamos a       

vislumbrar possibilidades de desenvolver trabalhos e projetos que podem nos 

proporcionar realização pessoal e qualidade de vida.  

Investir em conhecimento e investir em seu próprio                  

desenvolvimento pessoal, pode ser a chave para  

você descobrir suas verdadeiras aptidões e            

identificar suas verdadeiras potencialidades.  


