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RESUMO 

 

A Psicologia Positiva estuda os fundamentos psicológicos do bem-estar, da felicidade, da 

gratidão, da esperança, do otimismo etc., relacionando-os às potencialidades do ser humano. O 

seu foco está nos pontos fortes e virtudes humanas, sendo formada por três pilares: 1) o nível 

subjetivo, que se refere ao estudo das experiências de valor, cujo interesse está em construtos 

como elementos da felicidade e do bem-estar; 2) o nível individual, que busca entender as 

características e os traços individuais positivos ligados ao funcionamento de cada pessoa, como 

habilidades interpessoais, generosidade, amor etc.; 3) o nível grupal, que estuda as virtudes 

cívicas e instituições com características e traços de funcionamento positivos, que contribuem 

para os indivíduos se tornarem cidadãos melhores, com foco em responsabilidade, tolerância, 

ética no trabalho, conduzindo-os à felicidade. Considerando que o ideário da Psicologia Positiva 

está em construir ambientes físicos, psíquicos e sociais providos de qualidade de vida, bem-

estar e felicidade, destaca-se o movimento dos estudos organizacionais positivos, o qual é 

direcionado para a compreensão e potencialização das forças e pontos fortes, isso não significa 

a desconsideração do negativo, pois tanto o positivo quanto o negativo são inerentes às relações 

e ao ser humano. Este estudo visa compreender as práticas que empresas adotam para promover 

o bem-estar no trabalho (BET). Como objetivos específicos, pretende definir o significado de 

bem-estar para os participantes; mapear os estudos sobre bem-estar e felicidade no trabalho no 

Brasil; identificar as consequências das práticas que promovem o bem-estar, além de apresentar 

as diferenças entre as práticas de promoção de bem-estar das empresas pesquisadas. Para a 

melhor compreensão do fenômeno estudado, optou-se pela pesquisa qualitativa, com uso de 

entrevistas semiestruturadas, as quais foram criadas baseadas no protocolo do Inquérito 

Apreciativo, cujos dados levantados passaram por uma análise lexical, com o suporte do 

software Iramuteq. Os resultados apontaram que o BET é compreendido, considerando tanto 

aspectos que envolvem as emoções positivas, quanto aspectos cognitivos, relacionados à 

realização; além disso, percebe-se que práticas simples podem revolucionar positivamente o 

contexto do trabalho, alcançando a vida das pessoas, com destaque especial ao investimento na 

educação dos colaboradores. Salienta-se a importância de gerar um clima positivo, por meio do 

incentivo de relações positivas, reforçando a ideia de time, a partir da definição clara do sentido 

do trabalho. Este estudo destaca-se por ser a primeira dissertação na área organizacional, tendo 

como base científica a Psicologia Positiva, a ser levada a cabo no Ceará. Ademais, observou-se 

que pesquisas anteriores sobre a temática foram realizadas principalmente nas regiões Centro-

Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Espera-se que os resultados contribuam para que empresas locais 



sejam favorecidas, por intermédio de práticas identificadas como promotoras do bem-estar no 

contexto de trabalho e seus consequentes.  

 

Palavras-chave: Bem-estar. Trabalho. Psicologia Positiva. Organização. 

  



ABSTRACT 

 

The Positive Psychology studies the psychological foundations of well-being, happiness, grat-

itude, hope, optimism, etc., relating them to the potentialities of the human being. Its focus is 

on human strengths and virtues, consisting of three pillars: 1) the subjective level, which refers 

to the study of experiences of value, whose interest lies in constructs as elements of happiness 

and well-being; 2) the individual level, which seeks to understand the characteristics and posi-

tive individual traits connected to the functioning of each person, such as interpersonal skills, 

generosity, love, etc .; 3) the group level, which studies civic virtues and institutions with pos-

itive characteristics and features, which contribute to individuals to become better citizens, fo-

cusing on responsibility, tolerance, work ethics, leading to happiness. Considering that Positive 

Psychology's ideology is to build physical, psychic and social environments provided with qual-

ity of life, well-being and happiness, the movement of positive organizational studies is high-

lighted, which is directed to the understanding and potencial of the forces and strengths. Nev-

ertheless, this does not mean disregarding the negative, since both the positive and the negative 

are inherent in relationships and human characteristics. This study aims to understand the prac-

tices that companies apply to promote well-being at work (BET). As specific objectives, it in-

tends: to define the meaning of well-being for the participants; to review studies on welfare and 

happiness at work in Brazil; to identify the consequences of practices that promote well-being, 

and to present the differences between welfare promotion practices of the researched compa-

nies. In order to better understand the studied phenomenon, it was chosen qualitative research, 

through semistructured interviews, which were developed based on the Appreciative Inquiry 

Protocol. The collected data were lexically analyzed, supported by the Iramuteq software. The 

results pointed out that BET has for the interviewed both positive emotional aspects and 

achievement cognitive aspects; In addition, it can be seen that simple practices, such as special 

emphasis on investment in employee education, can positively revolutionize the work context, 

modifying people's lives. A positive climate can be reached by encouraging positive relation-

ships, with the encouraging of teamwork, as well as by a clear definition of the meaning of 

work among workers. It is relevant to register that the present study was the first dissertation 

that applied Positive Psychology scientific knowledge and method in organizational behavior 

field in the local organizational reality of the Region Otherwise previous research on the subject 

with similar theoretical and methodological approaches was carried out mainly in other Brazil-

ian realities and Regions such as the Center-West, South and Southeast. It is expected a relevant 



contribution from the findings of the present research specially to the development and identi-

fication of well-being promotion practices and their consequents in the context of the local 

organizations. 

 

Keywords:  Well-Being. Work. Positive Psychology. Organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Positiva (PP) tem obtido destaque, nos últimos anos, devido a sua 

proposta inovadora, especialmente por ir em direção contrária ao que a maioria das pessoas são 

ensinadas a fazer durante a vida, ou seja, focar nos pontos negativos e falhas pessoais. Com 

outro olhar, a concepção da PP é destacar os pontos fortes, o melhor do ser humano, seus 

potenciais e virtudes, em perspectiva individual, grupal e/ou organizacional. A PP dirige-se 

teórica e empiricamente a fundamentar aspectos que favoreçam o bem-estar e a felicidade das 

pessoas (CSIKSZENTMIHALYI e CSIKSZENTMIHALYI, 2006; SELIGMAN, 2002; 

SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000).  

O diferencial da PP é que ela estuda o funcionamento ótimo do ser humano, porém 

com embasamento em evidências científicas, em pesquisas que comprovam os benefícios do 

estudo para as pessoas, relações, organizações, saúde física, saúde mental, dentre outros 

(DIENER e RYAN, 2011; FREDRICKSON, 2009; BISWAS-DIENER e DEAN, 2007; 

DIENER, 2013). Ou seja, a proposta não se restringe apenas ao pensar positivo, mas, sim, 

avaliar cientificamente esses fenômenos, inclusive por meio de escalas validadas. 

 Tendo em vista o crescimento dessa disciplina, a literatura no âmbito da 

Psicologia tem sido influenciada, cada vez mais, por temas que versam sobre felicidade, 

esperança, resiliência, otimismo, força de caráter e virtudes, proporcionando o desenvolvimento 

de novas frentes de estudos e pesquisas para a melhor compreensão de tais conceitos, bem como 

identificar formas para sua medição, teste e consequente aplicação, em diferentes contextos e 

situações (PARK e  PETERSON, 2007; SNYDER  e  LOPES, 2009). 

 Seu foco teórico e/ou empírico são as potencialidades, forças e competências 

humanas, visando a sua aplicabilidade no aperfeiçoamento do desempenho pessoal em 

diferentes contextos, bem como no campo organizacional. Parte-se do pressuposto que, desse 

modo, poderá contar com pessoas produtivas, saudáveis, que reconhecem seus talentos e os 

desenvolverão em prol de propósitos evidentes para a organização e seus membros 

(PETERSON e LUTHANS, 2003; SELIGMAN, 2002). 

Considerando que a Psicologia Positiva é um movimento científico que tem se 

voltado para a aplicação dos seus conceitos também no âmbito do comportamento 

organizacional (CAMERON, DUTTON, e QUINN, 2003), o objetivo do presente trabalho é 

identificar práticas adotadas nas empresas pesquisadas que promovem o bem-estar no trabalho, 

por meio de abordagem qualitativa, permitindo aprofundar a compreensão da temática, a partir 
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da fala dos entrevistados. Para tal, utilizará a base epistemológica da Psicologia Positiva 

(SNYDER e LOPES, 2009).  

Logo, os principais objetivos desta pesquisa são: mapear os estudos sobre bem-estar 

e felicidade no trabalho no Brasil; definir o significado de bem-estar no trabalho para os 

participantes deste estudo; descrever práticas existentes nas empresas pesquisadas, associadas 

à promoção do bem-estar no trabalho; identificar as consequências geradas por meio das 

práticas que promovem o bem-estar e apresentar as diferenças de práticas de promoção de bem-

estar entre as empresas estudadas. 

A necessidade de se estudar o tema, em perspectiva teórica e empírica, na cidade de 

Fortaleza e no contexto das organizações, torna-se evidente, pelo fato de que na pesquisa de 

busca realizada no portal de periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/), no dia 

06 de setembro de 2017, com o descritor “felicidade no trabalho”, com o filtro dos últimos 

cinco anos, foram obtidos, como resultado total, 289 artigos, destes, todos se concentravam nas 

regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Além disso, este trabalho é relevante por propor 

investigar o conceito de bem-estar aplicado ao contexto organizacional. 

Ademais, este estudo traz importantes contribuições, por realizar a aplicação das 

entrevistas no Brasil, inclusive, nos Estados Unidos, essa é uma área majoritariamente 

desenvolvida, conforme pode ser visto na Figura 1 e 2. É fato que as pesquisas sobre 

organizações positivas, bem-estar no trabalho e comportamento organizacional positivo têm 

avançado no Brasil, no entanto, sua comprovação empírica continua escassa (FINEMAN, 2006; 

WALUMBWA, AVOLIO, GARDNER, WERNSING, PETERSON, 2008).  
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Gráfico 1 - Busca de resultados do termo Psicologia Positiva na Capes 

Fonte: autora 

    

Gráfico 2 – Busca de resultados do termo Psicologia Positiva na Capes - Percentual 

Fonte: autora 

 

O estudo deve, portanto, contribuir no contexto acadêmico para fomentar pesquisas 

na área e favorecer o conhecimento da realidade empresarial local, tendo em vista ser a primeira 

no campo da Psicologia Positiva a ser levada a cabo, no estado do Ceará. Espera-se, portanto, 

que seus resultados contribuam com as organizações, no que tange ao surgimento de práticas 

para a promoção do bem-estar. 
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Considera-se este trabalho importante para o desenvolvimento de futuras pesquisas 

e intervenções em empresas, tendo em vista que ao seu final, apresentará práticas 

fundamentadas teoricamente, com aplicabilidade nas organizações.   
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2 PSICOLOGIA POSITIVA 

 

O propósito deste capítulo é apresentar as principais informações sobre a 

conceitualização da Psicologia Positiva, bem como seu percurso, ressaltando os benefícios que 

ela pode proporcionar às pessoas e às organizações, através da apresentação das teorias, até hoje 

divulgadas. 

A Psicologia Positiva parte da análise de que a Psicologia concentrou-se, por anos, 

sobre os defeitos e patologias do ser humano, e direcionou sempre sua pergunta para entender 

o que há de errado e quais são os distúrbios associados à personalidade.  

“Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tinha três missões: curar as 

doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais satisfatória e identificar e cultivar talentos 

humanos” (SELIGMAN, 1998, p. 2). Posteriormente, os papéis foram alterados, pois os 

psicólogos perceberam que poderiam se beneficiar, tratando as doenças mentais, então, houve 

um avanço considerável nas pesquisas na área, entretanto, o foco passou a ser apenas curar as 

doenças mentais, esquecendo os outros objetivos da Psicologia. A essência passou a ser 

“consertar hábitos problemáticos, infâncias problemáticas e cérebros problemáticos” 

(SELIGMAN, 1998, p. 2). 

Devido às demandas surgidas no período pós-guerra, a Psicologia começou a 

concentrar seus esforços e a sua atenção no sofrimento psíquico (SELIGMAN e 

CSIKSZENTMIHALYI, 2000; SELIGMAN, 2004). No início da década de 1970, percebeu-se 

um aumento de estudos científicos sobre os problemas psicológicos, bem como do efeito 

negativo de ambientes estressores (GIACOMONI, 2002). 

Porém, à medida que os anos foram passando, em 1998, novos questionamentos 

foram feitos: o que as pessoas têm de bom? Quais são suas qualidades? O olhar da Psicologia 

começou a se direcionar para novos horizontes, justamente o que passa a ser o foco da PP: 

estudar o funcionamento ótimo das pessoas e pesquisar as coisas que fazem a vida valer a pena 

(SNYDER e LOPEZ, 2009).  

Diante das inquietações surgidas e dos estudos sobre a temática do que dá certo no 

ser humano, em 1998, nasceu, oficialmente, a Psicologia Positiva, com a posse de Martin 

Seligman ao cargo de presidente da American Psycological Association-APA (SELIGMAN, 

1999).  

Esse foi o marco oficial. No entanto, meses antes da posse, Seligman viveu uma 

experiência com a sua filha Nikki: ele estava capinando seu jardim e ela, brincando, porém 

enquanto ele retirava a grama, ela a jogava no ar, cantava e dançava; assim, ele se irritou e 
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gritou com a menina, que perguntou se ele lembrava como era ela até antes do seu quinto 

aniversário, e ela mesma respondeu: “Eu era uma criança chorona”, e completou: “Se eu 

consegui parar de ser chorona, você poderia parar de ser resmungão”. Essa situação foi uma 

grande revelação e um aprendizado para Seligman, além de inspiração para o estudo da 

identificação e nutrição das qualidades das pessoas. 

 No que se refere ao surgimento da Psicologia Positiva, existem muitas 

controvérsias. Pacico e Bastianello (2014) indicam que a busca por um modelo em Psicologia 

que focalize o ser humano de maneira completa, atribuindo o mesmo peso, tanto a aspectos 

relacionados às doenças, quanto às potencialidades, remete-se ao início dos estudos da 

Psicologia Humanista, na década de 1970. A base da Psicologia Positiva passa por autores como 

Carl Rogers, Abraham Maslow, Victor Franklin, Jacob Moreno e Erich From, podendo-se 

afirmar, inclusive, que estes começaram a reflexão sobre o que significa ou o que torna uma 

vida feliz.  

 Referindo-se a pesquisas realizadas por filósofos e líderes religiosos que se 

interessavam pela felicidade, pelas qualidades, virtudes humanas, pelo caráter e pelas 

características para uma sociedade saudável, Diener (2011) considera que a PP já é estudada há 

milhares de anos, contudo, não com esse nome. Peterson (2006) cita Jesus, Buddha, Mohammed 

e Thomás de Aquino como personalidades religiosas e teológicas que se detiveram a pensar 

acerca do sentido e significado de uma vida agradável e de realização. 

 Ademais, Csikszentmihalyi e Seligman (2000) concordam que a PP não é um 

conceito inédito, por isso não exigem a originalidade, pois reconhecem que algumas temáticas 

de estudo da PP já eram pesquisadas pelos humanistas, como: esperança, emoção positiva e 

determinação. No entanto, afirmam que faltou aos psicólogos humanistas maior teor científico, 

no sentido de prover pesquisas empíricas para fundamentar seus estudos da época. 

 O primeiro a utilizar o nome “psicologia positiva” foi Maslow, em 1954, no seu 

livro Motivation and Personality. Em capítulo que foi assim intitulado, Maslow faz uma crítica 

à Psicologia, ao dizer que ela se limitou à parte obscura e frágil, e sugeriu voltar-se a aspectos 

saudáveis, para ter uma visão ampliada sobre o ser humano. 

Com o objetivo de sustentar o movimento científico da PP, Seligman firmou 

reuniões com pesquisadores que, em conjunto, deram início à formação de conceitos 

importantes para o seu desenvolvimento, constituindo um comitê para administrar os assuntos 

referentes à Psicologia Positiva (MIHALY, CSIKSZENTMIHALYI, ED DIENER, 

KATHLEEN HALL JAMIESON, CHRIS PETERSON e GEORGE VAILLANT). Como 

resultado dessas reuniões, criou-se o Positive Psychology Center, na University of 
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Pennsylvania, com o objetivo de promover a pesquisa, o treinamento, a educação e a 

disseminação da Psicologia Positiva (LINLEY et al, 2006). 

 A Psicologia Positiva, no Brasil, teve início com os estudos sobre resiliência, 

devido à vulnerabilidade e a situações de riscos existentes no país. De acordo com Souza e 

Cerveny (2006), resiliência significa a capacidade de adaptação diante de um contexto de 

mudança, através do uso de recursos positivos para enfrentar adversidades.  

O primeiro livro sobre a temática, lançado por autores brasileiros (HUTZ, KOLLER 

e BANDEIRA), foi intitulado Resiliência e vulnerabilidade em crianças em situação de risco, 

em 1996. Anos depois, outro marco na PP no Brasil foi o lançamento do livro: Resiliência e 

Psicologia Positiva: interfaces do risco à proteção, uma coletânea de dez artigos, escritos entre 

2004 e 2006 (DELL’AGLIO, KOLLER e YUNES, 2006).  

Outra referência da Psicologia Positiva no Brasil foi a constituição da Associação 

de Psicologia Positiva da América Latina (APPAL), em 2010, pela psicóloga Daniela Levy, e 

a concretização da 1a. Conferência Brasileira de Psicologia Positiva no Rio de Janeiro, em 

2011. 

A PP é um movimento científico que se propõe a estudar os princípios psicológicos 

do bem-estar, da felicidade, da gratidão, dentre outros, relacionados à potencialidade do ser 

humano, mantendo o foco em pontos fortes e virtudes (SELIGMAN, 2011).  

Dessa forma, a proposta da Psicologia Positiva é ressaltar as forças do sujeito para 

tratar e prevenir as desordens psicológicas (SELIGMAN, 2002), propondo um equilíbrio ao 

estudo do ser humano; e compreender, também, suas potencialidades, junto a pontos para 

melhorar. A ideia não é negar a Psicologia tradicional, e muito menos desmerecer a validade 

dos estudos sobre os aspectos negativos dos indivíduos, mas focar nas virtudes também.  

A ênfase da PP está em basear o conhecimento em evidências científicas sobre os 

elementos positivos, ao invés dos problemas, isso é um dos fatores que a distingue de outras 

formas de conhecimento.  

O objetivo da PP é favorecer uma mudança no foco da Psicologia, saindo apenas 

da preocupação com a reparação das piores coisas da vida, para também construir qualidades 

positivas. A PP apresenta três níveis de estudo: 

O nível subjetivo refere-se a experiências subjetivas: bem-estar, contentamento e 

satisfação (no passado); esperança e otimismo (para o futuro); fluxo e felicidade (no presente).  

O nível individual trata de traços individuais positivos: a capacidade de amor e 

vocação; coragem; habilidade interpessoal; sensibilidade estética; perseverança; perdão; 

originalidade; mentalidade futura; espiritualidade; alto talento e sabedoria.  
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O nível do grupo aborda as virtudes cívicas e as instituições que movem os 

indivíduos, para uma melhor cidadania: responsabilidade; educação; altruísmo; civilidade; 

moderação; tolerância e ética de trabalho (SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000). 

O nome “Psicologia Positiva” passa a ser um termo guarda-chuva, que engloba 

todos os estudos, nos quais o foco seja o bem-estar, a felicidade, o que faz a vida das pessoas 

valer a pena, o que gera florescimento, enfim, tudo que se relacione à potencialidade do ser 

humano (PETERSON, 2013). 

Estudos de diversos autores comprovam essa nova perspectiva de investigação e 

intervenção: Csikszentmihalyi (1990); Fredrickson (2003); Fredrickson e Losada (2005); Park 

e Peterson (2007); Seligman (2002); Seligman e Csikszentmihalyi (2000).  

Snyder e Lopez (2002) concordam que a Psicologia Positiva viabiliza a criação de 

métodos preventivos, por meio do conhecimento e do aperfeiçoamento de técnicas para o 

reconhecimento das virtudes e dos aspectos positivos, ampliando o foco de estudo nessa área. 

A base epistemológica da Psicologia Positiva tem como pressuposto básico que 

seus construtos, como felicidade, otimismo, esperança, dentre outros, são socialmente 

construídos através da linguagem, o que envolve o compartilhamento de ideias (GERGEN e 

GERGEN, 2010).  

O Construcionismo Social convida-nos a contestar o alicerce objetivo do 

conhecimento convencional. Na perspectiva de Gergen e Gergen (2010), os parâmetros 

objetivos que são utilizados para reconhecer comportamentos e/ou eventos recebem a influência 

direta da cultura, da história, do contexto social que estão relacionados, ou simplesmente não 

existem. Quer dizer, a compreensão ocorre por meio da cooperação e das pessoas em relação. 

Quando o indivíduo percebe-se como autor e ator de sua própria história, 

responsável por sua mudança e pela transformação do contexto em que vive, entendendo que 

sua linguagem assume função primordial na sua forma de estar no mundo, passa a usufruir do 

empoderamento, do pertencimento, de maneira ativa (GERGEN e GERGEN, 2010). É 

exatamente esse empoderamento que a PP, no contexto das organizações, propõe; um processo 

de autonomia e autogerenciamento, compreendendo que é por meio das relações com o outro 

que é possível tornar-se ainda melhor do que já se é. 

De acordo com Gergen e Gergen (2010), “a noção de construção social refere-se à 

criação de sentido através de atividades colaborativas”; esse conceito vem ao encontro da teoria 

da Psicologia Positiva, ao entender que é um movimento social que tem sido construído através 

da linguagem, nas relações. Por esse fator, pode ser desconstruída e reconstruída no eterno 

processo de vir a ser, proporcionando reflexão e construção que possam ser úteis. 
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 Para além de sua base epistemológica, a PP apresenta-se como um diferencial 

dos outros movimentos científicos, por possibilitar o acesso a várias áreas do conhecimento, 

não estando restrita a processos terapêuticos, podendo ser praticada em diversos campos de 

atuação (GRAZIANO, 2005). 

Para Snyder e Lopez (2009, p. 17), a PP “é o enfoque científico e aplicado da 

descoberta das qualidades das pessoas e da promoção de seu funcionamento positivo”. Peterson 

(2006, p.4) complementa o significado da PP por meio de uma definição própria: a PP é “... o 

estudo científico do que vai bem à vida, do nascimento até a morte, e em todas as paradas entre 

eles”. 

A partir da nova lente teórica proposta por Seligman (2011, p. 37), o objetivo da PP 

é “aumentar a quantidade de florescimento na vida das pessoas e no planeta”, e para florescer, 

Seligman (2011) diz que é preciso ter as cinco características essenciais, o que denominou de 

PERMA (sigla em inglês – cada letra representa uma palavra): emoções positivas (positive 

emotions); engajamento (engagement); relacionamentos positivos (positive relationships); 

significado (meaning); realização (accomplishment).  

 A emoção positiva apresenta-se como alicerce da teoria do bem-estar, 

compreendendo-a como a vida agradável, ou seja, refere-se à capacidade de se concentrar nas 

emoções positivas, assumindo uma postura otimista diante do passado, do presente e do futuro. 

Envolve o prazer, o conforto, a afeição, dentre outros. 

Estudos realizados por Fredrickson (2003) apontam que as emoções positivas 

preservam de forma significativa o bem-estar e a satisfação individual. Dessa maneira, sugere-

se que as emoções positivas possam predizer os comportamentos e as atitudes humanas 

positivas, bem como ajudar as pessoas a enfrentarem as adversidades, lidarem com o 

compromisso, a satisfação, a performance, o stress e os objetivos a longo prazo. 

Engajamento é um estado de atenção plena, no qual a mente e o corpo estão em 

harmonia. É a capacidade de envolver-se em alto grau com determinada atividade. 

Relacionamentos positivos relacionam-se à importância das outras pessoas para o 

ser humano, afinal, conforme citou Seligman (2011, p. 31), “as outras pessoas são o melhor 

antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para bons momentos”. 

De acordo com Seligman (2011, p. 28), significado (e/ou sentido) refere-se à ideia 

de “pertencer e servir a algo que se acredita ser maior do que o eu”, ou seja, é estabelecer uma 

conexão com um ser maior do que o eu, é ter propósito e significado na vida. 

Realização é um elemento da teoria do bem-estar, ela pode ser buscada pela própria 

pessoa, independente de se ter emoção positiva, significado e relacionamentos positivos. A 
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realização envolve o alcance de objetivos, metas e conquistas.  

A partir das definições propostas, e como uma forma de expressar o entendimento 

da autora sobre o movimento científico em estudo, pode-se acrescentar que a PP é o estudo 

científico das características positivas do ser humano, por meio da compreensão do que o faz 

sentir-se em estado de pleno funcionamento, favorecendo a expressão do melhor de sua 

essência.  

Vale destacar que por mais que a PP estude aspectos do cotidiano e se utilize de 

terminologia muito próxima do senso comum, resguarda-se o cuidado de seguir critérios 

científicos no seu estudo e abordagem, que correm por meio de escalas, abordagens e outros 

métodos (CORRÊA, 2016). 

Peterson (2013) afirma que a PP não é autoajuda, nem religião, nem “uma versão 

reciclada de pensamento positivo” (CORRÊA, 2016), ela pode apontar confusão terminológica, 

pelo fato de estudar o que existe de bom nas pessoas e por estar em concordância com o que as 

pessoas aspiram no seu dia a dia, porém busca tratar e estudar todos seus construtos com rigor 

científico, a exemplo do que se faz na atual pesquisa. 

De acordo com Seligman e Csikszentmihalyi (2000), a psicologia deveria ser capaz 

de ajudar a documentar o que os ambientes de trabalho proporcionam para a maior satisfação 

entre os trabalhadores, que políticas resultam no mais forte engajamento cívico, e como a vida 

das pessoas pode valer mais a pena.  

Conforme Seligman e Csikszentmihalyi (2000), “a psicologia não está produzindo 

suficiente conhecimento sobre o que faz a vida valer a pena ser vivida”, ou seja, por muitos 

anos, ela focou em entender como as pessoas poderiam sobreviver e suportar as condições 

adversas. Desta forma, esta pesquisa se propõe a compreender o atual significado de bem-estar 

no trabalho, tanto para o mundo acadêmico, quanto para os participantes deste estudo, além de 

identificar as práticas que as empresas têm desenvolvido em prol do bem-estar no ambiente 

laboral, na perspectiva da Psicologia Positiva. 
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3 O CONTEXTO DO TRABALHO E O BEM-ESTAR 

 

O cenário atual do trabalho tem passado por diversas mudanças (PRÍNCIPE e 

FLEURY, 1991), a pressão para maior produtividade e o desenvolvimento de ambientes 

insalubres têm sido menos tolerados e mais questionados, por isso, em vez de se aceitar essas 

exigências unilaterais, há por parte dos colaboradores uma reivindicação para o cumprimento, 

por parte das empresas, dos direitos trabalhistas e da apresentação de uma cartela de benefícios.  

Na perspectiva da Psicologia Positiva, é importante o equilíbrio entre as obrigações 

das organizações e dos colaboradores, no qual se vislumbra uma realidade “ganha-ganha”, uma 

vez que o trabalho é visto como possibilidade de construção da identidade, de realização de 

sonhos, como um espaço onde é possível criar, mostrar potencial e ser reconhecido por colegas 

e gestores através das atividades desempenhadas (LHUILIER, 2013).  

Para que se obtenha essa compatibilidade, é necessário enfrentar o desafio de 

conseguir perceber sentido e significado na função exercida, coerentes com os valores dos 

colaboradores e, ao mesmo tempo, com o êxito nas exigências postas pela empresa. 

Ferreira (2012) destaca que nas últimas décadas, o trabalho tem passado por 

transformações, afetando a maneira de produzir e a forma de cobrar os resultados exigidos dos 

colaboradores, acarretando alterações nos processos trabalhistas, porém, junto com essas 

mudanças, tem havido diminuição da produtividade, erros, aumento do absenteísmo, da 

rotatividade, baixa qualidade, doenças no trabalho e reclamações de clientes.  

Tais fatores podem ser acentuados com a competitividade desenfreada existente nas 

organizações e, como consequência, têm-se relações fragilizadas e diminuição da cooperação, 

características presentes nesse novo momento do trabalho, o que alguns autores denominam de 

reestruturação produtiva (BRUCH e MONTEIRO, 2011; FRANCO, DRUCK e SELIGMANN-

SILVA, 2010). 

Diante das mudanças do mercado relativas à qualidade de vida no trabalho, 

empresários têm despertado para a importância de um ambiente propício para a produtividade 

com qualidade, reconhecendo que uma das soluções é oportunizar ações que favoreçam o bem-

estar, pressupondo um novo olhar para o trabalhador e para o contexto laboral.  

No entanto, o interesse das empresas pelo bem-estar do colaborador nem sempre é 

verdadeiro, mas uma moeda de troca, que se configura como um meio para aumentar o lucro, 

enquanto deveria ser um fim (PADILHA, 2010). Portanto, as organizações têm se posicionado, 
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de forma pontual, com ações isoladas, para gerar, em momentos específicos, alívio, alegria e 

sensação de bem-estar, sem que isso se configure em uma organização positiva. 

O trabalho é considerado intermediador da construção da identidade, do 

reconhecimento, do sustento financeiro, favorecendo a formação de propósito de vida 

(BITENCOURT, ONUMA, PICCININI, MOREIRA e SEVERO, 2014). A frase “o trabalho 

dignifica o homem” parece ser verdade, para muitos trabalhadores, trazendo honra, felicidade 

e impacto nas suas relações familiares e sociais (ANTUNES, 2015).  

Trata-se de uma atividade fundamental para o avanço individual e coletivo, assim 

como um dos principais meios para a construção de identidade, obtenção de status e satisfação 

das necessidades humanas. No entanto, quando não cumpre sua função de “dignificar o 

homem”, pode ser fonte de estresse e de adoecimento, físico e psíquico (CAMPOS e DAVID, 

2011).   

A partir dessas afirmações acerca da função do trabalho na construção da 

identidade, podem ser gerados os seguintes questionamentos na realidade e no contexto 

pesquisados: o trabalho tem produzido mais emoções positivas ou negativas? Que práticas 

favorecem o bem-estar nas organizações pesquisadas? É possível ser feliz no trabalho, 

independente do tipo de ambiente ou das relações sociais no contexto considerado? Na maior 

parte do tempo, as pessoas se sentem realizadas e orgulhosas por seu trabalho e pelo local de 

trabalho, ou se sentem decepcionadas e envergonhadas com o que fazem ou com o local de 

trabalho?  

Considerando a relevância do bem-estar no ambiente profissional, propõe-se a 

explanação do que vem a ser a teoria da Psicologia Organizacional Positiva, explicitando os 

itens que a envolvem e a interferência que ela pode trazer para o bem-estar dos colaboradores. 
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4 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL POSITIVA 

 

O estudo científico organizacional focaliza, principalmente, as questões técnicas, 

como lucro, competitividade, eficiência, performance e desempenho, sem evidenciar aspectos 

negativos das organizações, relativos aos seus colaboradores (CHIAVENATO, 2005). As 

pesquisas sobre o Comportamento Organizacional destacam os pontos negativos dos sujeitos, 

tais como: stress; pontos de melhorias; competências pouco desenvolvidas; alienação etc., e 

lançam, a partir desses elementos, formas de lidar com esses pontos (SIQUEIRA, 2002). 

As duas perspectivas de abordagem da organização e do comportamento 

organizacional terminam por negligenciar seus fatores positivos, que também deveriam fazer 

parte de suas preocupações. Portanto, numerosas situações e/ou comportamentos 

organizacionais positivos, saudáveis, não fizeram parte do portfólio de estudos e práticas de 

intervenções nas organizações, tendo sido esquecidos ao longo do desenvolvimento das 

disciplinas administrativas e psicológicas na área.  

Rego e Cunha (2010) apontam que da mesma forma que se observa em outras áreas 

e momentos históricos da Psicologia, a psicologia organizacional seguiu o caminho de priorizar 

aspectos negativos, oferecendo maior atenção, energia e importância aos acontecimentos 

disfuncionais, em detrimento de uma abordagem dos comportamentos e aspectos positivos 

(PETERSON e SELIGMAN, 2003). 

O fato do ser humano dispender maior atenção ao negativo tem relação com um 

fator histórico-cultural, visto que se associa a vivência negativa à necessidade de sobrevivência 

e de proteção individual, ou seja, o pensamento é: preciso evitar essa situação negativa para não 

ter consequências piores; enquanto o positivo está ligado ao fato do indivíduo apenas deixar de 

desfrutar de uma boa experiência, o que leva a dar maior atenção ao negativo (REGO e 

CUNHA, 2010). 

É importante salientar que, de acordo com a perspectiva de Cunha, Rego e Lopes 

(2013), a ênfase no positivo não representa indiferença pelo estudo do que é negativo. Na 

verdade, a positividade também é concebida mediante o combate ao que é negativo. Além disso, 

a negatividade pode ajudar a construir positividade. Convém observar que por várias vezes, as 

vivências negativas possibilitaram o desenvolvimento de forças e ensinaram como as pessoas 

podem ser melhores, tanto no âmbito pessoal, quanto profissional.  

As organizações são grupos sociais complexos, que podem ser negativos, 

adoecedores, focados somente no lucro, com relacionamentos interpessoais nocivos e 
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estressantes; ou positivos, constituindo-se como facilitadores do desenvolvimento de suas 

equipes, proporcionando impactos virtuosos na comunidade e vivências felizes (MEIRELES e 

LOBO, 2011, p. 143). 

A diferença no foco resulta do fato de que organizações que enfatizam suas ações 

na correção de erros e problemas orientam os colaboradores a evitarem o comportamento 

indesejável, por outro lado, quando elas destacam os sucessos, pontos fortes, forças e virtudes, 

os seus colaboradores demonstram mais autoconfiança e se sentem mais valorizados, 

apresentando comportamentos de proatividade, perseverança, motivação e êxito. Nessas 

organizações, os colaboradores desfrutam de mais emoções positivas, o que corrobora para o 

aumento da criatividade e do desempenho (REGO e CUNHA, 2010), ou seja, uma mudança de 

mentalidade e de foco pode ajudar no desenvolvimento de uma nova forma de atuação no 

contexto organizacional. 

Dessa forma, os estudos organizacionais positivos (EOP) dedicam-se à 

compreensão do que funciona nas organizações, no que dá certo na vida, naquilo que é 

vivenciado como sendo bom, inspirador e no que traz elevação de pessoas e sistemas 

(CAMERON e CAZA, 2006). 

O conceito de organização positiva é recente, datando da inclusão deste em um dos 

pilares da Psicologia Positiva (SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALY, 2000), no nível de grupo, 

como já relatado na sessão “Psicologia Positiva” deste estudo. Entretanto, o termo 

“organizações positivas” tem chamado a atenção de empresas e empresários, como uma forma 

revolucionária de conduzir as pessoas e atividades para o alcance do lucro, da produtividade, 

da felicidade e da excelência no mundo dos negócios, apresentando-se como uma proposta 

“ganha-ganha”, na qual tanto empresas quanto colaboradores são beneficiados.  

De acordo com os estudos de Cunha, Rego e Cunha (2007), a perspectiva da 

psicologia positiva nas organizações ressalta a importância de um modelo de gestão baseado na 

identificação e no aprimoramento do que está certo e não no conserto do que está errado. 

Segundo os autores, vários pesquisadores colaboraram para o crescimento e aprofundamento 

dessa abordagem, tais como Kim Cameron, Jane Dutton, Robert E. Quinn, Arran Caza. 

Destacam-se Freed Luthans e David Cooperrider como precursores na apresentação de 

conceitos mais relevantes no contexto organizacional. 

A configuração de cada organização é única e se associa aos seus valores, algumas 

conseguem favorecer emoções positivas em seus trabalhadores e alcançam resultados, enquanto 

outras focam quase que exclusivamente nos ganhos financeiros, esquecendo da sua natureza 

social e da importância das pessoas envolvidas no processo produtivo.  
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De acordo com Cunha, Rego, Cunha e Cardoso (2007), essas empresas são 

denominadas como “organizações máquina”, pois focam apenas no retorno econômico, na 

produção de bens e serviços, desconsiderando que o maior lucro vem das pessoas que 

produzem, e que se estas não estiverem bem, a produtividade será alterada, podendo trazer 

resultados negativos.  

Para Cunha et al. (2007), trabalhar em organizações destrutivas, ou seja, empresas 

que desumanizam o trabalho e proporcionam experiências negativas, pode ocasionar prejuízos 

que vão além de gastos laborais, como alto nível de absenteísmo, rotatividade ou afastamento 

do trabalho. Além disso, essas organizações, que podem ser denominadas “organizações 

destrutivas”, alcançam a fronteira da vida pessoal dos colaboradores, aumentando o nível de 

estresse, os comportamentos disfuncionais – como discussões excessivas com os colegas – 

inapropriação à função, podendo atingir a saúde psicológica, inclusive levando ao 

desenvolvimento de determinados transtornos psíquicos (HARTER, SCHMIDT e KEYS, 

2003). 

Em tais organizações, não é difícil observar que para muitos empregados, o trabalho 

constitui-se somente como um meio de renda financeira, isso porque essas empresas não 

explicam o real significado e propósito da função, tendo-os apenas como ferramentas para obter 

resultados econômicos (MEIRELES e LOBO, 2012). Além disso, nesses ambientes destrutivos, 

os gestores possuem uma tendência a tratar as pessoas como um recurso para o alcance do 

objetivo, pressionando-as para consecução de meta, gerando stress, favorecendo o 

estabelecimento de uma relação mecânica e automática com a empresa e a gestão. 

Porém, diante do mercado competitivo, mesmo essas organizações, que podem ser 

consideradas disfuncionais, começam a procurar novos métodos de atuação; a busca é por 

“parâmetros de análise, diagnóstico e intervenção organizacional numa perspectiva positiva das 

organizações e do comportamento organizacional” (MEIRELES e LOBO, 2012, p. 144). 

Diante desses desafios que se apresentam às organizações, o ideário da Psicologia 

Positiva está em construir ambientes físicos, psíquicos e sociais providos de qualidade de vida, 

bem-estar e felicidade, de tal maneira que tais espaços possam ser caracterizados como 

saudáveis.  

Ao dispor sobre esse ideário, citam-se contextos organizacionais, em que os danos 

à produtividade, qualidade, saúde física e mental, além da diminuição de produtividade e 

rentabilidade, parecem ter despertado sobre a importância do ser humano para o alcance dos 

propósitos organizacionais, compreendendo que com pessoas doentes, teremos empresas 

fragilizadas, uma vez que as organizações são construções humanas, portanto, de natureza 
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histórica e social (SILVA, BOEHS e CUGNIER, 2017). Nesse sentido, a gestão de pessoas 

vive em constante mudança, e recursos humanos, antes vistos apenas como mão de obra, 

transformam-se, hoje, em colaboradores que estão nas empresas para, dentre outras atividades, 

contribuir com o alcance do seu resultado. 

A gestão com foco nos fatores negativos do comportamento humano, aos poucos, 

vem perdendo espaço para o foco nos fatores positivos (MARUJO, NETO, CAETANO e 

RIVERO, 2007). Estudos da Psicologia Positiva nas organizações têm mostrado a importância 

de focalizar no potencial dos colaboradores, para melhorar a performance e alcançar os 

resultados, investindo no que as pessoas já têm de bom, de forma a atingir alta eficiência nos 

processos e resultados empresariais. 

Percebe-se um movimento em torno da área de gestão organizacional, em busca da 

Psicologia Positiva. O anseio é por mudança de práticas que deem resultados duradouros, com 

uma transição de um modelo focado nos erros e pontos negativos, para uma abordagem na qual 

se consideram os potenciais das pessoas, principalmente no contexto da produção e do trabalho 

(WALUMBWA, AVOLIO, GARDNER, WERNSING e PETERSON, 2011). 

De forma diretamente proporcional, a psicologia, durante anos, voltou-se para o 

lado sombrio do ser humano, e as organizações sempre se preocuparam em diminuir os erros, 

trabalhar com base nas falhas apresentadas por seus colaboradores (LUTHANS, MORGAN e 

AVOLIO, 2015), porém melhorar ou até mesmo suprimir os erros não é sinônimo de alcançar 

a melhor performance. A proposta não é desconsiderar os pontos a serem melhorados nas 

pessoas e nos processos dentro das organizações, mas além de considerá-los, também investir, 

principalmente, em pontos fortes que possam ser identificados com a promoção do bem-estar. 

Diante das demandas que as organizações têm apresentado, tradicionalmente, à 

Psicologia das Organizações e do Trabalho (SILVA e BOEHS, 2017), foi necessária a esta a 

sua reinvenção, ou seja, além da atenção dispensada aos problemas humanos, viram a 

necessidade de focar na descoberta de virtudes e qualidades dos indivíduos em situação de 

trabalho.  

A necessidade de ressignificação da Psicologia das Organizações e do Trabalho 

(POT) veio ao encontro da Psicologia Positiva. Para as organizações, as relevâncias teóricas e 

práticas dessa área evidenciam os estudos da qualidade de vida, bem-estar e, sobretudo, da 

felicidade dos seres humanos no contexto do trabalho (SELIGMAN, 2002; 

CSIKSZENTMIHALYI e CSIKSZENTMIHALYI, 2006). 

A Psicologia Positiva, na conjuntura das organizações e do trabalho, pode, portanto, 

ser entendida como a área do conhecimento e de atuação interdisciplinar e multiprofissional 
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que tem por objetivo: 

 

Estudar as estruturas, os processos e os comportamentos dos seres humanos nas 

organizações, de modo a favorecer/facilitar a construção de comportamentos 

autênticos, íntegros e positivos, sempre com o intuito de construir o desenvolvimento 

ótimo dos seres humanos, em suas diversas e complexas situações de trabalho 

(SILVA, BOEHS e CUGNIER, 2017, p. 44).  

 

Compatível com esses objetivos, a Psicologia Positiva nas organizações e no 

trabalho (CSIKSZENTMIHALYI, 2004; SILVA e BOEHS, 2017) propõe-se pesquisar e 

intervir na realidade histórica e social das empresas, buscando gerar condições que favoreçam 

a expressão das qualidades, virtudes e forças humanas, sempre em acordo com a identidade 

organizacional e seu ambiente. 

Esses comportamentos podem colaborar com a elaboração de vivências psíquicas e 

contextos laborais prazerosos, otimistas, esperançosos, enfim, favoráveis ao desenvolvimento 

pessoal e à felicidade. Trata-se, aqui, de “organizações saudáveis” ou “organizações positivas”, 

nas quais se busca o alinhamento da qualidade de vida, do bem-estar e da felicidade, com 

produtividade, qualidade dos produtos/serviços e rentabilidade (CSIKSZENTMIHALYI, 

2004). 

No ano 2000, Keyes, Hysom e Lupo desbravaram o campo dos negócios, ao 

proporem, pela primeira vez, o conceito de organizações positivas como toda e qualquer 

empresa, cujo objetivo seja de permanecer lucrativa e eficiente, por meio do desenvolvimento 

de ações para viabilizar o bem-estar dos membros e das equipes de trabalho, considerando 

outros resultados, além do estritamente financeiro: as organizações positivas precisam 

equilibrar necessidade de lucro e de bem-estar com práticas que as favoreçam. 

De acordo com os estudos de Salanova, Llorens e Martínez (2016), a Psicologia 

Organizacional Positiva (POP) é entendida como o “estudo científico do funcionamento ótimo 

das pessoas e dos grupos nas organizações, assim como a sua gestão efetiva”. O propósito da 

POP é, por um lado, caracterizar, clarificar e predizer o funcionamento ótimo em contextos 

organizacionais, e, por outro, otimizar e aprimorar a qualidade de vida laboral e organizacional 

(SALANOVA e SCHAUFELI, 2004).  

Com base nos estudos e na prática da psicologia positiva no âmbito organizacional, 

surgiram dois amplos movimentos paralelos e complementares entre si (PAGE e DONOHUE, 

2004). De acordo com Luthans, Youssef e Avoilio (2007), esses movimentos emergiram a partir 

do reconhecimento da relevância dos estudos sobre o comportamento e das teorias 

organizacionais, que podem ser citados a seguir: Comportamento Organizacional Positivo / 
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(Positive Organizational Behavior) - POB e Estudos Organizacionais Positivos / (Positive 

Organizational Scholarship) - POS. 

 

4.1 Comportamento Organizacional Positivo 

 

O comportamento organizacional positivo baseia-se em estudos científicos e 

teorias, buscando compreender o que existe de melhor no ser humano, investigando estados 

individuais de funcionamento psicológico ótimo, em vez de deter-se em estados doentios. 

São dois os princípios que direcionam o comportamento organizacional positivo: 

as pessoas são possuidoras de forças e capacidades psicológicas positivas; essas forças podem 

ser desenvolvidas e administradas de maneira eficiente para o aperfeiçoamento do desempenho 

organizacional e para a melhor realização pessoal dos membros da organização (CUNHO, 

REGO e CUNHA, 2007). 

O foco está nos contextos organizacionais que geram e potencializam a melhor parte 

do ser humano, os quais incentivam e apoiam o desempenho do indivíduo e do grupo, 

favorecendo a resiliência e promovendo o desenvolvimento das pessoas. 

A concepção positiva no estudo das organizações não desconsidera o negativo, nem 

a perspectiva tradicional do estudo organizacional, mas prioriza a análise das motivações e 

efeitos relacionados com fenômenos positivos, buscando compreender como estes são 

potencializados, por que funcionam, como podem ser identificados e como poderão ser usados 

pelas organizações de maneira que consigam associá-los ao alcance de resultados (CAMERON 

e SPREITZER, 2012). 

O Positive Organizational Behavior (POB), traduzido para o português como o 

Comportamento Organizacional Positivo, tem sua base científica na Psicologia Positiva. 

Segundo Luthans (2002), o POB foca nos pontos fortes e nas capacidades psicológicas dos 

indivíduos, por meios científicos de fundamentação e pesquisa. 

A temática da positividade precisa estar relacionada ao conceito do trabalho, bem 

como da organização e do comportamento organizacional.  

O precursor do estudo do POB foi Fred Luthans, que mapeou o comportamento 

organizacional positivo, apontando como cerne do seu estudo as forças humanas no trabalho, 

propondo que o foco estivesse nos estados psicológicos que pudessem ser mensurados e 

adaptáveis ao contexto das intervenções nas organizações. Para esse objetivo, apontou o que 

conhecemos como capital psicológico positivo: “Um fator psicológico central de positividade, 

em geral, e de cumprimento dos critérios do comportamento organizacional positivo, em 
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particular, que vai para além do capital humano e do capital social no ganho de vantagem 

competitiva, através de investimento / desenvolvimento de ‘quem se é’” (LUTHANS et al., 

2005). 

Desta forma, o capital psicológico positivo (PsyCap) é formado por quatro forças: 

esperança; autoeficácia; otimismo; resiliência (vide quadro 1), os quais atendem aos critérios 

solicitados pelo autor, ou seja, são positivas, mensuráveis, únicas, podem ser desenvolvidas e 

são capazes de intervir no desempenho (LUTHANS, 2002).  

Os estudos sugerem que o PsyCap pode ser aplicado de diferentes formas nas 

organizações, por meio das ações dos líderes, que precisariam estar abertos ao diálogo e ao 

relacionamento sincero com seus liderados. Com isso, as organizações podem buscar o 

desenvolvimento do comportamento organizacional positivo para melhorar o desempenho da 

equipe, bem como favorecer a diminuição dos comportamentos negativos, ações desviantes, e 

facilitar o alcance de resultados, de forma positiva para ambas as partes (empresa e 

colaboradores) (WALUMBWA, LUTHANS, AVEY e OKE, 2011; LUTHANS et al 2008). 

 

        Quadro 1 - Capital Psicológico Positivo 

CONSTRUTO CONCEITO 

Autoeficácia Acredita que é capaz de mobilizar sua motivação, seus recursos 

cognitivos e as ações necessárias para realizar suas tarefas com 

êxito. Movido por desafios, aplica seus esforços em prol do alcance 

de seus objetivos, sendo determinado diante dos obstáculos. 

Otimismo Atribui os fatores negativos a fatores externos (não a si próprio), a 

fatos temporários e situacionais. Associa os eventos positivos a 

fatores internos. 

Capacidade de creditar o sucesso a si, encarando os eventos 

negativos com confiança, nutrindo-se de autoestima e entusiasmo.  

 

Esperança Demonstra grande determinação e energia na continuidade dos seus 

objetivos e possui muita capacidade para criar alternativas que 

possibilitem resolver os problemas e desfrutar das oportunidades. 

Resiliência Habilidade de lidar, de forma eficaz, com situações adversas. 

Encara com vitalidade os desafios e mudanças. 
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          Fonte: Luthans, Youssef, & Avolio, 2007. 

 

 Um exemplo da relação de capital psicológico positivo com performance é 

apontado por Seligman, quando este comprovou em um estudo, publicado em 1998, a eficácia 

da força do otimismo: o autor demonstrou que vendedores mais otimistas vendiam mais, em 

comparação com os vendedores menos otimistas, mesmo tendo estes maior experiência do que 

os primeiros, reforçando a importância da aplicabilidade do capital psicológico positivo no 

contexto organizacional. 

 

4.2 Estudos Organizacionais Positivos 

 

Em 2003, Cameron e Spreitzer propuseram o termo Positive Organizational 

Scholarship (POS) / Estudos Organizacionais Positivos (EOP), que surgiu como uma nova área 

de estudo na ciência organizacional (Corrêa, 2016), sendo um “conceito guarda-chuva, 

utilizado para reunir uma variedade de abordagens dos estudos organizacionais, cada um dos 

quais incorporando a noção do positivo” (CAMERON e SPREITZER, 2003, p. 1 – 2).  

O Positive Schorlaship Organization (POS) enfatiza o que funciona dentro das 

organizações, com foco no reconhecimento das forças humanas, trazendo como resultado 

vitalidade, resiliência, restauração, estimulando a excelência humana e o desempenho 

organizacional extraordinário.  

Cameron e Spreitzer (2003) caracterizam o POS como o estudo que tem por foco 

os resultados, processos e traços das organizações e de seus participantes. O autor explica o que 

compreende cada área do POS:  

P (positive) – propõe um olhar diferenciado, sem desconsiderar o negativo, porém 

com uma concepção positiva acerca do todo; a análise concentra-se em resultados e 

desempenhos positivos, considera que as pessoas desfrutarão de melhores experiências diante 

do estímulo às suas qualidades e potencialidades, em detrimento das suas fraquezas, focando 

sua análise para o melhor da condição humana. 

O (organizational) – o foco está nos “processos e estados que se desenvolvem nos 

contextos organizacionais, examinando os fenômenos positivos nesses ambientes” (CORRÊA, 

2016). 

S (scholarship) – essa área enfatiza o estudo científico para embasar os 

fundamentos das organizações positivas. 

Os estudos organizacionais positivos procuram compreender a dinâmica dentro das 
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organizações que produzem melhores resultados, tanto para a empresa, quanto para os seus 

membros. Uma organização positiva faz jus a esse nome quando utiliza os fundamentos da 

Psicologia Positiva, com a finalidade de desenvolver um ambiente que proporciona afirmação 

da vida, desempenho e entrega os resultados solicitados (GARCEA e LINLEY, 2011). 

O POS estuda e desenvolve as melhores práticas, considerando o que é positivo e 

promove o avanço, direcionando essas práticas para o conceito de desempenho organizacional 

e individual mais satisfatório. Ressalta-se que as práticas das organizações consideradas 

“positivas” podem levar ao florescimento das forças, virtudes e potencialidades dos 

empregados (CAMERON, DUTTON e QUIN, 2003).  

 Este estudo organizacional positivo tomou forma por meio de várias práticas, além 

de técnicas e instrumentos desenvolvidos com o foco em alcançar resultados positivos, tanto 

para indivíduos, quanto para organizações, são exemplos: The Reflected Best-Self Instrument 

(QUINN et al., 2003; ROBERTS, et al., 2007), The Reciprocity Ring (BAKER, 2007) e 

Appreciative Inquiry Summits (COOPERRIDER e WHITNEY, 2005). 

 A temática das práticas positivas nas organizações será abordada no item 5.3, 

tendo em vista a relevância das práticas positivas no contexto das organizações, tanto para a 

teoria da Psicologia Positiva, quanto para este estudo. 

  

4.3 Práticas positivas aplicadas às organizações  

 

Uma das preocupações dos estudiosos da Psicologia Positiva é o de torná-la aceita 

no âmbito da Psicologia, como uma disciplina que se desenvolve, segundo parâmetros da 

ciência e pode também ser, a partir daí, aplicada às organizações, por meio do desenvolvimento 

de instrumentos compatíveis, favorecendo o curso do florescimento humano (SELIGMAN, 

2002). 

De acordo com Paludo e Koller (2007), existe um investimento em estudos e 

pesquisas para o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas e instrumentos de medidas, com 

o objetivo de corroborar e promover a expansão dessa nova área da ciência. 

Parks e Biswas-Diener (2013) dizem ser difícil definir o que seja uma intervenção 

positiva, contudo, alguns autores trazem pontos importantes a serem considerados, a saber: 

concentrar-se nos aspectos positivos, no que é agradável e não nos problemas (SELIGMAN, 

RASHID e PARKS, 2006); procurar variáveis de resultado positivo (SIN e LYUBORMIRSKY, 

2009) e viabilizar o bem-estar no lugar de apenas corrigir pontos negativos. 
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Dessa forma, um dos desafios tem sido a operacionalização de instrumentos para a 

avaliação e a classificação das virtudes e das forças pessoais, a qual se concretizou em 2004, 

com o lançamento do “Character strengths and virtues: A handbook and classification” – 

Manual de classificação de forças de caráter e virtudes (SELIGMAN e PETERSON, 2004). 

Essa classificação tem sido aceita como universal, dada a magnitude da pesquisa, 

com a avaliação de diferentes culturas, contextos e tempos históricos. A finalidade do manual 

é fornecer definições, medidas e ferramentas para intervenções em cada uma das forças de 

caráter (LOPEZ e SNYDER, 2003).  

Recentemente, foi publicado, em língua portuguesa, o livro Intervenções com 

forças de caráter (NIEMIEC, 2019), com setenta intervenções práticas sobre as virtudes e 

forças pessoais, possibilitando a aplicação desses instrumentos por interventores, pesquisadores 

etc., para desenvolverem práticas e colaborarem com o florescimento, tanto das pessoas, quanto 

das organizações. 

A intervenção positiva incentiva as virtudes, respeita a dignidade humana, preza 

pela excelência, zela pela busca da felicidade, promove a cooperação e a confiança. No 

ambiente organizacional, as forças de caráter já são utilizadas como práticas de intervenção, 

com o objetivo de gerar a conscientização de que todos possuem traços positivos e que estes 

podem ser potencializados em favor do bem comum, além de direcionar o olhar dos envolvidos 

para os aspectos virtuosos da organização e dos seus colegas de trabalho. Dessa forma, as forças 

de caráter podem se revelar nos pensamentos, sentimentos e comportamentos, levando à 

realização e à excelência humana (MEIRELES e LOBO, 2011). 

As práticas que se baseiam na Psicologia Positiva visam à promoção do 

funcionamento ótimo, da satisfação dos colaboradores e o bom desempenho da empresa. 

Seligman, Steen, Park e Peterson (2005) afirmam que é preciso construir intervenções cujo foco 

seja a felicidade. Segundo Sin e Lyubomirsky (2009), as intervenções em Psicologia Positiva 

“são métodos de tratamento ou atividades intencionais que visam cultivar pensamentos, 

comportamentos e cognições positivas” (p. 468). 

 Parks e Biswas-Diener (2013) elencaram critérios a serem seguidos na 

construção de uma intervenção em Psicologia Positiva, que são: 

 

 definir as variáveis da ação (emoção positiva, bem-estar subjetivo, etc.); 

 comprovar, empiricamente, que a ação opera com êxito as variáveis-alvo na 

primeira etapa definida; 
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 obter uma comprovação empírica de que aperfeiçoando as variáveis-alvo se 

alcançarão resultados positivos para o público-alvo. 

 

Pesquisas teóricas e empíricas sobre as organizações autentizóticas, ou seja, aquelas 

consideradas como melhores empresas para trabalhar, cujos membros partilham de confiança 

mútua e sentem orgulho por estarem vinculados a elas (REGO e CUNHA, 2008), promovem 

um ambiente propício ao desenvolvimento do potencial humano e conseguem diversas 

vantagens, especificamente em relação aos resultados financeiros (FULMER, GERHART e 

SCOTT, 2003). 

As organizações autentizóticas podem ser caracterizadas por meio de seis 

dimensões: espírito de camaradagem; credibilidade e confiança do líder; comunicação franca e 

aberta com o líder; oportunidades de aprendizado e desenvolvimento; equidade; conciliação 

trabalho-família (REGO e SOUTO, 2004).  

Tais organizações possuem uma cultura e valores organizacionais fincados no bem-

estar dos colaboradores, no ideal de justiça e na promoção de condições para o crescimento das 

pessoas, o que afeta de forma positiva a satisfação no trabalho (SHARMA, 2017); além disso, 

promovem práticas virtuosas que proporcionam experiências laborais enriquecedoras a seus 

funcionários, que se tornam mais felizes e positivos, apresentando um desempenho superior 

(CUNHA, REGO e LOPEZ, 2013). 

Considerando os estudos de Cameron, Mora, Leutscher e Calarco (2011), serão 

apresentadas, abaixo, no quadro 2, práticas organizacionais positivas. Segundo os autores 

supracitados, práticas positivas realmente preveem o desempenho organizacional, e o 

desenvolvimento dessas práticas apontam para melhorias em certos indicadores de eficácia, ao 

longo do tempo. 

 

Quadro 2 – Práticas Organizacionais Positivas 

Cuidado As pessoas cuidam umas das outras e têm relações de amizade. 

Perdão As pessoas perdoam os erros e evitam buscar culpados. 

Significado O trabalho realizado pelas pessoas tem significado para as suas 

vidas, elevando-as e regenerando-as. 

Apoio compassivo As pessoas apoiam-se umas nas outras, sendo gentis e compassivas 

com aquelas que enfrentam problemas ou dificuldades. 
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Inspiração As pessoas entusiasmam-se umas às outras no trabalho, inspirando-

se mutuamente. 

Respeito, integridade e 

gratidão 

As pessoas tratam-se com respeito e apreciação. Confiam umas nas 

outras e atuam com integridade. 

Fonte: autora 

 

Cameron et al. (2011) explicam que os benefícios resultantes de um contexto 

laboral que promove bem-estar podem ser agrupados em três tipos de efeitos: 

O efeito amortecedor/protetor: acontece porque a virtuosidade previne 

comportamentos negativos, além de diminuir os problemas de saúde entre os trabalhadores. 

Isso ocorre porque esses contextos favorecem o florescimento humano, oportunizando que as 

organizações enfrentem as dificuldades de modo eficaz. 

O efeito amplificador: acontece porque as ações virtuosas estimulam, por elas 

mesmas, outras ações de igual proporção, ou seja, verifica-se a multiplicação de emoções e 

ações positivas, dando origem a uma rede efetiva de colaboração mútua, refletindo ambientes 

de trabalho mais saudáveis e produtivos. 

O efeito heliotrópico: expressa o bom desempenho individual decorrente da energia 

positiva que predomina no ambiente laboral. É a atração por aquilo que inspira, eleva, e 

mobiliza à mudança positiva. As organizações virtuosas geram energia positiva entre sua 

equipe, alcançando, inclusive, os clientes externos e a comunidade, aumentando o nível de 

desempenho dos membros. 

As organizações autentizóticas assumem práticas que incluem a participação nos 

lucros, a flexibilização das normas laborais, o estímulo e a abertura para o compartilhamento 

de informações, ideias e métodos de trabalho, a realização de eventos de confraternização etc., 

resultando em maior confiança nos líderes, elevado espírito de camaradagem e alto senso de 

pertencimento (KETS DE VRIES, 2001).  

Além disso, os colaboradores são incentivados a participar da tomada de decisão, 

capacitando-os para resolver problemas, trabalhar em equipe e se comunicar adequadamente, 

para isso, eles obtêm incentivos que não se restringem à questão monetária, o que inclui 

benefícios diversos, como assistência médica, odontológica e programas de estudo. Os 

trabalhadores têm possibilidade de conciliar sua vida familiar com o trabalho e recebem 

oportunidades de promoção na carreira conforme se desenvolvem, o que faz com que 
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permaneçam confiantes, abertos a novos conhecimentos e motivados a aplicá-los em suas 

atividades laborais (APPELBAUM et al., 2000). 

Sendo assim, destaca-se o tema central desse estudo, nomeadamente, a 

compreensão das práticas que geram bem-estar no trabalho e seus consequentes. Logo, levanta-

se a seguinte pergunta: que ações identificadas nas organizações pesquisadas podem ser 

consideradas geradoras de bem-estar no trabalho? 

Considerando os estudos de Fisher (2010), “empresas felizes”: 

 evidenciam uma cultura organizacional de suporte e apoiada no respeito; 

 possibilitam que os líderes sejam competentes em todos os níveis; 

 tratam os membros do grupo de forma justa, proporcionando segurança de trabalho e 

reconhecimento; 

 apresentam o trabalho, de maneira que esteja atraente e motivador; 

 colaboram com a assimilação e o desenvolvimento de competências; 

 selecionam as pessoas, de acordo com a sua adequação ao trabalho e à organização; 

 desenvolvem essa adequação por meio de práticas de indução e socialização; 

 mitigam os pequenos incômodos do dia a dia e dedicam-se a aumentar os fatores de 

satisfação; 

 convencem a equipe que todas as organizações apresentam imperfeições e que é 

legítimo trabalhar em ambientes assim; 

 adotam práticas de gestão de alto desempenho. 

 

Entende-se, portanto, que para existirem organizações positivas, é necessário 

associar essas características das empresas felizes a boas práticas de gestão (BLOOM, 

GENAKOS, SADUN e VAN REENEN, 2012), quer dizer, a gestão humanizada, orientada para 

extrair o melhor das pessoas, ou seja, em “mão dupla”. Assim, percebe-se a necessidade de uma 

gestão adequada, para alcançar os resultados econômicos, e precisa-se de uma gestão positiva, 

com o objetivo de permitir que as pessoas, em seu estado saudável, consigam produzir com 

satisfação. 

A literatura científica aponta outras ações, também fundamentadas na PP, que 

contribuem para o bem-estar no trabalho:  

 favorecer a flexibilidade e autonomia (MENDES e TAMOYO, 2001); 

 criar ambiente cooperativo com espaço de fala (ALBUQUERQUE, FERREIRA, 

ANTLOGA e MAIA, 2015); 
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 levar a cabo determinadas atividades que promovam bem-estar, como comemoração dos 

aniversariantes do mês, ginástica laboral, momentos de relaxamento, atividades em sala 

com musicalização e automassagem (COUTO e PASCHOAL, 2012); 

 aumentar a participação dos trabalhadores na tomada de decisão, autonomia e 

investimento na educação (PASCHOAL et al, 2010); 

 melhorar a organização do trabalho e o suporte de supervisores, e dar oportunidades de 

desenvolvimento (TUOMI, VANHALA, NYKYRI e JANHONEN, 2004); 

 promover e viabilizar ações que considerem a espiritualidade de seus membros (SILVA 

FILHO e FERREIRA, 2015). 

O estudo atual destaca o Inquérito Apreciativo (IA) como uma das práticas mais 

conhecidas e estruturadas em organizações positivas. O IA é uma metodologia de gestão, cujo 

objetivo é desenvolver e propor mudanças para as organizações e comunidades, de forma 

inovadora, utilizando um modelo original para a resolução de problemas (COOPERRIDER e 

WHITNEY, 2005).  

O Inquérito Apreciativo (COOPERRIDER et al, 2000) é importante, por favorecer 

a transformação organizacional, considerando experiências e desempenhos positivos, 

anteriormente vividos, extraindo o melhor do passado, com foco na aprendizagem, e projetando 

o futuro com ações assertivas. Portanto, o IA será utilizado como uma ferramenta metodológica 

para esta pesquisa, por contribuir com a construção de perguntas embasadas na Psicologia 

Positiva e por propiciar a compreensão das informações trazidas pelos participantes deste 

estudo.   

 

4.4 Inquérito Apreciativo 

 

O termo Inquérito Apreciativo surgiu nos anos 1980, com os estudos de David 

Cooperrider, na Universidade de Case Western, na Pensilvânia, EUA.  

Cooperrider, ao perguntar para as pessoas que trabalhavam na Cleveland Clinic 

sobre situações de sucesso e fracasso, percebeu quão forte eram as histórias de sucesso 

relatadas, direcionando, posteriormente, as suas perguntas apenas para o conhecimento das 

melhores experiências dos seus sujeitos. Então, surgiram novas intervenções para favorecer 

mudanças nas pessoas (COGHLAN, PRESKILL e CATSAMBAS, 2003). 

A proposta do Inquérito Apreciativo rompeu com o paradigma da intervenção 

organizacional direcionada para o problema. Cooperrider comprovou que quando os sistemas 
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humanos destacam aquilo que dá vida, o que funciona, o que tem valor para os envolvidos, 

formam-se sinergias de significados partilhados que possibilitam a construção coletiva de novas 

realidades, com consequências positivas, em todo o sistema organizacional (RIVERO, 2008). 

Segundo Marujo, Neto, Caetano e Rivero (2007), o IA é uma proposta de gerir e 

colocar em prática a mudança nas organizações, considerando um olhar compreensivo, 

apreciativo e comunicativo acerca dos pontos positivos da organização. 

Desde a década de 1980, a metodologia vem evoluindo e ganhando mais adeptos e 

estudiosos, inclusive, Marujo, Neto, Caetano e Rivero (2007), referências em Portugal e em 

outros países. 

A palavra “inquérito” é compreendida como uma atitude de explorar e descobrir; 

gerar perguntas, estar aberto a novas possibilidades, procurar, investigar, sistematicamente 

explorar e estudar. Para Cooperrider (1990), a mudança positiva acontece no ato de 

“apreciar/apreciativo”, o que envolve a valorização e o reconhecimento do melhor das pessoas, 

por meio da validação das forças e sucessos do passado e presente, compreendendo o que traz 

vitalidade aos sistemas humanos (COOPERRIDER e WHITNEY, 2005; COOPERRIDER, 

WHTINEY e STRAVOS, 2003; MARUJO et al, 2007; MOORE, 2008). 

O IA constitui-se como um estilo de empoderamento das pessoas, na medida em 

que seu principal ativo é a narrativa dos envolvidos com a empresa, e em que considera as 

vivências dos colaboradores, compreendendo que a realidade é formada por meio da fala dos 

participantes que compõem o ambiente laboral.  

O IA destaca as narrativas do que há de melhor no sistema, sem desconsiderar o 

negativo ou disfuncional, tornando-os secundários. Essa forma de investigação promove 

transformação, pretendendo identificar e destacar as forças que dão vida à existência de uma 

organização. A atuação é direcionada para um bem comum, buscando, por meio da cooperação, 

o melhor das pessoas, das organizações e do mundo à sua volta. Segundo Marujo et al (2007), 

o IA é um novo modelo de gestão e implementação da mudança positiva nas organizações e 

comunidades. 

A metodologia envolve um conjunto de ações de mudanças, fundamentadas no 

conceito que as organizações têm um centro positivo que, ao ser evidenciado, libertará energia 

positiva e apresentará melhorias na performance do sistema (COOPERRIDER e WHITNEY, 

2005).  

A descoberta de vivências de sucesso, superação, experiências de excelência e 

perspectivas positivas sobre o futuro são impulsionadoras de mudança positiva. A tratativa de 

exacerbar as situações positiva ocorre por meio do incentivo para que as pessoas partilhem, em 
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entrevista, histórias sobre os seus melhores momentos e pontos de alta satisfação no 

desempenho das suas funções e, em diálogo, sonhem coletivamente o futuro (COOPERRIDER, 

2004). É a partir das experiências positivas e das situações de sucesso vividas no passado que 

o futuro é vislumbrado e planejado (COOPERRIDER, 2004). 

Um dos princípios do IA é o fato da investigação e da mudança ocorrerem 

simultaneamente, pois, à medida que se realizam as entrevistas sobre os melhores momentos 

vividos na organização e em suas atividades, automaticamente são geradas emoções positivas, 

bem-estar e reflexões.  

O Inquérito Apreciativo investiga o que funciona na organização, o que proporciona 

sentido e vida aos sistemas, tendo sido concebido, a partir de três correntes de pensamento:  

1. Construcionismo Social (GERGEN e GERGEN, 2005): assume que a realidade 

humana é constituída, transformada e mantida através da comunicação humana, da linguagem 

e do sentido, ou seja, “eu sou o que comunico”;  

2. Teoria das Imagens do Futuro (BOULDING e BOULDING, 1994): indica que as 

imagens que temos do futuro influenciam as nossas decisões e ações do presente;  

3. Investigação Qualitativa (GLASER e STRAUSS, 1967): propõe que a compreensão 

de uma cultura, organização ou sociedade ocorre através dos olhos dos seus atores, sendo a 

observação participante a melhor forma para recolher dados e descrever uma cultura 

(MARUJO, NETO, CAETANO e RIVERO, 2007). 

No quadro 3 encontram-se os princípios do Inquérito Apreciativo, segundo Cooperrrider 

e Whitney (2005): 

 

        Quadro 3 – Princípios do Inquérito Apreciativo (adaptado a partir de Marujo et. al, 2007). 

Princípio Construcionista A realidade, tal como a conhecemos, é construída 

socialmente através da linguagem e dos diálogos que 

estabelecemos, ou seja, o mundo é decorrente da 

linguagem e dos significados atribuídos à ação e 

interação humana. A comunicação humana não só 

constrói como transforma. 

Princípio da Simultaneidade Traz a importância do questionar, afirmando que tal ato 

influencia a realidade, ou seja, o questionamento e a 

transformação são processos que ocorrem juntos, 

gerando a reflexão e a mudança. 
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Princípio Poético Enfatiza que aquilo que se decide estudar define e cria 

o mundo que se descobrirá. Levando para o contexto 

das organizações, estas são entendidas como histórias 

a serem escritas, em processo de cocriação, por isso, 

são apresentadas como espaços de infinitas 

possibilidades de aprendizado. 

Princípio Antecipatório A imagem que se constrói acerca do seu futuro 

direcionará seu caminho, ou seja, se você se vê com 

sucesso, é isso que provavelmente terá, mas se você se 

olha como fracasso, é isso que colherá. Uma imagem 

positiva de futuro inspirará a ação positiva. Aquilo que 

você focar, se transformará na sua própria realidade. 

Princípio Positivo Indica que quanto mais questões positivas forem feitas, 

maior será o envolvimento, entusiasmo e vivência de 

emoções positivas, favorecendo, dessa forma, a 

mudança. 

          Fonte: autora (adaptado a partir de Marujo et. al, 2007). 

  

Considerando esses princípios, é possível propor novas maneiras de potencializar 

aquilo que funciona bem nos contextos organizacionais, evitando seguir o padrão atual de 

muitas organizações, nas quais o foco encontra-se na resolução dos problemas, cujo processo 

fundamenta-se na análise do que está errado, nas causas e consequências dos problemas, 

gerando uma cultura de culpabilização e de negatividade. Essa abordagem tradicional pode ser 

substituída pelo IA, na medida em que não ignora os problemas, mas propõe um novo prisma 

de encará-los, buscando melhorar e mudar a forma de identificação e resolução deles (CUNHA, 

REGO e CUNHA, 2007). 

Considerando os princípios do IA, foram estabelecidas condições para mudança, 

as quais se apresentam como base para a sua constituição, enquanto método (HAMMOND, 

1996; REED, 2007; MARUJO, NETO e PERLOIRO, 2011):  

 em toda sociedade, organização ou grupo, algo funciona. Sempre existe um ponto bom, 

mesmo perante os problemas, se isso não fosse verdade, já não faria parte da vida 

orgânica do planeta; 

 aquilo em que nos focamos transforma-se na nossa realidade;  

 a realidade é criada no momento, e há múltiplas realidades;  

 o ato de fazer perguntas sobre uma organização ou grupo influencia e traz 

consequências, de algum modo;  
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 as pessoas têm mais confiança para encarar o futuro (desconhecido), quando levam 

consigo o melhor do seu passado (conhecido);  

 é importante valorizar a diferença;  

 a linguagem que usamos cria a nossa realidade.  

 

O método do IA é formado por um agrupamento de etapas, que favorecem e 

facilitam a aplicação nos diversos contextos, sendo denominado Modelo 4D, isso porque 

envolve quatro momentos: Discovery (descoberta); Dream (sonho); Design (delineamento) e 

Destiny (destino). 

Antes de dar início à aplicação do ciclo 4D (fluxograma 1), é importante realizar a 

escolha do tópico afirmativo que será trabalhado. Esse tópico guiará todos os momentos 

seguintes. A partir do tema afirmativo, desenvolve-se todo o processo, as decisões posteriores 

progredirão em torno deste, envolvendo as pessoas em diálogos e dinâmicas positivas, que 

possibilitarão preservar a motivação e o desejo da realização do sonho, dessa forma, a definição 

do tópico central é fundamental (COOPERRIDER e WHITNEY, 2000; 2005). 

 

Fluxograma 1 - Ciclo 4D do Inquérito Apreciativo 

 

 

  
Fonte: Cooperrider, Whitney e Stavros, 2008 
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Descoberta: este momento é a fase de explorar, tendo em vista existirem questões 

que precisam ser compreendidas, e abordam o que dá vida à organização, gera excelência, 

energiza. Nesse momento, também se analisam os sucessos. Nessa etapa, é realizada a 

entrevista apreciativa, em que as pessoas têm a oportunidade de conversar entre si sobre o tópico 

central definido, ressaltando que todas as questões são positivas e direcionadas para o que mais 

valorizam, apreciam, e quais recursos encontram. Essa primeira etapa pode levar as pessoas 

envolvidas a (re) descobrirem o seu potencial e valor. 

Sonho: os participantes reúnem-se para pensar, imaginar, visualizar, de maneira 

coletiva, o que poderia ser o futuro. Em tal momento, não existem restrições, é importante que 

as pessoas estejam à vontade para inovar, pensar além da realidade, para que seja possível a 

criação do sonho do grupo. 

Desenho: é a fase de elaboração do plano de ação daquilo que se sonhou, ou seja, 

torná-lo concreto, desenhando o processo no qual todos devem contribuir. Logo, é definido um 

plano, com fases determinadas e, ao final, todos devem saber o que precisam fazer, como, 

quando e por quê. 

Destino: esse é o momento de colocar o plano de ação em prática; todos assumem 

suas respectivas responsabilidades de imediato, sendo importante estabelecer os momentos de 

reflexão apreciativa acerca de todo o processo que foi definido, favorecendo para que as ações 

estejam sempre vivas. 

O Modelo 4D tem apresentado transformações e revoluções consideráveis, 

possibilitando que as pessoas sonhem, de forma coletiva, e compartilhem esses sonhos, 

favorecendo relacionamentos positivos, gerando possibilidades, na medida em que se foca no 

futuro, no que é possível de ser construído, a partir da ótica do melhor das pessoas e dos 

sistemas, estimulando a equipe a adotar uma postura positiva diante do novo e de sua mudança 

pessoal e organizacional (COOPERRIDER e WHITNEY, 2005; COOPERRIDER, WHITNEY 

e STRAVOS, 2003; WHITNEY e TROSTEN-BLOOM, 2002). 

Cooperrider e Whitney (2005) afirmam que a história da empresa está sempre sendo 

construída por todos os membros da equipe, produzindo possibilidade de mudança e 

aperfeiçoamento, tendo cada um, a capacidade de criar imagens positivas sobre seu futuro, que 

dão vida a ações positivas. Por isso, ao realizar a investigação apreciativa, promove-se, 

paralelamente, mudança.  

Reed (2007) sugere que a Investigação Apreciativa pode ser utilizada como um 

método de pesquisa, definindo-o como construção social em ação, com a ênfase nas práticas 
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linguísticas, compreendendo que a pesquisa é realizada com a colaboração dos participantes, e 

não somente do pesquisador, encorajando os envolvidos no estudo a expressarem suas verdades 

– por ser uma produção de informações e não uma busca de dados, a intervenção acontece 

naturalmente. Sendo assim, esse método deve ser também testado, no âmbito da pesquisa atual, 

em um grupo de colaboradores de organizações do ramo alimentício. O protocolo do IA será 

utilizado nesta pesquisa para a elaboração das perguntas norteadoras do estudo e pesquisa.  

Com essa metodologia, pretende-se identificar práticas adotadas em determinadas 

empresas que estejam relacionadas à promoção do bem-estar no trabalho, e por meio dos relatos 

dos entrevistados, conhecer seus consequentes. Busca-se, também, através destes, favorecer o 

debate sobre a Psicologia Positiva nas organizações, especialmente na realidade organizacional 

local, considerada, a saber, a realidade do trabalho em organizações do ramo alimentício de 

Fortaleza. Para isso, é necessário compreender, no Brasil, o bem-estar e a felicidade no trabalho, 

para relacionar com os objetivos deste estudo. 
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5 BEM-ESTAR E FELICIDADE NO TRABALHO NO BRASIL 

 

Desde os anos 1960, o estudo sobre bem-estar tem estado presente na literatura 

científica (RYAN e DECI, 2001). O início dos estudos ocorreu por meio da compreensão do 

bem-estar subjetivo (BES), que surgiu com o foco na qualidade de vida, referendando-se no 

estudo da felicidade. A maior parte das pesquisas sobre o assunto, no Brasil, partiu dos estudos 

de Pereira (1997), que trouxe o panorama histórico-conceitual sobre as subdimensões da 

qualidade de vida e do BES.  

As concepções de bem-estar psicológico (BEP), bem-estar social (BESoc) e bem-

estar no trabalho (BET) representam evoluções mais recentes desse campo de conhecimento. 

De acordo com Ryan e Deci (2001), no campo científico, o bem-estar é 

compreendido, principalmente, a partir da percepção do estado subjetivo da felicidade 

(hedonismo), denominado bem-estar subjetivo, e do potencial humano (eudaimonismo), 

referindo-se ao bem-estar psicológico. O primeiro tem o foco em “desfrutar de momentos de 

prazer”, já o segundo sustenta que bem-estar se relaciona à realização plena das potencialidades 

pessoais, referindo-se ao cognitivo. Apesar de serem concepções distintas, esses conceitos 

podem se complementar. 

O eudaimonismo concentra-se nos processos e no conteúdo que envolvem ter uma 

boa vida, e se apresenta como suporte teórico do bem-estar psicológico, centrando-se nos 

aspectos cognitivos e de realização do ser humano, enquanto o hedonismo refere-se à busca de 

afetos positivos e, por conseguinte, a ausência do sofrimento, constituindo-se como alicerce 

teórico do bem-estar subjetivo (RYAN, HUTA e DECI, 2013). 

As esferas eudaimônicas e hedônicas do bem-estar estão presentes também no 

conceito de felicidade proposto por Schueller e Seligman (2010), que defendem na pesquisa 

mencionada ser a felicidade constituída por emoções positivas, envolvimento e significado, 

criando interdependência, ou seja, é fundamental que todos estejam presentes no cotidiano e 

nas situações que são vivenciadas para o caminho até a felicidade. 

Na literatura científica ainda não se encontra uma definição clara, no que se refere 

à distinção dos conceitos de bem-estar e felicidade. Considerados por alguns autores como 

sinônimos e por outros como conceitos distintos, isso não impede suas aplicações no estudo e 

nos conceitos na esfera da Psicologia. O significado e as limitações de fronteiras dos construtos 

felicidade e bem-estar ainda são marcados por uma multiplicidade de definições, dificultando 

a obtenção de um consenso, que pode ser melhorado, a partir dos resultados advindos de cada 

pesquisa que se realize na área.  
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Para Albuquerque e Tróccoli (2004), o campo do bem-estar equivale ao estudo 

científico da felicidade. Para Deci e Ryan (2008), existe uma relação positiva entre os dois 

conceitos, ao afirmar que maximizar o bem-estar tem sido visto como maximizar o sentimento 

de felicidade.  

Além de sua conceitualização, vale destacar as consequências e a interferência do 

bem-estar no ambiente laboral. Chiuzi, Siqueira e Martins (2012) comprovam que sentir 

confiança na empresa, assimilar que esta se preocupa com o colaborador e com sua satisfação 

no trabalho, constatar que a organização tem atitudes justas em relação aos funcionários e 

perceber que possui um cuidado com seu bem-estar geram envolvimento e provocam a sensação 

de que as horas trabalhadas naquela organização valeram a pena e foram as melhores do seu 

dia, o que pode se relacionar também ao comprometimento afetivo com a atividade e com a 

empresa.  

Quando o ambiente de trabalho facilita a satisfação das necessidades pessoais, os 

colaboradores vivenciam sentimento de segurança psicológica e emocional, o que possibilita 

sua compreensão de propósito naquela organização, podendo levar o colaborador a desfrutar de 

alegria, a sentir que, de fato, pertence ao grupo, além de gerar autodeterminação, favorecendo 

a ligação afetiva com a organização (REGO, SOUTO e CUNHA, 2007).  

Silva Filho e Ferreira (2015) constataram que três dos propulsores para o 

comprometimento afetivo e para a satisfação dos empregados ocorrem quando há 

reconhecimento, trabalho em equipe e possibilidade de crescimento pessoal, apresentando 

tendência a aumentar os níveis de dedicação, produtividade e lealdade para com a empresa. 

A organização e definição clara de papéis na empresa também são consideradas 

estratégias que podem estar relacionadas aos princípios da PP, uma vez que, do mesmo modo 

que as anteriores, interferem no bem-estar. Como afirmam Resende, Martins e Siqueira (2010), 

os empregados, ao perceberem que o líder tem o direito legitimado dentro da hierarquia 

organizacional de dirigi-los, tornam-se mais satisfeitos com o suporte recebido, e quando 

constatam que além do poder de direcioná-los é dotado do conhecimento técnico, demonstram 

um nível ainda maior de satisfação com o relacionamento afetivo no emprego, fator propulsor 

do bem-estar. 

Para Siqueira e Padovam (2008), bem-estar no trabalho é definido a partir de três 

aspectos: satisfação no trabalho; envolvimento com o trabalho e comprometimento 

organizacional afetivo, ou seja, perpassa por vínculos afetivos com o trabalho e com a 

organização. 

O sentimento de pertencimento também pode ser relacionado a afetos positivos do 
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colaborador. É importante envolver os colaboradores na tomada de decisão, para que se sintam 

pertencentes e envolvidos com o propósito da empresa (PASCHOAL et. al, 2010), o que 

também pode favorecer a expressão de ideias e a probabilidade de solucionarem problemas com 

maior rapidez, tendo impacto na melhoria do desempenho e no aumento da expressão de afetos 

positivos direcionados à empresa (FOGAÇA e JUNIOR, 2015). A autonomia desperta no 

colaborador o sentimento de responsabilidade pelas consequências das suas atividades (SILVA 

e FERREIRA, 2013). 

Paz (2004) descreveu sete indicadores para o bem-estar no trabalho: valorização no 

trabalho; reconhecimento pessoal; autonomia; expectativa de crescimento; suporte ambiental; 

recursos financeiros; orgulho. Entende-se que se esses indicadores estiverem presentes, as 

chances de se ter uma organização positiva aumentam, haja vista serem princípios relevantes 

para a felicidade no trabalho. 

Oferecer oportunidade para que os colaboradores desenvolvam suas próprias 

competências, bons relacionamentos no ambiente laboral e comunicação assertiva entre 

subordinado e supervisor, além de salários e benefícios, representam importantes preditores do 

comprometimento organizacional afetivo, dos afetos que os empregados direcionam para a 

organização e do grau de satisfação no trabalho (SILVA e FERREIRA, 2013).  

Ressalta-se a importância do sentido, significado e sentimento de comunidade no 

trabalho, pois, de acordo com os estudos de Silva Filho e Ferreira (2015), tais elementos 

proporcionam altos índices de comprometimento organizacional afetivo. Aspectos que também 

se relacionam ao significado do trabalho. Tudo isso pode estar positivamente associado ao 

sentimento de bem-estar. 

Ademais, o significado do trabalho possui uma tendência a ser relacionado à 

felicidade e saúde (GAVIN e MASON, 2004). Indivíduos que conseguem perceber essas 

características na empresa são mais produtivos e atendem melhor os clientes – quando esse 

comportamento é parte do seu trabalho – conseguindo interagir e negociar, de maneira a terem 

sucesso (ALBUQUERQUE e LEITE, 2009). Verifica-se que a cooperação, autonomia e 

compartilhamento são itens importantes para a criação de organizações positivas. 

Quanto à autonomia, esta se relaciona à independência, liberdade, à possibilidade 

de autogestão e efetuar as próprias escolhas. Dentro do ambiente organizacional, essa 

característica tem sido cada vez mais requerida e valorizada pelos gestores. Mendes e Tamayo, 

(2001); Soraggi e Paschoal (2011) comprovaram que as pessoas apresentam mais bem-estar em 

um cenário que seja possível expressarem e realizarem seus valores, ou seja, onde possam 

manifestar sua criatividade, autonomia e serem reconhecidas por isso.  
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Fagulha e Moreira (2011) afirmam que organizações positivas se caracterizam por 

possibilitar uma comunicação sincera, com suporte dos líderes, relações positivas da equipe 

com seus gestores e reconhecimento por suas contribuições. 

Essa nova forma de olhar pessoas e instituições, bem como gerar as práticas a serem 

aplicadas no âmbito organizacional vêm mostrando-se como outras vias de construção de uma 

organização positiva. O foco é estimular as potencialidades, virtudes, respeitar o ser humano, 

promover ações que gerem felicidade, buscar a excelência por meio do que já se tem de forças 

e incentivar a cultura da cooperação, promovendo adequação e bem-estar.  

Seligman (2011), no seu livro intitulado “Florescer”, esclarece as três razões pelas 

quais passa a adotar o termo bem-estar. A primeira refere-se à predisposição de senso comum 

que a palavra felicidade apresenta, por sempre ser associada a uma condição favorável. A 

segunda crítica que Seligman faz à teoria da felicidade, é que foi dada primazia à satisfação 

com a vida como fator de mensuração da felicidade. E a terceira é que “emoção positiva, 

engajamento e o sentido não esgotam o que as pessoas escolhem por elas próprias” 

(SELIGMAN, 2011, p. 25). Diante dessa explanação, este trabalho segue a proposta de 

Seligman e utiliza-se do termo bem-estar como âncora teórica. 

Além do que já foi exposto neste capítulo sobre bem-estar no trabalho, na seção de 

“resultados e discussões”, será apresentado o mapeamento dos estudos sobre bem-estar no 

trabalho no Brasil, como uma forma de atender a um dos objetivos desta pesquisa. O objetivo 

geral e objetivos específicos deste estudo são descritos a seguir, no item 6. 
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6 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

 Identificar práticas adotadas nas empresas pesquisadas que promovem o bem-estar no 

trabalho. 

Objetivos Específicos:  

 Mapear os estudos de bem-estar no trabalho no Brasil; 

 Definir o significado de bem-estar no trabalho para os participantes da pesquisa; 

 Descrever práticas existentes nas empresas pesquisadas associadas à promoção do bem-

estar no trabalho; 

 Identificar as consequências geradas por meio das práticas que promovem o bem-estar 

nas empresas pesquisadas; 

 Apresentar as diferenças de práticas de promoção de bem-estar entre as empresas 

pesquisadas. 
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7 METODOLOGIA 

 

7.1 Tipo de Estudo 

 

Esta pesquisa é formada por duas etapas distintas, porém complementares. A 

primeira fase concebeu a parte teórica e de revisão de literatura, para atender ao primeiro 

objetivo específico do estudo.  

Entende-se a revisão da literatura como uma metodologia complexa, por englobar 

a literatura teórica e empírica, assim como pesquisas com diferentes abordagens metodológicas 

(quantitativa, qualitativa e quanti-qualitativa). Os estudos abordados na revisão são examinados 

de maneira sistemática, em conformidade aos seus objetivos, conteúdos e métodos. Para 

estruturar este estudo, respeitaram-se as seguintes etapas: definição da questão norteadora 

(problema) e objetivos da pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das 

publicações (seleção da amostra); busca na literatura; análise e categorização dos estudos; 

apresentação e discussão dos resultados (BENTO, 2012). 

Após esse estágio, ocorreu a fase prática, ao ir a campo para compreender, de forma 

apreciativa e coconstruída, a realidade vivida pelos participantes, buscando entender suas 

experiências, por meio da realização de entrevistas e da troca de falas, no contexto das 

organizações. 

Para operar este estudo, considera-se a perspectiva qualitativa (CRESWELL, 2007; 

BREAKWELL et al., 2010; GODOI, BANDEIRA-DE-MELO e SILVA, 2010), com viés de 

uma pesquisa descritiva (quanto aos objetivos) e exploratória (quanto aos meios), por 

intermédio da aplicação de entrevistas semiestruturadas com trabalhadores que atuam em duas 

empresas cearenses. 

Quanto aos objetivos, é descritiva, porque deseja compreender como o fenômeno 

acontece, além de descrever sua relação com as pessoas e os diversos aspectos envolvidos.  

Os procedimentos metodológicos pautam-se no modelo qualitativo, considerando a 

teoria da Psicologia Positiva, no sentido de validar a experiência humana, respeitando a 

subjetividade e a perspectiva de cada participante, sem omitir o rigor e a objetividade, mas com 

métodos claros e específicos, e com o objetivo de legitimar que a experiência humana não pode 

ser retida aos métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la (CHIZZOTTI, 2017).  

Além disso, tais métodos se inserem no grupo de pesquisas que abrange práticas 

materiais e interpretativas, que possibilitam olhar para o mundo de forma nítida, tendo como 
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propósito compreendê-lo mediante a aplicação de entrevistas, conversas, observações e 

gravações (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

Utiliza-se a pesquisa qualitativa, principalmente, em investigações que pretendem 

entender a natureza da subjetividade humana em situações específicas, ou em estudos que 

buscam explorar esferas do conhecimento que ainda estão em fase de florescimento, nos quais 

se procura encontrar novas formas de saber (STERN, 1980; apud STRAUSS e CORBIN, 1998). 

A pesquisa utilizou a Investigação Apreciativa como método, entendendo-a como 

uma construção social em ação (REED, 2007). Considerou-se o Protocolo do Inquérito 

Apreciativo para a formulação de perguntas que formaram a entrevista, em consonância com 

os objetivos do estudo, respeitando e considerando como primordiais as experiências subjetivas 

de cada envolvido, dando importância à sua linguagem e ao contexto cultural, centrando-se no 

melhor da vivência de cada um desses sujeitos (MARUJO e NETO, 2011). 

A entrevista para a perspectiva adotada é considerada como uma troca, como a 

produção conjunta de sentidos, na qual entrevistador e entrevistado constroem juntos suas 

narrativas (FONTANA, 2003). A escolha pela Investigação Apreciativa ocorre pelo fato da 

pesquisa ser baseada em perguntas que se dedicam ao reconhecimento do que funciona, das 

forças do sistema, promovendo experiências positivas (MARUJO e NETO, 2011).  

A análise das informações desta pesquisa contempla o prisma apreciativo, na 

medida em que se baseia no Modelo 4D, considerando as flexibilizações necessárias para a 

compreensão do todo, visto que esse método permite a coconstrução do sentido comum, 

entendendo como salutar a visão dos investigadores e dos participantes (SAVIN-BADEN, 

2004; SOUZA, MCNAMEE e SANTOS, 2010). 

Para favorecer a análise do material, utilizou-se o software Iramuteq (que será 

explicado nas subseções abaixo), como uma ferramenta de organização, análise e compreensão 

das informações obtidas no uso do protocolo do IA, servindo-se do Modelo 4D da Investigação 

Apreciativa, para definir as categorias deste estudo, facilitando o entendimento dos resultados 

apresentados.  

 

7.2 Descrição do contexto 

 

A pesquisa realizou-se em duas empresas do ramo alimentício de Fortaleza. Por 

questões éticas e de sigilo, elas serão denominadas Empresa A e Empresa C, a partir deste 

momento. 
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A empresa “A” foi fundada em 1992 e a sua principal atividade é o beneficiamento 

de castanha de caju. Durante o processo produtivo, é extraída a casca da castanha, sendo esta 

utilizada como combustível de caldeiras, e o líquido da casca de castanha de caju, empregado 

como matéria prima de indústrias químicas e na fabricação de tintas, vernizes e borrachas. 

Ambos os produtos são comercializados, agregando valor financeiro ao negócio. Atualmente, 

possui 634 colaboradores. 

A missão da empresa é “suprir o mundo com alimentos saudáveis, superando as 

expectativas dos clientes internos e externos, agindo com ética e profissionalismo, promovendo 

a autossustentabilidade, por meio da inovação, com respeito ao meio ambiente e à 

responsabilidade social”.  

Para realizar sua missão e atingir a visão que vislumbra, aposta na congruência de 

valores com os seus colaboradores e, assim, garante que a ética permeie todas as relações do 

negócio, valorizando a vida, a responsabilidade social e o meio ambiente, o que garantiu o 

recebimento dos seguintes prêmios relacionados à gestão de pessoas: 

 

        Quadro 4- Prêmios da Empresa “A” 

GPTW  

CEARÁ 
GPTW  

BRASIL 
GPTW  

AMÉRICA LATINA 
GPTW  

MULHERES 

2013    

2014 2014   

2015    

2016 2016   

2017 2017 2017 2017 

2018 2018  2018 

          Fonte: autora (pesquisa realizada no site GPTW) 

  

O Great Place to Work (GPTW) possui um programa de certificação que permite, 

por meio de uma ferramenta online de pesquisa e diagnóstico do clima organizacional, a 

medição de forma prática da percepção dos funcionários em relação à empresa. Após a resposta 

da pesquisa de clima, se 70% dos funcionários afirmarem que possuem um bom ambiente de 
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trabalho, de acordo com a metodologia do GPTW, a organização terá seus esforços 

reconhecidos com a visibilidade de um selo de melhor empresa para se trabalhar 

(https://gptw.com.br/). 

Um desses selos envolve o GPTW – melhores empresas para se trabalhar em 

relação às mulheres – com o qual a empresa “A” foi premiada por dois anos consecutivos, 

considerando que 62% do seu quadro é formado pelo público feminino. 

A empresa “A” propõe-se a fazer uma mudança positiva em tudo o que realiza, para 

isso, possui diversas práticas em prol do funcionamento ótimo do todo da empresa, como 

práticas na área da sustentabilidade, responsabilidade social, saúde e bem-estar dos 

colaboradores, segurança do alimento e segurança do fornecimento. Também possui várias 

certificações, tanto na área de qualidade dos processos e alimentos, quanto no cuidado com as 

pessoas. 

A gestão da empresa compreende que para fazer um produto de qualidade existe 

um ingrediente fundamental: as pessoas. Por isso, possui diversas ações, tais como: ginástica 

laboral; fisioterapia; gestação acompanhada; programas de educação continuada; foco na 

qualidade de vida das pessoas; dentre outros. Além de considerar como muito importante o 

meio ambiente, realizando o controle de emissão de gases e efluentes.  

A empresa “C” é uma indústria de panificação, está sob a direção do atual 

proprietário, desde 1992, trabalha para ser referência no setor alimentício, tem se destacado 

pelos produtos de qualidade, segundo a opinião da diretoria e dos colaboradores que compõem 

a organização. Atualmente, conta com 31 colaboradores. 

A missão da empresa é “atender os clientes com cordialidade, qualidade e 

responsabilidade, oferecendo produtos para suas refeições diárias. Tendo como valores o 

respeito, a cordialidade, o compromisso com resultados, a inovação, a ética e a valorização das 

pessoas”. 

A instituição busca reconhecer seus colaboradores por meio de ações, como 

aniversariantes do mês, treinamentos, destaque do mês e outros.  

Segundo as referências do Centro Sebrae de Sustentabilidade (2016), o setor de 

panificação está em um processo de mudança, incluindo o acesso a novas tecnologias e a 

profissionalização constante. A grande vantagem do setor é que o pão encontra-se entre os três 

alimentos mais consumidos pelos brasileiros diariamente. Além disso, o setor possui próximo 

de 64 mil estabelecimentos, gerando 850 mil empregos diretos e mais de 1,85 milhão indiretos, 

em todo o país. Pequenas e microempresas correspondem a 96,3% do mercado, e em 2014, 66% 

delas tiveram aumento ou estabilidade nas vendas. 

https://gptw.com.br/
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O levantamento realizado em 2016, pelo Instituto Tecnológico de Panificação e 

Confeitaria (ITPC), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 

Confeitaria (ABIP), indica que a melhor notícia para as empresas de panificação e confeitaria 

pesquisadas foi que a venda dos produtos fabricados pelas próprias padarias cresceu 11,2%. 

Essa pesquisa foi feita em mais de 400 empresas de todo o país, abrangendo representantes de 

todos os portes e refletindo o momento do segmento no Brasil. 

O critério de seleção utilizado para a participação das empresas consistiu na 

abertura e interesse para que a pesquisa acontecesse nelas. A escolha deu-se por conveniência, 

acessibilidade, disponibilidade e localização.  

 

7.3 Participantes 

 

Os participantes são trabalhadores das duas empresas do ramo de alimentação da 

cidade de Fortaleza, conforme descrição no item 7.2. A escolha dos participantes para a 

entrevista ocorreu por conveniência e de acordo com a disponibilidade da empresa, ou seja, os 

colaboradores que foram designados pela organização para participar do processo.  

À empresa foi solicitado que as pessoas a serem entrevistadas para a pesquisa já 

estivessem trabalhando há mais de três meses, por considerar um tempo mínimo de vivência na 

empresa, relevante para os resultados da pesquisa, além de se tratar do período legal que 

corresponde ao final de um estágio probatório de trabalho, significando o empregado estar 

formalmente contratado pela empresa. 

Além disso, pediu-se que a escolha dos colaboradores representasse diferentes 

ocupações, para refletir a pluralidade do contexto estudado, conforme sugerem Cooperrider, 

Whitney e Stavros (2003). 

Assim, foram entrevistados 27 colaboradores, sendo 15 da empresa “A” e 12 da 

empresa “C”. Na empresa A: 73% do sexo feminino e 27% do sexo masculino; na Empresa C: 

58% do sexo feminino e 42% do sexo masculino; ou seja, houve prevalência da participação 

das mulheres nas duas organizações. Média de idade de 45 anos na empresa “A” e 32 anos na 

empresa “C”.  

No que tange aos setores de atuação, teve-se na empresa “A” a representatividade 

de 60% dos colaboradores da produção e 40% da área administrativa. Na empresa “C”, 58,3% 

são da loja, 33,3% da produção e 8,4% do delivery.  

Com relação à escolaridade, a empresa “A” apresenta a seguinte distribuição: 67% 

nível médio completo; 20% como especialista e 13% nível superior completo. A empresa “C” 
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apresenta os seguintes números: 59% nível médio completo; 17% nível médio incompleto; 8% 

nível fundamental incompleto; 8% nível fundamental completo e 8% nível superior incompleto. 

Os gráficos 3, 4, 5 e 6 apresentam os dados demográficos da população entrevistada 

em valores absolutos. 

 

            Gráfico 3 - Sexo dos entrevistados nas empresas A e C 

 

              Fonte: autora 

 

            Gráfico 4 - Média das idades dos entrevistados nas empresas A e C 

 
              Fonte: autora 
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            Gráfico 5 - Setores dos entrevistados nas empresas A e C 

 
              Fonte: autora 

 

             Gráfico 6 - Escolaridade dos entrevistados nas empresas A e C 

                        
   Fonte: autora 

 

Compreende-se com a análise dos gráficos, que houve uma prevalência de pessoas 

do gênero feminino. Quanto à idade, houve uma variação de geração, ou seja, enquanto a 

empresa “A” apresentou uma média de idade mais elevada (geração X – 35 a 49 anos), a 

empresa “C” enquadrou-se no perfil da geração Y (21 a 34 anos). 

De acordo com Comazzetto, Perrone, Vasconcellos e Gonçalves (2016), as pessoas 

da Geração X tendem a ser individualistas, irreverentes, autoconfiantes, valorizam muito a 

lealdade a si, já que a aspiração de conseguir um emprego por toda a vida deixou de existir. No 

ambiente de trabalho, gostam de variedade, desafios e oportunidades, querem trabalhar com 
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liberdade, flexibilidade e sentem necessidade de feedback. Costumam adotar uma postura mais 

cética e defendem um ambiente de trabalho mais informal e hierarquia menos rigorosa.  

O perfil da empresa C enquadra-se na geração Y, ou seja, cresceram em contato 

com as tecnologias de informação e são mais individualistas. As pessoas dessa geração são 

multifacetadas, vivem em ação e administram bem o tempo, captando os acontecimentos em 

tempo real e conectando-se a uma variedade de pessoas, por isso, desenvolvem a visão sistêmica 

e aceitam a diversidade. 

Diante de perfis diferentes, é válido descobrir o que motiva ambos, qual associação 

que realizam com a felicidade no trabalho, para que sejam propostas ações multifacetadas, 

atendendo às diversas gerações existentes. 

De acordo com Maldonado (2005), ações como a aproximação entre os níveis 

hierárquicos, uma comunicação eficiente, a escuta de suas opiniões e ideias, o incentivo para 

as ideias inovadoras que tragam bons resultados e uma maior responsabilização como 

reconhecimento ao bom desempenho podem ser muito eficazes. 

Um fator a ser considerado, no que diz respeito à diferença da média de idade, 

refere-se ao fato de a empresa “A” possuir uma atividade mais operacional e os colaboradores 

da empresa “C” já terem tarefas mais dinâmicas e, por isso, precisarem de um nível maior de 

contato com a tecnologia, até para atender a demanda do seu setor. 

Sobre os setores, houve uma prevalência de respondentes que trabalham na 

produção. Esse é um ambiente que exige mais do trabalho braçal, além de ser um ambiente 

mais quente, para ambas as empresas, entretanto, notou-se nesta pesquisa que esse não foi um 

fator citado como relevante para o bem-estar, demonstrando que o ambiente no qual está 

inserido não é preponderante para o nível de felicidade dos envolvidos. 

Quanto à escolaridade, destaca-se o nível médio completo como o maior índice. A 

oportunidade de escolarização foi citada durante as entrevistas como importante fator para o 

bem-estar no trabalho. 

 

7.4 Instrumento e coleta de dados  

 

Segundo Manzini (2004), existem três tipos de entrevistas: estruturada, 

semiestruturada e não estruturada. Entende-se por entrevista estruturada aquela que conta com 

perguntas fechadas, semelhantes a formulários, sem apresentar flexibilidade; semiestruturada é 

direcionada por um roteiro previamente elaborado, composto geralmente por questões abertas; 

não estruturada oferece ampla liberdade na formulação de perguntas e na intervenção da fala 
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do entrevistado. Neste trabalho, o tipo de entrevista aplicado foi a semiestruturada, por 

proporcionar flexibilidade e ampliação dos questionamentos, ao passo que o entrevistado vai 

se expressando. 

A entrevista foi construída sob o prisma apreciativo, considerando como 

fundamento teórico/metodológico o Protocolo de Entrevista do IA (Ludema, Cooperrider e 

Barrett, 2001), levando-se em consideração que as palavras têm o poder de construir, de criar 

conexões, além de compreender que o questionamento positivo inerente ao IA pode 

proporcionar mudanças positivas, e que a imagem de futuro construída por alguém sobre si 

pode inspirá-lo a ser melhor (WHITNEY, 2010).  

Dessa forma, as perguntas criadas visaram responder aos objetivos do estudo. Vide 

quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 5 - Questionário da entrevista, adaptado do “Protocolo de Entrevista”      

(LUDEMA, COOPERRIDER e BARRETT, 2001).  

Questionário da Entrevista 

1. Qual foi o momento em que se sentiu com mais bem-estar no local de trabalho? Baseado 

nesse momento, como você definiria bem-estar no trabalho? 

2. O que dá de melhor de si todos os dias a esta empresa e o que põe em prática diariamente? 

3. O que dá vida a esta organização? 

4. Quais os sonhos para o futuro na área do bem-estar da sua empresa? O que você gostaria que 

acontecesse?   

5. Descreva um momento em que se sentiu reconhecido por trabalhar nesta empresa. O que isso 

gerou de bom dentro e fora de você? 

6. Descreva ações que sua empresa desenvolve que o faz se sentir orgulhoso de fazer parte dela. 

O que isso gera de consequência? 

7. Quais ações já acontecem hoje que estão mais próximas dos desejos que tem para a empresa 

e que geram em você bem-estar no trabalho? 

          Fonte: autora 

 

As entrevistas aconteceram na empresa, no setor de trabalho dos entrevistados, em 

um local reservado e isolado, que proporcionou conforto, segurança, para que se sentissem à 

vontade e expressassem sua opinião. 
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7.5 Procedimentos éticos 

 

A pesquisa proposta, em um primeiro momento, é de natureza bibliográfica, pois 

coletou dados de livros e artigos científicos. Neste cenário, os aspectos éticos da pesquisa 

científica se referem à honestidade e fidedignidade, no que concerne aos dados coletados, 

apresentando respeito à autoria científica das ideias trazidas pelos autores citados no presente 

estudo.  

Antes de ter sido realizada qualquer outra etapa deste trabalho, o projeto de pesquisa 

foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, o qual emitiu 

parecer favorável, de acordo com o número do Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE - 07306819.3.0000.5054). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE foi apresentado a todos os participantes do estudo, proporcionando a eles conhecimento 

sobre os termos que os envolvem. 

Foi garantida a confidencialidade de todos os dados, bem como o anonimato dos 

participantes envolvidos, inclusive das empresas, além de considerar a vontade do colaborador 

em participar ou não do estudo. 

A coleta de informações ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas nas dependências das empresas, mediante autorização por escrito dos seus 

representantes legais e dos próprios colaboradores participantes. 

 

7.6 Estratégia de codificação e análise dos resultados 

 

Esta pesquisa propõe analisar as informações sob o viés da Investigação 

Apreciativa, utilizando o Modelo 4D, dessa forma, para separar didaticamente as questões da 

entrevista, foi criado pela autora um quadro (vide quadro 6) que divide em blocos as perguntas 

realizadas na entrevista, as quais respondem aos objetivos traçados no estudo em questão.  
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        Quadro 6 - Perguntas da entrevista associadas ao Modelo 4D do IA 

DESCOBERTA – Explorar as experiências positivas acerca da temática / Significado 

do trabalho 

Qual foi o momento em que se sentiu com mais bem-estar no local de trabalho? Baseado nesse 

momento, como você definiria bem-estar no trabalho? 

O que dá de melhor de si todos os dias a esta empresa e o que põe em prática diariamente? 

O que dá vida a esta organização? 

SONHO – Visualizar o futuro desejado com relação à temática do bem-estar no trabalho 

/ Desejo de futuro sobre o BET 

Quais os sonhos para o futuro na área do bem-estar da sua empresa? O que você gostaria que 

acontecesse? 

DESENHO – Construir planos de ação que colaborem na realização dos sonhos / 

Consequências das práticas de BET 

Descreva um momento em que se sentiu reconhecido por trabalhar nesta empresa. O que isso 

gerou de bom dentro e fora de você? 

Descreva ações que sua empresa desenvolve que o faz se sentir orgulhoso de fazer parte dela. 

O que isso gera de consequência? 

DESTINO – Como implementar as mudanças e transformá-las em plano de ação / 

Práticas da empresa sobre BET 

Quais ações já acontecem hoje que estão mais próximas dos desejos que você tem para a 

empresa e que geram em você bem-estar no trabalho? 

        Fonte: autora 

 

Para colaborar com a reflexão crítica e analítica da produção de informações que 

foram apresentadas, utilizou-se a análise lexical com uso do software Iramuteq. Sendo assim, 

pelo discurso ter um papel central para esta pesquisa, apropriou-se da análise textual ou lexical, 

a partir dos dados obtidos em entrevistas.  

A análise textual é um tipo particular de análise de dados, que permite o tratamento 

específico do material verbal transcrito (CAMARGO e JUSTO, 2013), favorecendo o 

aprofundamento dos materiais textuais, especialmente porque possibilita a construção de 
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categorias naturais, a partir do uso de algumas técnicas estatísticas no campo dos dados 

qualitativos (LAHLOU, 1994). 

A análise lexical viabiliza que se quantifique e faça uso de cálculos estatísticos 

sobre variáveis essencialmente qualitativas – textos – rompendo com a dicotomia entre 

qualitativo e quantitativo na análise dos dados (LAHLOU, 1994). Possibilita, ainda, descrever 

um material produzido por um indivíduo ou por um grupo de pessoas, como também é possível 

operacionalizá-la para um objetivo comparativo, relacionando produções diferentes, em função 

de fatores específicos, que descrevem quem produziu o texto (CAMARGO e JUSTO, 2013). 

Para a análise textual, primeiro os dados são sistematizados, a partir da organização 

das suas palavras, para depois serem interpretados. O vocabulário presente, ou seja, as palavras 

descritas determinam um objeto específico e, a partir deste, é possível identificar o seu sentido 

para um determinado grupo (JUSTO e CAMARGO, 2014). 

Com o intuito de caracterizar esse objeto, é realizada uma combinação de palavras, 

e cada objeto é apresentado por um número limitado delas (LAHLOU, 1994). As palavras são 

especificadas e quantificadas, em termos de frequência e, em alguns casos, da posição dentro 

do corpo do texto. 

O material lexical é submetido a cálculos estatísticos, por vezes apresentados 

graficamente, e posteriormente, esse material é interpretado pelo pesquisador. Lahlou (2012) 

defende que a finalidade da análise lexical é comparar os objetos em função de suas 

características, com suas descrições na formação da combinação de palavras, o que acontece 

por meio das estatísticas descritivas e relacionais. Pode-se, também, por meio desse tipo de 

análise, obter uma perspectiva macro do vocabulário, relativo ao objeto de pesquisa, no caso 

deste estudo, o bem-estar no trabalho. 

Considerando esses recursos da análise lexical e para atender aos objetivos deste 

estudo, utilizou-se o software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires – www.iramuteq.org), como uma 

ferramenta na análise textual das entrevistas. 

O Iramuteq foi desenvolvido pelo Prof. Dr. Pierre Ratinaud, do Laboratoire 

d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (Laboratório de Estudos e Pesquisas 

Aplicadas em Ciências Sociais), da Universidade de Toulouse III. É um software gratuito 

(também por esse motivo ele foi escolhido, além de corroborar com a análise efetiva das 

informações) e com fonte aberta. No ano de 2013, este software teve adaptação à língua 

portuguesa e começou a ser utilizado também no Brasil (CAMARGO e JUSTO, 2013a). 
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O programa possibilita a criação de diferentes análises textuais, desde as mais 

simples às mais complexas, como a lexicográfica básica (cálculo de frequência de palavras), 

até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, análises de similitude), além 

de organizar a distribuição do vocabulário de forma simples, compreensível e visualmente clara 

(análise de similitude e nuvem de palavras) (CAMARGO e JUSTO, 2013). 

Com o propósito de favorecer a compreensão acerca do software, faz-se necessário 

explicar os termos que o compõem. De acordo com Camargo e Justo (2016), há diferenças entre 

corpus, texto e segmentos de texto (ST). 

O corpus concerne a uma fase preliminar à análise, ele é elaborado pelo pesquisador 

e refere-se a um grupo de texto sobre uma determinada temática, reunidos em um único arquivo. 

Ao se trabalhar com as entrevistas, cada resposta é considerada um texto, e a união de todos os 

textos da pesquisa compõe o corpus a ser analisado. O texto é formado por unidades também 

construídas pelo pesquisador, e variam de acordo com a natureza da pesquisa (NEIVA, 2016). 

Para que o IRAMUTEQ realize as análises, os textos são seccionados em pequenas 

partes, unidades mínimas de sentido, chamadas de segmento de texto (ST). Os ST geralmente 

possuem por volta de três linhas, que são organizadas pelo programa, de acordo com o tamanho 

do corpus.  

Nesta pesquisa, foi realizada uma entrevista composta por 7 questões (Apêndice 

A), tomando como base o Modelo 4D do I.A.; as questões foram distribuídas em quatro pontos, 

que passaram a formar quatro corpus, segundo o Iramuteq.  

O corpus descoberta é formado por três questões: “Qual foi o momento em que se 

sentiu com mais bem-estar no local de trabalho? Baseado nesse momento, como você definiria 

bem-estar no trabalho?”; “o que dá de melhor de si todos os dias a esta empresa e que põe em 

prática diariamente?”; “o que dá vida a esta organização?”.  

O corpus Sonho é constituído por uma pergunta da entrevista: “Quais os sonhos 

para o futuro na área do bem-estar da sua empresa? O que você gostaria que acontecesse?”.  

Por sua vez, o corpus Delineamento é formado por duas questões, a saber: 

“Descreva um momento em que se sentiu honrado por trabalhar nesta empresa. O que isso gerou 

de bom dentro e fora de você?” e “descreva ações que sua empresa desenvolve que o faz sentir 

orgulhoso de fazer parte. O que isso gera de consequência?”.  

Por fim, o corpus Destino é formado por uma questão: “Quais ações já acontecem 

hoje que estão mais próximas dos desejos que você tem para a empresa e que mais te alegram 

e satisfazem?”. Considerando que as entrevistas foram realizadas com a colaboração de 27 

participantes, cada um dos corpus conta com 27 textos.  
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Anterior à realização das análises, os corpus precisam ser preparados. Dessa forma, 

todas as entrevistas foram transcritas e passaram pelas adequações necessárias para a realização 

da análise, como apontado por Camargo e Justo (2018). Essas adequações resguardam o texto 

como ele foi produzido pelo participante, modificando apenas aspectos técnicos da escrita, que 

podem dificultar a análise, como o uso de caracteres específicos, por exemplo, asteriscos (*), 

hífen (-) ou aspas (“).  

Após essa fase preliminar, inicia-se a análise dos dados textuais, que envolvem: 

nuvem de palavras, análise de similitude e classificação hierárquica descendente (CHD). 

Nuvem de Palavras: esta análise organiza as palavras em um gráfico, em função 

de sua frequência. Assim, palavras mais ao centro do gráfico e maiores apresentam frequência 

maior no corpus. Por outro lado, palavras mais próximas da periferia do gráfico e menores são 

vistas com menos frequência. Apesar de ser uma análise relativamente simples, a nuvem de 

palavras permite uma visualização rápida do tema abordado no corpus (CAMARGO; JUSTO, 

2013; 2018). 

Análise de Similitude: baseada na teoria dos grafos (RATINAUD; MARCHAND, 

2012), permite a identificação das coocorrências das palavras em um corpus. Seu resultado 

apresenta indicações da conexão entre os vocábulos, colaborando para a identificação da 

estrutura de um corpus textual. Nessa análise, é possível agrupar os verbetes em comunidades 

de sentido, que recebem uma “aura” colorida para demarcá-los.  

Para a interpretação dessa análise, é necessário observar as concorrências dos 

verbetes, por meio dos grafos, cujo calibre indica a força da relação. Dessa forma, um grafo 

calibroso entre dois verbetes indica uma forte associação. Ou seja, essas duas palavras ocorrem 

seguidas ou próximas, diversas vezes no corpus. Alguns autores (BOURICHE, 2005; JUSTO; 

CAMARGO, 2014) apontam que a análise de similitude permite a compreensão das ideias 

subjacentes ao texto, haja vista que ela realiza conexões entre as distintas ideias acerca de um 

objeto, abordadas em um mesmo corpus. 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD): partindo de uma análise de 

cluster, a CHD classifica os segmentos do texto em função dos seus respectivos vocábulos 

ativos. Palavras ativas são aquelas que são atribuídas maiores pesos, ou seja, classes gramaticais 

que carregam sentido, a exemplo de: adjetivos, verbos, palavras não reconhecidas 

(CAMARGO; JUSTO, 2016; 2018).  

Durante a realização da CHD, o conjunto dos seguimentos é repartido em função 

da frequência das formas tematizadas para compor uma matriz. Esses elementos passam a ser 

associados um a um, buscando identificar possíveis estruturas estáveis. Essa análise procura 
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obter classes de segmentos de texto que ao mesmo tempo apresentem palavras que sejam 

semelhantes entre si e diferentes das palavras de outras classes.  

As classes encontradas pela CHD podem ser vistas de formas distintas, desde um 

quadro perceptivo-cognitivo com alguma estabilidade temporal, ou mesmo representações 

sociais acerca do objeto investigado (REINERT, 1990). 

Das formas citadas, optou-se pelo uso da nuvem das palavras, para que fosse 

possível fazer uma percepção rápida acerca do conteúdo do corpus, possibilitando um primeiro 

contato do leitor com o tema. Por sua vez, a análise de similitude foi escolhida, haja vista sua 

capacidade de conexão entre as ideias distribuídas em um mesmo corpus. Por fim, a 

classificação hierárquica descendente foi eleita por permitir uma classificação das 

compreensões e percepções dos indivíduos acerca do objeto investigado.  
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

8.1 Análise dos dados 

 

Conforme explicado anteriormente, a análise dos dados ocorreu mediante a divisão 

da entrevista em quatro corpus, considerando o Modelo 4D do Inquérito Apreciativo, que 

envolve: descobrir; sonhar; desenhar e delinear. Esse modelo corroborou na criação das 

questões para a entrevista, além de buscar responder a finalidade da pesquisa: compreender a 

percepção dos colaboradores acerca da temática do bem-estar, bem como descobrir quais 

práticas positivas as empresas têm desenvolvido em prol da felicidade do todo; o que desejam 

para o futuro da temática, o que conseguem visualizar como ações possíveis em benefício do 

bem-estar e o que já existe de concreto. 

Os dados foram analisados, considerando a perspectiva do Inquérito Apreciativo, 

dos elementos que compõe o bem-estar e dos temas que envolvem a Psicologia Positiva nas 

organizações. 

 

8.1.1 Mapear o bem-estar no Brasil 

 

Essa primeira análise não envolveu o uso do software Iramuteq, haja vista que foi 

pautada na revisão de literatura da temática no Brasil. 

Houve um mapeamento dos estudos científicos elaborados no Brasil sobre o bem-

estar no trabalho, por meio da revisão de literatura. A finalidade é proporcionar clareza ao leitor 

sobre o delineamento dos trabalhos nesse campo, considerando artigos publicados de 2013 até 

2017, de modo a especificar o estado da arte e o rumo das pesquisas na área, bem como 

orientações futuras.  

Para alcançar o objetivo deste capítulo, foi realizada uma revisão de literatura, por 

compreender que esta propicia respostas específicas e categóricas sobre o estado atual do tema 

estudado, além de gerar possibilidades de intervenções futuras, colaborando com a definição 

específica sobre bem-estar no trabalho e favorecendo a compreensão a respeito das lacunas que 

envolvem o tema. Ressalta-se, ainda, a importância deste estudo, tendo em vista que a última 

revisão de literatura no Brasil, no período considerado sobre o tema, foi realizada por Santos e 

Ceballos, em 2013. 
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Dessa forma, a revisão de literatura realizada teve como objetivo compreender a 

definição de bem-estar no trabalho no Brasil.  

A primeira etapa consistiu na consulta, em 17 de março de 2018, à BVS Psicologia 

Brasil, especificamente na área “terminologias em Psicologia”, na busca sobre o termo correto 

a ser utilizado nas pesquisas. A terminologia em Psicologia, disponível em três línguas na BVS-

Psi, vem sendo construída, desde 1973, pela Biblioteca Dante Moreira, do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), e em 2011, já contava com mais de 6.300 

termos hierarquizados.  

Ao buscar o termo bem-estar no trabalho (com o operador booleano “and”), 

nenhum resultado foi encontrado; a busca foi alterada para bem-estar trabalho (com o 

operador booleano “and”) e nenhum resultado foi encontrado; em seguida, colocou-se bem-

estar trabalho (com o operador booleano “or”) e apareceram 111 resultados, dos quais, todos 

os títulos e resumos foram lidos, contudo apenas 04 possuíam semelhança com o termo (bem-

estar trabalho) proposto para esta sessão. 

Os termos que apareceram na busca e que guardam semelhança com a temática do 

bem-estar no trabalho foram elencados no quadro 7.  

 

Quadro 7 - Busca de Termos   

 Termo em Português Termo Geral Termo Relacionado 

Satisfação no trabalho Atitudes do empregado; 

satisfação. 

Comprometimento organizacional; 

qualidade de vida no trabalho. 

Qualidade de vida no 

trabalho 

Qualidade de vida. Características organizacionais; clima 

organizacional; condições de trabalho; 

satisfação no trabalho; stress 

ocupacional. 

Felicidade Estados emocionais. Desejo; euforia; prazer. 

Bem-estar subjetivo  Emoções. 

Fonte: autora. 

 

Além dos termos já citados na investigação de terminologias, buscou-se também 

“felicidade and trabalho”, e nenhum resultado foi encontrado. Esse fato merece atenção, pois 

ao buscar o termo nas bases de dados como um descritor, obtiveram-se resultados com artigos 

importantes, logo, registra-se o fato de que a procura por terminologias no campo científico 
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novo nem sempre estará contida, cabendo ao pesquisador persistir na investigação por dados 

fidedignos. 

Para a busca da literatura científica, foram consultadas as seguintes bases de dados: 

Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme); BVS Psicologia Brasil e Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo), utilizando os termos bem-estar no trabalho e felicidade no trabalho. 

Como procedimentos para a seleção dos trabalhos apontados, foram adotados os 

seguintes critérios de exclusão:  

 

1) os trabalhos serem livros, capítulos de livros, dissertações, teses e trabalhos de 

conclusão de curso (TCC); 

2) o estudo não estar estritamente relacionado ao tema pesquisado (bem-estar e/ou 

felicidade no trabalho), como, por exemplo, bem-estar infantil, bem-estar em escolas, 

dentre outros; ou seja, caso não contenha no título uma das seguintes palavras: “bem-

estar”, “felicidade” e/ou “trabalho”, considerando a devida relação entre elas; 

3) foram considerados apenas textos escritos no idioma português, haja vista que o objetivo 

é investigar os estudos sobre bem-estar no trabalho produzidos no Brasil;  

4) se na análise dos resultados o foco não estivesse sobre o que se referia exclusivamente 

acerca do bem-estar no trabalho. 

 

A decisão de excluir livros, capítulos de livros, dissertações e teses se explica pela 

provável dificuldade de acesso às obras. A exclusão dos trabalhos de conclusão de cursos 

(TCC’s) ocorreu pela escassez destes trabalhos na área, visto que ao pesquisar na BVS 

Psicologia, apenas cinco TCC’s apareceram, destes, somente um apresenta relativa coerência 

com a temática pesquisada.  

A opção por artigos científicos se justifica pela revisão criteriosa e fundamentada a 

qual estes são submetidos antes de serem publicados, ao serem consideradas revistas qualis, 

revisadas por pares. Além disso, o critério por artigos científicos justifica-se pelo fato do assunto 

ser relativamente novo na ciência e essa decisão colabora com a validade e cientificidade do 

estudo.  

A pesquisa às bases de dados, utilizando os dois termos – bem-estar e felicidade no 

trabalho – resultou em um total de 431 trabalhos.  

A primeira seleção considerou os critérios de exclusão estabelecidos pela pesquisa, 

atentando à leitura dos títulos, ou seja, precisava conter no título uma das seguintes palavras: 
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“bem-estar”, “felicidade” e/ou “trabalho”, guardando a devida relação e sentido entre elas, não 

de forma isolada, considerando o contexto do título; também foram considerados termos que 

guardam semelhança com a temática, sendo selecionado um total de 59 trabalhos. 

Depois dessa primeira fase, os 59 artigos tiveram os títulos, o resumo e o artigo 

lidos na íntegra, sendo selecionados 32 artigos. De um total de 59 artigos, 27 foram excluídos, 

pois citavam algo sobre trabalho, porém fugiam da temática específica do bem-estar no trabalho 

relacionado à Psicologia Positiva, já outros estavam repetidos (o mesmo artigo, mais de uma 

vez – isso aconteceu porque a pesquisa aconteceu em bases diferentes), outros falavam sobre 

cultura organizacional, trazendo a perspectiva do bem-estar subjetivo; outros, ainda, relatavam 

sobre a relação do bem-estar subjetivo e burnout, e, assim, sucessivamente, de forma a justificar 

sua retirada da análise. 

Por fim, há 32 artigos, estes apresentam total relação com a temática pesquisada, os 

quais constituíram a amostra do estudo, considerando os critérios de exclusão definidos e 

explicitados acima, conforme apresentado nos fluxogramas 2 e 3.  

 

Fluxograma 2 - Representação do escopo da pesquisa nas bases de dados (bem-estar and 

trabalho) 

 

 

Fonte: autora 
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Fluxograma 3 - Representação do escopo da pesquisa nas bases de dados (felicidade and 

trabalho) 

 

Fonte: autora 

 

No que se refere ao ano de publicação, constatou-se que os artigos são dos anos 

2006 a 2017, porém a maior quantidade concentrou-se, respectivamente, em 2015, com 07 

trabalhos; 2012, com 06 e 2017, com 05. Destaca-se a atualidade da temática, tendo em vista 

as datas das publicações. 

Com relação às cidades onde as pesquisas foram realizadas, tem-se uma 

centralização na região Centro-Oeste, com destaque para Brasília, com 10 pesquisas aplicadas 

e, em segundo lugar, fica o Sul do Brasil, com 05 pesquisas. A única região que não apresentou 

trabalhos foi a região Norte. Ressalta-se a importância desse estudo para a região Nordeste, 

onde foram obtidos apenas dois estudos na Paraíba, um em Natal e um em Pernambuco. Não 

se identificou qualquer trabalho no estado do Ceará, local de referência para a autora, tendo em 

vista ser onde reside e pesquisa a temática, no âmbito acadêmico e das organizações locais.  

Quanto ao conceito do termo bem-estar no trabalho (BET), dos 32 artigos 

analisados, retirando o estudo de Santos e Ceballos (2013), que é uma revisão de literatura, ou 

seja, que traz vários conceitos, analisando os 31 restantes, destes, 8 utilizam o conceito de BET 
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proposto por Paschoal e Tamayo (2008), correspondendo a 26%; a segunda definição mais 

empregada é a de Siqueira e Padovam (2008), com 4 referências, correspondendo, 

aproximadamente, a 13%. Desses artigos contabilizados, 12 não conceituam BET, ou seja, 

38,70%. 

A pesquisa encontrou avanços na definição da temática e crescimento no número 

de autores brasileiros estudando o assunto, contudo ainda é percebida uma confusão conceitual, 

à medida que se nota, indiscriminadamente, o uso de diversos termos para o estudo e tratamento 

da temática, por exemplo: qualidade de vida; realização de desejos; abordagem individual / 

coletiva; aspectos afetivos, cognitivos; bem-estar psicossocial; dentre outros.  

As características acima demonstram um desalinhamento conceitual e a forma 

como o tema é tratado parte de várias vertentes. Porém, a literatura científica tem iniciado um 

processo de convergência, ao notar a aceitação da definição de Paschoal e Tamayo (2008), por 

diferentes autores, segundo a revisão atual.  

Um fator comum no conteúdo do BET é o foco no positivo, no que existe de 

agradável, tirando a centralidade da ausência de doenças, conforme pode ser analisado no 

quadro 8, que resume todos os conceitos de bem-estar no trabalho encontrados nesta pesquisa. 

 

Quadro 8 - Conceitos de bem-estar no trabalho 

Autor / Ano Definição do Conceito de BET 

Santos, Vizzotto & Gonçalves, 

2015 

Não conceitua BET. 

Fernandes & Ferreira, 2015 Bem-estar como um resultado da ação da QVT. 

Albuquerque, et al, 2015 Bem-estar no trabalho diz respeito a um sentimento 

agradável que tem origem nas situações de trabalho e se 

manifesta de forma individual ou coletiva. Ferreira e Seidl 

(2009). 

Chiuzi, Siqueira & Martins, 2012 Bem-estar no trabalho é um conceito integrado por três 

componentes: satisfação no trabalho, envolvimento com 

o trabalho e comprometimento organizacional afetivo 

(Siqueira & Padovam, 2004). 
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Siqueira & Padovam, 2004, 2008 Conceito integrado por três componentes: satisfação no 

trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo. É um construto 

psicológico multidimensional, integrado por vínculos 

afetivos positivos com o trabalho (satisfação e 

envolvimento) e com a organização (comprometimento 

organizacional afetivo) (p.206). 

Dessen & Paz, 2010 Bem-estar no trabalho, definido neste estudo como 

satisfação de necessidades e realização de desejos dos 

indivíduos ao desempenharem seus papéis na organização 

(Paz, 2004). 

Resende, Martins & Siqueira, 

2010 

Utilizam a definição de Siqueira & Padovam (2004). 

Paschoal & Tamayo, 2008 A prevalência de emoções positivas no trabalho e a 

percepção do indivíduo de que, no seu trabalho, expressa 

e desenvolve seus/suas potenciais/habilidades e avança no 

alcance de suas metas de vida. Definido desse modo, o 

bem-estar no trabalho inclui tanto aspectos afetivos 

(emoções e humores), quanto cognitivos (percepção de 

expressividade e realização), e engloba os pontos centrais 

da abordagem hedonista e da abordagem eudaimônica. 

Gouveia et. al, 2008 Não conceitua BET. 

Paiva & Borges, 2009 Não conceitua BET. 

Chaves & Fonseca, 2006 Não conceitua BET. 

Goulart et. al, 2012 BET, a partir de duas dimensões: Bem-Estar Psicossocial 

(com os domínios afetos, competências e expectativas) e 

Efeitos Colaterais (com os domínios somatização, 

desgaste e alienação). 

Soraggi & Paschoal, 2011 Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 

Couto & Paschoal, 2012 Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 

Fogaça & Junior, 2015 Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 
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Franco et. al, 2017 Utiliza a definição de Dessen e Paz, 2010. 

Both et. al, 2017 Não conceitua BET. 

Santos & Ceballos, 2013 Traz a definição de cinco autores brasileiros (Paschoal & 

Tamayo, 2008; Siqueira & Padovan, 2008; Paschoal, 

Torres & Porto, 2010; Soraggi & Paschoal, 2011; Rocha 

Sobrinho & Porto, 2012). 

Agapito, Filho & Siqueira, 2015 Utilizam a definição de Siqueira & Padovam (2008). 

Silva & Ferreira, 2013 Apresenta duas definições, a de Van Horn, Taris, 

Schaufeli e Scheurs, 2004, que conceitua o bem-estar no 

trabalho como resultado das avaliações positivas que o 

indivíduo faz sobre as diferentes características do 

ambiente laboral, contemplando componentes cognitivos, 

afetivos, motivacionais, psicossomáticos e 

comportamentais dos indivíduos, e a definição de Paz 

(2004). 

Silva Filho & Ferreira, 2015 É uma percepção positiva do ambiente de trabalho, que se 

expressa em emoções, sentimentos e atitudes favoráveis a 

tal contexto (p.1174). 

Rodrigues et. al, 2017 Não conceitua BET. 

Sousa & Dela Coleta, 2015 Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 

Hipólito et. al, 2016 Não conceitua BET. 

Del Bianco et. al, 2016 Não conceitua BET. 

Sender & Fleck, 2017 Não conceitua BET. 

Sant’anna, Paschoal & Gosendo, 

2012 

Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 

Sobrinho & Porto, 2012 Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 

Rego, 2009 Não conceitua BET. 
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Paschoal, Torres & Porto, 2010 Utiliza a definição de Paschoal e Tamayo, 2008. 

Satuf & Reis, 2017 Não conceitua BET. 

Silva & Tolfo, 2012 Não conceitua BET. 

Fonte: autora. 

 

Em relação ao método utilizado nas pesquisas acerca do tema da felicidade no 

trabalho, 75% dos estudos empregaram a abordagem quantitativa; 22%, a qualitativa e 3%, a 

quali-quanti. A alta porcentagem pelo método quantitativo nesses trabalhos acontece devido ao 

fato da importância da validação de escalas, da facilidade e praticidade do uso de questionários 

para serem aplicados com número elevado de pessoas. Isso não diminui a necessidade da 

realização de pesquisas qualitativas, haja vista que o aprofundamento dos resultados obtidos 

pelas pesquisas com outras metodologias é importante.  

Destaca-se a importância do presente estudo na contribuição ao método qualitativo, 

no âmbito da pesquisa do BET, na medida em que se propõe a compreender a perspectiva dos 

atores sociais entrevistados mediante a pesquisa qualitativa. 

Quanto ao lócus das pesquisas, 11 foram realizadas em empresas públicas; 10, em 

organizações públicas/privadas; 6, em empresas privadas e 5 foram artigos teóricos. 
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    Gráfico 7 - Percentual do lócus das pesquisas 

                
     Fonte: autora. 

 

 

Na análise dos artigos, constatou-se que a maioria utilizou escalas já validadas, mas 

um estudo de Paschoal e Tamayo (2008) propôs a construção e validação de um instrumento 

para avaliar o bem-estar no trabalho, o que representa um marco nesse campo.  

A construção de escalas de bem-estar no trabalho (BET) vem a suprir uma lacuna 

na área, tendo em vista que a maioria das pesquisas cita apenas o bem-estar enquanto conceito 

geral, o que demonstra uma escassez em campos específicos relacionados à organização e ao 

trabalho.  

Ademais, observou-se, a partir dos estudos analisados, que há confusão teórica e 

escassez de sistematização do conceito atrelado ao trabalho, o que leva ao emprego como 

terminologia indiferenciada, no que refere ao bem-estar, à qualidade de vida e ao enfrentamento 

do estresse laboral, etc.  

Artigos que compreendam especificamente o BET ainda aparecem em número 

reduzido. Para o conceito do BET, Paschoal e Tamayo (2008) defenderam que tal conceito é 

formado pela perspectiva hedônica e eudaimônica. Sob esse prisma, os autores desenvolveram 

uma escala composta por trinta itens, a qual apresenta questões relacionadas aos afetos positivos 
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e negativos e perguntas sobre realização no trabalho. O nomeado estudo concluiu que o BET 

pode ser constituído através dos aspectos do afeto e da realização no trabalho.  

Ao analisar os demais estudos, citados no quadro 8, percebeu-se a diferenciação 

entre bem-estar subjetivo, psicológico e do trabalho, além do uso de diversas escalas e 

inventários para avaliar o bem-estar no âmbito laboral, no entanto, constatou-se uma presença 

repetida da escala de bem-estar no trabalho, o que demonstra o início de uma padronização de 

avaliação.  

Diversos resultados foram encontrados, proporcionando impacto para o tema, em 

várias subáreas das organizações. O estudo de Santos, Vizzotto e Gonçalves (2015), por 

exemplo, mostra que a cultura organizacional repercute no desempenho individual dos 

funcionários, da mesma maneira que o bem-estar no trabalho é um indicador positivo desse 

efeito.  

O mesmo estudo elenca os benefícios desse bem-estar no ambiente laboral: redução 

dos custos no cuidado com a saúde; diminuição do nível de estresse; frustração; redução do 

absenteísmo e aumento da produtividade. Corrobora-se a essa afirmação, o que foi citado no 

desenvolvimento desta pesquisa, quando se afirma que organizações positivas favorecem o 

bem-estar dos colaboradores, de forma que estes desfrutem de mais emoções positivas, o que 

favorece o aumento da criatividade e do desempenho (REGO e CUNHA, 2010). 

Santos, Vizzotto e Gonçalves (2015) concluem que, apesar da importância que 

trazem os resultados dos estudos e pesquisas sobre BET, os modelos teóricos e empíricos sobre 

o construto ainda são escassos, tendo em vista que grande parte de estudos concernentes ao 

bem-estar não se relaciona ao trabalho ou ao contexto organizacional, senão ao bem-estar geral. 

A pesquisa de Fernandes e Ferreira (2015) sobre qualidade de vida no trabalho e 

risco de adoecimento comprovou que a harmonia nas relações com os colegas de trabalho: 

relações positivas; cooperação; respeito e confiança mútua contribuem para o aumento da 

satisfação e do bem-estar, confirmando o conceito de BET proposto por Paschoal e Tamayo 

(2008). 

Chiuzi, Siqueira e Martins (2012) estudaram os impactos do bem-estar no trabalho 

e concluíram que quando o empregado sente que pode confiar na empresa onde trabalha, passa 

a acreditar que há uma preocupação consigo e com sua satisfação geral, o que implica na 

satisfação com tarefas cotidianas que executa. Empregados que percebem que sua organização 

toma atitudes justas em relação a eles são mais envolvidos com seu trabalho e sentem-se 

pessoalmente ligados àquele ambiente, concluem os autores. 
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A proposta de Chiuzi, Siqueira e Martins (2012) ratifica a ideia apresentada nesta 

pesquisa, no capítulo “bem-estar e felicidade no trabalho no Brasil”, quando é apresentado o 

conceito de segurança psicológica proposto por Rego, Souto e Cunha (2007), compreendendo 

que quando o ambiente de trabalho propicia satisfação das necessidades pessoais, os 

colaboradores vivenciam sentimento de segurança psicológica e emocional. Logo, é possível 

entender seu propósito na organização, desfrutar de alegria, sentir-se parte da equipe; gera-se 

autodeterminação, favorecendo a ligação afetiva com a empresa. 

Um dos artigos (DESSEN e PAZ, 2010) desta revisão estudou uma temática pouco 

vista: o bem-estar pessoal nas organizações, relacionando as configurações de poder e 

características de personalidade, constatando que tanto o indivíduo pode mudar a organização, 

quanto o contrário também é verdade.  

Quanto mais o indivíduo percebe que há espaço na empresa para lutar pelo que 

acredita, mais o faz; quanto mais o indivíduo percebe a organização em que trabalha como um 

instrumento para que influenciadores externos alcancem seus objetivos (configuração de poder 

instrumental), menos lutará pelos seus objetivos, tendo seu bem-estar diminuído. Dessen e Paz 

(2010) concluíram, portanto, que as configurações de poder e características da personalidade 

influenciam o nível de bem-estar no trabalho. 

Coerente com que Soraggi e Paschoal (2011) afirmam em seu estudo: um ambiente 

que possibilite autonomia, expressão da criatividade, que ofereça reconhecimento e prestígio 

social pode aumentar significativamente a felicidade no trabalho. 

Já no estudo de Couto e Paschoal (2012), que relaciona ações de qualidade de vida 

e BET, afirma-se que quanto maior a frequência de participação em atividades como ginástica 

laboral, momentos de relaxamento, sala com musicalização, comemoração dos aniversariantes 

e automassagem, menor é o afeto negativo no trabalho. Podem ser relacionadas a essa pesquisa, 

ações que tanto a empresa “A” quanto a empresa “C” deste estudo oferecem aos seus 

colaboradores, conforme se constata na fala de um dos entrevistados. 

“Aqui, na empresa, temos ginástica laboral, desestressa o corpo e faz a gente 

relaxar, é muito bom” – C3 empresa C. 

Participar das atividades voltadas à saúde com alta frequência e perceber 

positivamente a contribuição das ações voltadas à saúde são variáveis que não modificam as 

experiências positivas do bem-estar, isto é, as ações voltadas à saúde, investigadas neste estudo, 

minimizam emoções negativas, mas não favorecem o prazer no trabalho e a realização e 

expressão pessoal do trabalhador. Que dizer, se as empresas desejam colaborar com o 

desenvolvimento, a realização pessoal e o prazer no trabalho, faz-se necessário refletir sobre 
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outras ações que permitam a autonomia e que invistam na educação dos seus empregados, e 

não tratem unicamente ou unilateralmente da promoção de ações voltadas à saúde do 

trabalhador, a exemplo do que afirmam Couto e Paschoal (2012). 

“Quando eu entrei na empresa, eu tinha parado meus estudos, aqui, eles abriram 

uma chance para a gente terminar os estudos, estudando dentro da própria empresa, serei sempre 

grata por isso” – A6, empresa A. 

Sobre a temática “trabalhador feliz, produtivo”, Fogaça e Junior (2015) 

identificaram que o clima de descontração é um fator que promove o bem-estar no trabalho, 

tendo em vista que essa descontração contribui para o alívio do estresse. Segundo os 

participantes do estudo, a autonomia foi o aspecto da estrutura mais citado e mais defendido 

como promotor de bem-estar e satisfação no trabalho, e ainda como facilitador do desempenho 

individual. 

Outro estudo, desenvolvido por Santos e Ceballos (2013), apontou o clima social 

como o mais forte preditor de BET, reforçando o estudo de Silva e Ferreira (2013) sobre a 

importância das relações interpessoais no ambiente laboral.  

Santos e Ceballos (2013) destacaram também que tanto o suporte organizacional, 

quanto o de colegas e da chefia podem influenciar emoções vivenciadas no dia a dia 

organizacional, sendo ainda caminho para o trabalhador desenvolver seus potenciais e ter 

experiências de realização.  

Ressaltaram, também, a importância do sentido do trabalho e sentimento de 

comunidade nesse ambiente, concluindo que quanto maior for a percepção de que seu trabalho 

tem sentido, maior é a relação afetiva que têm com ele, bem como quanto maior for a utilidade 

social ou contribuição social percebida do trabalho, maior o seu sentido; quanto maior a 

percepção de qualidade dos serviços, qualidade no relacionamento, participação no serviço e 

melhores condições laborais, maior é a percepção de afetos positivos no trabalho. 

Silva Filho e Ferreira (2015) compartilham dos mesmos resultados obtidos por 

Santos e Ceballos (2013), com relação ao sentido do trabalho e sentimento de comunidade, 

apontando essas duas dimensões como preditores positivos e significativos da satisfação no 

trabalho, e acrescentaram como diferencial, nesse estudo, a dimensão da espiritualidade, sendo 

esta importante fator para aumentar o vínculo afetivo com a organização. 

Permanecendo na esfera do sentido do trabalho, Rodrigues et al.(2017) colaboram 

com a ideia que a oportunidade de aprender gera sentido para o trabalhador, porém a 

contribuição social destacou-se em detrimento da possibilidade de aprendizagem, pois quando 

o trabalhador entende que sua atividade tem utilidade social, fomenta a ideia de que ele tem 
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valor, fortalecendo o vínculo com a organização e com o trabalho, sendo a autonomia uma outra 

forma de perceber sentido no trabalho. 

O estudo de Del Bianco et al (2016) concluiu que ser otimista, exercitar-se e 

envolver-se em algum grupo social afeta de forma positiva a felicidade das pessoas. Os autores 

identificaram também o que mais deixa os indivíduos felizes e destacaram: estar com a família, 

ter boas atitudes na sociedade, nutrir-se de bons sentimentos, saúde, solidariedade, 

espiritualidade, dinheiro; sendo que este último foi citado como relevante para sobrevivência e 

não como fator principal.  

Isso quer dizer que quanto maior a percepção de suporte, mais os funcionários estão 

dispostos a retribuir à organização com esforço e dedicação. Além disso, a pesquisa de 

Sant’anna, Paschoal e Gosendo (2012) permeia a mesma linha empírica adotada por Ferreira, 

Silva, Fernandes e Almeida (2008); Paschoal e Tamayo (2008), que sustentam serem as 

organizações ambientes atravessados por humores, experiências de realização e emoções; por 

mais que o trabalhador tenha consciência que a empresa tem suas metas a serem alcançadas, 

ele cria expectativas quanto à possibilidade de expressar seus potenciais em direção a suas 

metas pessoais também. 

Para a operacionalização do construto bem-estar no trabalho, é preciso a aplicação 

de práticas que envolvam o todo da organização. (SANT’ANNA, PASCHOAL e GOSENDO, 

2012). Nessa perspectiva, Ryan e Deci (2001) afirmam que autonomia e relacionamentos 

interpessoais positivos são duas das três necessidades psicológicas básicas que, quando 

atendidas, levam ao bem-estar no trabalho. Já a competência seria o terceiro elo nessa corrente, 

o que mostraria a interdependência dessas necessidades e seus consequentes.  

Percebe-se a importância da autonomia e das relações interpessoais positivas para 

a elevação do nível de bem-estar no trabalho, conforme se pode constatar em diversas pesquisas 

da presente revisão, que incluiu autores como Soares e Paschoal, 2011; Fogaça e Junior, 2015; 

Rodrigues et. al, 2017; Ryan e Deci, 2001; Paz, 2004, etc. 

É nítido que a maioria dos artigos, ao mencionar os termos saúde, bem-estar, 

satisfação no trabalho e qualidade de vida no trabalho, não faz distinção explícita na 

conceituação, sendo estes, por vezes, usados como sinônimos. 

Os artigos desta revisão apresentam conceitos e dados estatísticos, com frequência, 

acerca de sua utilização e significação, o que importa para o esclarecimento do que se estuda e 

se aborda quando se refere ao significado do trabalho e seus antecedentes e consequentes, no 

entanto, isso é feito em perspectiva eminentemente teórica, carecendo, portanto, de maior 

aplicação.  
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Estudos empíricos podem ser de grande contribuição para o avanço da pesquisa na 

área. Essa perspectiva teórico-prática do estudo do bem-estar no trabalho implicaria na geração 

de subsídios e conhecimentos para o delineamento, por exemplo, de políticas internas, ações 

e/ou ferramentas específicas para o setor de gestão de pessoas, bem como a sua viabilização na 

perspectiva do favorecimento do bem-estar no trabalho. 

Constata-se um relativo aumento do número de pesquisas, cujo interesse principal 

é o contexto do trabalho, no que diz respeito a uma nova forma de abordagem, com foco nas 

potencialidades e talentos humanos, em vez de se centrar nos erros, deficits e gaps pessoais. 

A revisão de literatura atual aponta um crescimento, nos artigos científicos, sobre a 

temática do BET, de inclinação para chegar a um consenso sobre o conceito abordado, 

entretanto, vale registrar as discordâncias e a preocupação, ainda tímida, no que refere à 

aplicação dos resultados obtidos em estudos teóricos na realidade organizacional. Estudos 

futuros devem contribuir para avanços nessa perspectiva.  

Dentre os fatores que podem dificultar a convergência do conceito de BET, aponta-

se a variedade de disciplinas que estudam o tema de modo isolado, tais como, Psicologia, 

Medicina, Economia, Administração, Filosofia, dentre outras.  

É interessante ressaltar o movimento que a Psicologia, e especialmente a Psicologia 

das Organizações e do Trabalho, tem feito, no sentido de desenvolver pesquisas e estudos que 

se deslocam de um campo, anteriormente, voltado para os aspectos negativos do trabalhador e 

para os fatores desencadeadores de problemas físicos e psicológicos, bem como suas 

consequências negativas à saúde do empregado, na direção do movimento denominado 

comportamento organizacional positivo (YOUSSEF e LUTHANS, 2007). 

Há, portanto, uma tendência a se buscar sincronia no conceito abordado, o que não 

significa já ter se obtido esse status. Na maioria dos estudos tratados, foram encontrados 

aspectos coincidentes e divergentes, o que não inviabiliza a busca de desenvolvimento teórico 

e empírico para a área do bem-estar no trabalho.  

Por exemplo, para Paz (2004), existem sete indicadores de bem-estar no trabalho: 

valorização no trabalho; reconhecimento pessoal; autonomia; expectativa de crescimento; 

suporte ambiental; recursos financeiros; orgulho, que precisam ser considerados de forma 

ampliada, como pertencentes ao planejamento estratégico das organizações. Já Siqueira e 

Padovam (2008) mostram que o BET é formado por três componentes: satisfação no trabalho; 

envolvimento com o trabalho; comprometimento organizacional afetivo. Ou seja, existem 

diversas construções teóricas, todas na tentativa de desenvolver um modelo para a compreensão 

do BET. 
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Além dessa falta de precisão conceitual, muitos autores resumem o BET a um 

sinônimo de felicidade no trabalho (ALBUQUERQUE e TRÓCOLLI, 2004; DECI e RYAN, 

2008; WARR, 2007; WATERMANN, SCHWARTZ e CONTI, 2008). Mesmo conceitos que se 

aproximam do BET, quanto ao seu significado e aplicação, a exemplo do termo felicidade no 

trabalho, não estão bem definidos na literatura e tampouco podem ser facilmente quantificados 

(SPICER e CEDERSTRÖM, 2015).  

Ademais, uma vez que são estudos de natureza eminentemente teórica, ainda são 

parcialmente desconhecidos os seus efeitos sobre os resultados nas organizações e como se 

deve agir para alcançar essa felicidade (SAKS e GRUMAN, 2014). Porém, o emprego do termo 

“felicidade” traz, segundo Paschoal, Torres e Porto (2010), vantagens, pois torna acessível a 

ideia que se deseja transmitir em determinado contexto e situação, além de compreender 

questões filosóficas que geralmente são esquecidas, ao se discorrer sobre o assunto 

(PASCHOAL, TORRES e PORTO, 2010). 

Como uma forma de propor uma solução para a falta de integração entre os diversos 

estudos correlacionados à felicidade no trabalho, Sender e Fleck (2017) sugeriram uma 

perspectiva abrangente que considerasse os níveis de análise – individual e organizacional – 

bem como os fatores envolvidos em cada um desses dois níveis. Os autores apontam duas 

orientações, a primeira seria utilizar felicidade no trabalho como um conceito guarda-chuva, e 

a segunda, criar uma concepção integrada dos antecedentes da felicidade no trabalho. 

Ao final deste estudo, bem como desta revisão de literatura acerca do bem-estar no 

trabalho, são levantados os seguintes questionamentos: o que falta para a unificação do conceito 

de BET? Seria mais proveitoso para a ciência um conceito único ou é possível avançar com as 

diversas proposições?  
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9 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS EM ENTREVISTAS 

 

9.1 Análises dos dados com o Iramuteq 

 

Dá-se inicio à análise dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas nesta 

pesquisa. Os resultados seguem a estrutura proposta pelo Inquérito Apreciativo, com base na 

divisão em Corpus, segundo o Iramuteq, a saber: Corpus Descoberta, Corpus Sonho, Corpus 

Desenho e Corpus Destino, conforme explicitado no item 7.6. 

 

9.1.1 Corpus I (Descoberta): significado de bem-estar no trabalho 

  

Esta subseção tem como objetivo compreender o significado atribuído ao bem-estar 

no trabalho pelos participantes. 

Os 27 textos que compõem o corpus “descoberta” foram seccionados em 123 

segmentos, contando com 4.145 ocorrências (quantidade de palavras existentes), 1.019 formas, 

das quais 625 (15,08% das ocorrências e 61,33% das formas) são hápax (palavras que aparecem 

no corpus apenas uma vez), com média de 153,52 ocorrências por texto.  

Inicialmente, foi realizada uma análise de nuvem formada pelo agrupamento das 

palavras, possibilitando a identificação dos conteúdos, conforme é possível observar na figura 

1.   

Pode-se perceber a posição central ocupada pelo verbete “empresa”, seguido pelas 

palavras “trabalho”, “bem-estar”, “bem”, “sentir”, “gente”, “gostar”, “cliente”, “feliz”, 

“equipe”, dentre outras, indicando a centralidade destas apresentadas.  
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 Figura 1– Nuvem de palavras, corpus descoberta 

Fonte: autora 

 

A análise de similitude do corpus também foi realizada, e o resultado pode ser 

observado na figura 2. É possível perceber a presença de duas comunidades principais, a 

primeira organizada em torno da palavra “empresa” e a segunda relacionada a “trabalho”, as 

duas comunidades se ligam diretamente. Ao redor da comunidade “empresa” é possível 

observar a ligação com as comunidades “muito”, “dar”, “gente” e “aqui”.  

A ligação dessas comunidades, bem como dos verbetes que as compõem, permite 

inferir que os participantes compreendem a empresa como um lugar construído na relação com 

as pessoas, além de um local de crescimento profissional e pessoal, no qual se pode conversar, 
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aprender, desenvolver boa convivência, e ainda celebrar datas e eventos relacionados à vida 

profissional e pessoal. 

Analisando a comunidade “empresa”, percebe-se que os participantes consideram 

que na empresa obtêm benefícios, tais como: a possibilidade de estudar e crescer. Nota-se que 

relacionam a palavra “empresa” a oferecer produto de qualidade e isso gera orgulho, além de 

perceberem que a instituição se preocupa com eles. 

A comunidade “aqui” pode ser compreendida da seguinte forma: “aqui na empresa 

temos treinamentos, podemos viver, recebemos o dinheiro no dia certo”. 

A comunidade “gente” demonstra que os colaboradores conseguem conciliar a vida 

lá fora com a empresa, ou seja, é possível viver e não só trabalhar (por isso na figura aparecem 

as palavras “não” e “só”), podendo ser ressaltada a frase: “A gente conversa, brinca e fica 

motivado”. 

Infere-se, também, de acordo com a análise de similitude, que a empresa dá 

oportunidade para a família conhecer o local de trabalho, sendo possível fazer amizades dentro 

da instituição, pois ser feliz no trabalho é ter responsabilidade com a empresa: “Na empresa, a 

gente trabalha com o que gosta. No trabalho, somos bem acolhidos, temos bem-estar”. Os 

trabalhadores gostam tanto da empresa que chegam no horário. No trabalho existe respeito, 

harmonia, fazendo-os sentir que lá existe oportunidade para crescer. 
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Figura 2 - Análise de similitude, corpus descoberta 

 
 

Fonte: autora 

 

Por sua vez, a segunda comunidade central apresentada no grafo (figura 2), 

organizada em torno do verbete “trabalho”, aparece ligada às comunidades “quando” e “bem”. 

Dentre as palavras que compõem a comunidade, “trabalho” e “bem-estar” destacam-se, devido 

à sua forte ligação, vide o calibre do grafo. Além dessas palavras, os outros verbetes indicam 

um gosto pelo trabalho, caracterizando-o como harmônico, acolhedor, realizado em equipe, 
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além de indicar a necessidade de estar nesse trabalho. Essa compreensão de trabalho é também 

passada no atendimento aos clientes, quando o trabalhador está disposto para atender bem, além 

de ser observada nos momentos em que a empresa investe na realização de capacitações.  

Bem-estar para os participantes envolve ser ajudado, poder ajudar, com 

possibilidade de desenvolvimento, e isso gera a dedicação no atendimento, favorecendo o 

aumento da satisfação, tanto dos clientes, quanto dos colaboradores. 

Constata-se, também, por meio da comunidade “quando”, que os trabalhadores 

desta pesquisa, quando estão no trabalho, sentem-se valorizados, apoiados, por isso trabalham 

com amor. Pode-se perceber ainda na comunidade “quando” os verbetes “estar”, “colaborador” 

e “ano”, ou seja, eles possuem o programa colaborador do ano, isso quer dizer que o funcionário 

com maior destaque é reconhecido com uma placa de honra, o que gera felicidade, por causa 

do reconhecimento. Outra palavra que aparece é “ônibus”, tal fato ocorre porque na empresa 

“A” existe a gincana do bem, na semana da SIPAT, e a equipe vencedora vai para um parque 

aquático, em um ônibus fretado para levar todos os ganhadores. 

A comunidade “muito” relaciona-se à comunidade “empresa”, conforme pode ser 

visualizado pelo calibre do grafo, ou seja, na empresa, o colaborador sente-se muito respeitado, 

feliz, tem bastante união, muita confraternização, informação (ambas as empresas possuem 

mural informativo), intenso estudo (uma das empresas tem uma escola dentro), e quando os 

alunos se formam, eles têm uma festa de formatura, ambas possuem aniversariantes do mês e, 

por tudo isso, sentem-se muito reconhecidos. 

Frente a esses resultados, com o objetivo de explorar melhor a estrutura do corpus, 

procedeu-se com a Classificação Hierárquica Descendente (CHD). 

Para a realização da CHD, foram considerados 105 dos 123 segmentos de textos, 

apresentando uma retenção de 85,37% do corpus, satisfazendo os critérios apontados pela 

literatura (CAMARGO; JUSTO, 2016). O corpus, inicialmente, passou por uma divisão, 

ocasionando a criação da classe 2 e de um subcorpus, que, por sua vez, divide-se em dois outros 

subcorpus. O primeiro deles se fragmenta nas classes 6 e 1. O segundo subcorpus passa por 

uma divisão, criando a classe 5, e um outro subcorpus, que, por fim, é dividido nas classes 4 e 

3. A divisão do corpus e as palavras associadas às classes podem ser vistas na figura 3. 
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Figura 3 – Dendograma de classes, corpus descoberta 

 
Fonte: autora 

 

Com o intuito de conhecer melhor cada classe, procedeu-se com uma análise de 

similitude, bem como com a extração dos segmentos de texto típicos de cada uma delas. A 

classe 2 aglutina 18 dos 105 segmentos de texto retidos para essa análise, os quais representam 

17,14% deles. As palavras associadas a essa classe fazem referência à formação educacional 

dos participantes e como esse elemento é acolhido pela empresa, incentivado e celebrado, 

enquanto conquista coletiva. Os colaboradores relacionam bem-estar no trabalho à 

oportunidade que as empresas oferecem, no que refere ao estudo, podendo “terminar” o ensino 

médio dentro da própria empresa (empresa “A”).  

 Na tabela 1, estão descritos os segmentos de texto com maior associação a essa 

classe, selecionados a partir da média do qui-quadrado das formas ativas. 
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     Tabela 1 - Segmentos de texto mais representativos da classe 2, corpus descoberta 

ᵡ² Segmento de Texto 

26,8 

O maior impacto emocional é na formatura dos colaboradores. 
Passamos dois anos estudando e após a conclusão dos estudos, 
comemoramos em um buffet. A empresa paga a entrada do formando 
e de um familiar, contando com a presença da coordenação do SESI, 
dos professores, da direção da empresa e do líder do colaborador. 

25,42 

O estudo muda a história da pessoa, muda a família da pessoa. Já 
tivemos caso de pais estudando, que foram exemplos para os filhos, 
eles se inspiraram nos pais para estudar. O filho passa a dar mais 
valor. 

21,41 
Depois que eu aceitei Jesus, eu recomecei minha vida, terminei meus 
estudos, tirei minha carteira de motorista e comprei meu carro. Eu me 
sinto feliz e me orgulho de mim. 

21,35 

Foi quando comecei a estudar aqui, meu bem-estar de trabalhar 
aumentou, porque faço minhas atividades com amor. A empresa me 
ensinou muitas coisas. É aqui que estou terminando meus estudos. 
E temos bastante treinamentos. 

21,23 
Foi quando eu tive a oportunidade de recomeçar, de terminar meus 
estudos, porque até então, eu vivia dependente de droga, foi quando 
eu me senti liberta. 

      Fonte: autora 

 

Percebe-se na classe 2, o quanto os colaboradores relacionam o bem-estar no 

trabalho à oportunidade de estudar e transformar não só seu ambiente profissional, mas sua 

vida.  

A terceira fala, na tabela 1, foi bem impactante, pois a colaboradora emocionou-se 

e era visível no seu rosto a expressão de felicidade e gratidão à empresa, por ter tido a 

possibilidade de mudar toda sua história, por meio da educação. 

Ainda com o intuito de conhecer a forma como essa classe se estrutura, procedeu-

se com a análise de similitude; o resultado pode ser observado na figura 4. É possível perceber 

a comunidade organizada pela palavra “formatura” se ligar a “estudo”, que, por sua vez, se liga 

a “quando”, esta se liga a “passar”, que, por fim, se liga a “dr.ª”. O verbete “dr.ª” refere-se à 

gerente de recursos humanos de uma das empresas. 

Os seguimentos associados a essa classe, bem como a estrutura apontada pela 

análise de similitude, permitem identificar a educação como sendo uma marca relevante no 
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modo de funcionamento, principalmente da empresa “A”, haja vista que esta é a única que 

possui o programa de escolarização. O fato de os funcionários serem incentivados a voltar a 

estudar, por causa da baixa escolaridade dos participantes, figura como um dos momentos que 

mais proporciona bem-estar para os colaboradores. 

Conforme afirma Paschoal et al. (2010), se os gestores desejam contribuir para o 

desenvolvimento, realização pessoal e prazer no trabalho, outras ações precisam ser pensadas, 

a saber, atividades que aumentem a participação dos trabalhadores na tomada de decisão, 

autonomia e investimento na educação, reforçando o resultado encontrado na classe 2, sobre o 

valor dos estudos para os colaboradores. Segue o relato de uma entrevistada: 

“Eu entrei como zeladora, passei muito tempo nessa função, depois, fui ser 

selecionadora e agora sou revisora – fui subindo de cargo dentro da empresa. Me senti muito 

feliz, quando tive a oportunidade de terminar meus estudos. O momento mais feliz foi no dia 

da minha formatura.”  

Rodrigues et al.(2017) defendem a ideia que a oportunidade de aprender gera 

sentido para o trabalhador, fortalecendo, dessa forma, o vínculo com a organização. O que 

corrobora com as análises, até o momento, tendo em vista que os colaboradores expressam 

orgulho e profunda gratidão por terem a possibilidade de estudar e romperem suas limitações, 

associando-se à empresa, de forma afetiva. 
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Figura 4 – Análise de similitude da classe 2, corpus descoberta 

 
Fonte: autora 

 

 

A classe 6 agrupa 22 dos 105 segmentos de texto utilizados nessa análise, o que 

representa uma retenção de 20,95%. As palavras que compõem essa classe abordam, 

principalmente, o respeito da empresa para com o colaborador, dos colaboradores entre si, e 

sobre a importância de se ter bons relacionamentos nesse ambiente, vivenciando, dessa forma, 

harmonia e espaço para brincadeiras, de tal maneira que se sintam tão bem quanto nas suas 

próprias casas.  

Sobre o tópico respeito, será apresentada a fala de um colaborador: 
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“É uma das empresas que trabalho que mais me sinto bem, aqui é organizado, me 

sinto respeitado, e isso faz com que eu goste ainda mais. Eu visto a camisa da empresa, me 

dedico mesmo.” 

Validando o que foi citado acerca de um trabalho onde sejam permitidas 

brincadeiras, Fogaça e Junior (2015), no seu estudo sobre felicidade e produtividade, apontam 

que o clima de descontração é um fator que promove o bem-estar no trabalho, tendo em vista 

que contribui para o alívio do estresse, e este, por sua vez, é tido como oposto de bem-estar. Os 

participantes concordaram que é muito melhor produzir em um ambiente leve, tranquilo, 

sossegado. E que o clima de descontração ajuda a obter um melhor desempenho.  

Na tabela 2 é possível observar os segmentos de texto, selecionados a partir da 

média do qui-quadrado das formas ativas dessa classe. 

 

     Tabela 2 - Segmentos de texto mais representativos da classe 6, corpus descoberta 

ᵡ² Segmento de Texto 

16,64 

Me senti com muito bem-estar, porque pude falar da minha carreira e 
da minha vida. Bem-estar no trabalho é tratar as pessoas com 
respeito, conseguir fazer seu trabalho direito, e poder ter um diálogo 
com as pessoas. 

15,06 

Foi o momento que eu mais precisei da empresa e o gestor me ajudou. 
Bem-estar no trabalho é me sentir bem no local de trabalho, 
gostando do que faço, tendo contato com os clientes e não só 
entregando o produto. 

14,84 

Não chamam a gente de chão de fábrica, e sim de chão de estrelas. 
Bem-estar no trabalho, eu costumo resumir que passamos mais 
tempo na empresa do que em casa, logo, precisamos ter um 
ambiente de respeito e, se possível, de amizade, para que possamos 
conviver de forma sadia e saudável. 

14,82 
Bem-estar no trabalho é a gente fazer o que gosta, estar no meio de 
pessoas que a gente gosta, porque aqui é minha segunda família e eu 
me dou bem com as pessoas. 

14,77 

Me sinto feliz e agradecida. Bem-estar no trabalho é você ser 
respeitada, ter liberdade de fazer aquilo que você foi encarregado de 
fazer, se conscientizar que precisa fazer, ter bom relacionamento com 
os colegas, e isso interfere no bem-estar. 

      Fonte: autora 
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O estudo de Fernandes e Ferreira (2015) menciona que as relações positivas 

marcadas por amizade, cooperação, respeito e confiança mútua, contribuem para a elevação 

de sentimentos de bem-estar no trabalho.   

Santos e Ceballos (2013) destacaram também que tanto o suporte organizacional, 

como o de colegas e da chefia podem influenciar emoções vivenciadas no dia a dia 

organizacional, como também ser caminho para o trabalhador desenvolver seus potenciais e ter 

experiências de realização. 

Para ampliar a compreensão acerca dessa classe, foi realizada a análise de 

similitude; o resultado pode ser observado na figura 5. Partindo desses dois elementos, pode-se 

inferir que a ideia principal dessa classe é destacar a centralidade do trabalho e os efeitos que o 

bem-estar pode proporcionar, haja vista que o trabalho é compreendido como sendo algo que 

gera prazer. Além disso, alguns elementos indicam a importância de um ambiente saudável para 

a expressão do bem-estar e como base para o bom desenvolvimento das atividades. 

Analisando a figura 5 e o contexto das palavras, é possível compreender que o 

trabalho se liga a sentir-se bem, ser bem tratado, compreendendo ainda um espaço de cultivo 

de relações saudáveis com os colegas, onde o trabalhador tem a oportunidade de aprender, de 

exercer a ética e a responsabilidade. Além disso, os profissionais relacionam o trabalho a um 

local onde desfrutam de bem-estar e, por isso, vivem em harmonia, respeitosamente, podendo 

falar, expressar sua opinião, associando a empresa às suas segundas casas, pois são bem tratados 

e encontram flexibilidade quando precisam sair para resolver algo da sua vida particular. 

Associa-se a classe 6 a relacionamentos positivos, como um dos fatores que 

favorecem o bem-estar no trabalho. Assim, pode ser mencionado que citou Seligman (2011, p. 

31): “As outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais 

confiável para bons momentos”. Conforme expressa a fala de uma das entrevistadas: 

“Bem, estar no trabalho é a gente fazer o que gosta, tá no meio de pessoas que a 

gente gosta, porque aqui é minha segunda família. Eu me dou bem com as pessoas. Aqui, temos 

treinamento de como viver juntos e unidos com diferentes pensamentos, através dos 

treinamentos, a gente aprende a viver com opiniões diferentes, mas viver bem juntos uns com 

os outros, é isso que eu acho que é importante aqui.”  
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Figura 5 – Análise de similitude da classe 6, corpus descoberta 

 
Fonte: autora 

 

 

A classe 1 agrupa 19 dos 105 segmentos de textos retidos nesta análise, abarcando 

18,10% deles. As palavras relacionadas à classe 1 fazem menção ao reconhecimento e 

valorização percebidos pelos funcionários em relação à empresa. Essa informação corrobora 

com os estudos de Silva Filho e Ferreira (2015), estes pesquisadores verificaram que três dos 
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propulsores para o comprometimento afetivo e satisfação dos empregados ocorrem quando há 

reconhecimento, trabalho em equipe e possibilidade de crescimento pessoal. Em contrapartida, 

tendem a aumentar os níveis de dedicação, produtividade e lealdade para com a empresa. 

Conforme pode ser atestado na fala de uma entrevistada: 

“O que dou de melhor todo dia é meu incentivo, faço o meu melhor na produção 

pra que no final do dia a gente tenha um bom resultado, porque eu sei que se a gente fizer isso, 

vai contribuir para o bem da empresa, e todos nós seremos beneficiados.” 

Para aprofundar a percepção dessa classe, procedeu-se com a extração dos 

segmentos de textos típicos, com base na média do qui-quadrado das formas ativas (tabela 3), 

bem como na realização de uma análise de similitude (figura 6). 

 

     Tabela 3 - Segmentos de textos mais representativos da Classe 1, corpus descoberta 

ᵡ² Segmento de Texto 

10,86 

Aí ela me disse que fui campeão em receber críticas, porque as 
pessoas disseram que eu era grosseiro, aí eu mudei e hoje me sinto 
muito mais feliz, aí as pessoas começaram a dizer que eu melhorei 
muito. 

9,82 
Depois que entrei na empresa, fui ajeitando minha casa aos poucos, 
e hoje ela está toda construída. O nosso trabalho é reconhecido, 
melhora nossa autoestima, gosto de trabalhar, gosto da equipe que 
administra. Tenho em média de 38 pessoas na equipe. 

8,79 

Foi quando tive a oportunidade de terminar meus estudos que me 
senti mais feliz, foi quando eu me libertei das drogas e vi minha 
condição de aproveitar tudo o que a empresa tinha para oferecer, e 
eu me sinto feliz, mais feliz ainda hoje. 

8,15 As pessoas recebem a gente bem. Se você estiver triste, eles 
chamam a gente para conversar. 

7,23 
Ela é nossa gerente hoje, vamos direto a ela. Bem-estar no trabalho 
é a própria empresa que deixa a gente à vontade para agir, dentro 
da responsabilidade e da ética. É a liberdade que temos. 

      Fonte: autora 

 

Os dados acima podem ser reforçados com a entrevista de uma colaboradora da 

empresa “C”: 
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“Teve uma situação que foi marcante, foi na confraternização de Natal do ano 

passado. A minha patroa falou com lindas palavras sobre mim, eu nunca fui elogiada como fui 

por ela, eu fiquei muito feliz, eu nunca tinha sido reconhecida, até hoje, tenho na minha mente. 

Será que sou eu mesmo? Eu faço o máximo que posso, porque gosto.” 

 

Partindo das palavras que compõem essa classe dos segmentos de texto e do grafo 

da análise de similitude, pode-se inferir que tanto a classe 6, quanto a 1 possuem o trabalho 

como elemento central. Enquanto a 6 indica os efeitos do bem-estar no ambiente de trabalho, a 

classe 1 parece apresentar mudanças ocorridas para além dos muros da empresa (por exemplo, 

no que se refere à casa e mudança pessoal). Além disso, o reconhecimento é um elemento a ser 

destacado nessa classe, indicando que se sentir valorizado, cuidado pela empresa, e ter liberdade 

provocam mudanças no contexto do trabalho e além dele. 

 

Figura 6 - Análise de similitude da classe 1, corpus descoberta 
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Fonte: autora 

 

 

Por sua vez, a classe 5 agrupa 15 dos 105 segmentos de textos, representando 

14,29% destes. As palavras associadas a essa classe fazem referência à qualidade do trabalho e 

os efeitos dessas palavras sobre o produto de cada empresa. É importante destacar que essa 

classe apresenta associação significativa com indivíduos que possuem entre 1 e 4 anos de 

atividade na empresa (ᵡ² = 6,99; p = 0,008), além de associação com a empresa C (ᵡ² = 4,77; p 

= 0,02).  

Confirmando a fala dos participantes deste estudo, Albuquerque, Ferreira, Antloga 

e Maia (2015), na pesquisa sobre as fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho, identificaram 

que elas são: o sentimento de gostar das atividades que se realiza; a possibilidade de 

crescimento profissional; a prerrogativa de terem tempo para tratar de assuntos relacionados à 

vida pessoal (figura 2 – análise de similitude); a satisfação de prestar serviços de qualidade à 



 

 
100 

 

sociedade (classe 5 e tabela 4); as relações socioprofissionais harmoniosas, tanto com os 

colegas, como com as chefias imediatas (classe 6); o sentimento de dever cumprido; o espaço 

existente de liberdade de ação; as condições de trabalho adequadas; a remuneração satisfatória 

e a flexibilidade de horário.  

Mais uma vez, para ampliar a compreensão acerca dessa classe, procedeu-se com a 

extração dos segmentos de texto típicos (tabela 4), baseados na média do qui-quadrado das 

formas ativas, bem como na realização da análise de similitude (figura 7). 

 

     Tabela 4 - Segmentos de textos mais representativos da classe 5, corpus descoberta 

ᵡ² Segmento de Texto 

25,17 A empresa foca muito em qualidade em tudo, nas ações internas, 
quanto nos produtos, isso ajuda a empresa ser bem vista. 

22,9 
Mas você saber que aquilo vai gerar bem-estar para o seu cliente já 
traz outro sentido, isso gera orgulho, trabalhar para colocar no 
mercado um produto de qualidade. 

19,31 

São todos trabalhando em um objetivo só, são todos trabalharem em 
equipe, o que dá vida a essa empresa. É a gente procurar satisfazer 
nossos clientes, porque se nossos clientes não estiverem satisfeitos 
com os nossos produtos nada acontece. 

19,13 Estar num ambiente legal, com colegas que você goste. Eu sempre 
procuro aprender mais para entregar qualidade nos produtos. 

18,56 

Trabalhar em equipe, me dedicar, tudo o que eu faço é 101% a mais. 
É a união de todos colaboradores e líderes que estão sempre 
dispostos a se ajudar e ajudar a todos. Todos nós estamos no mesmo 
barco, em prol da qualidade do nosso produto. 

      Fonte: Autora 

Tomando como base os segmentos de texto e a análise de similitude dessa classe, é 

possível inferir que o produto oferecido pela empresa busca refletir o bem-estar vivido pelos 

funcionários, além de buscar promover bem-estar para os clientes. Essa qualidade é garantida 

com o funcionamento em equipe, como já apontado por outras classes, ressaltando-se a 

importância da união do grupo em prol dos mesmos objetivos: a qualidade do produto e 

satisfação dos clientes. 

 

Figura 7 – Análise de similitude da classe 5, corpus descoberta 
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Fonte: autora 

 

A classe 4 conta com 12 dos 105 segmentos de textos, representando 11,43%. As 

palavras associadas a ela fazem menção às oportunidades oferecidas aos funcionários por parte 

da empresa, com ênfase na produção, treinamentos e remuneração.  

 

Mais uma vez, procedeu-se com a extração dos segmentos de textos típicos (tabela 

5), utilizando a média do qui-quadrado das formas ativas, além da realização da análise de 

similitude (figura 8). 

 

     Tabela 5 - Segmentos de texto mais representativos da classe 4, corpus descoberta 

ᵡ² Segmento de Texto 
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15,86 

Quando a gente vê que as coisas estão fluindo, quando somos 
reconhecidos não só com dinheiro, a motivação precisa vir de 
dentro. Por exemplo, agora, no final de ano, conseguimos entregar 
toda a produção. 

13,25 

Temos que fazer uma programação com qualidade. Cada setor tem 
sua meta, quando eu alcanço a meta, me sinto satisfeita, final de dia 
com dever cumprido, isso tem a ver com nosso desenvolvimento e 
também com os nossos treinamentos. 

13,05 Eu tinha tudo, mas não enxergava que tinha tudo aqui dentro, 
quando percebi, passei a usufruir muito mais e ser mais feliz. 

12,16 
Foi nessa etapa que eu abri meus olhos e comecei a usufruir de 
tudo o que a empresa tem, comecei a ver quanto tempo perdido, eu 
devia ter aproveitado mais tempo. 

12,16 

Daí, quando abri meus olhos, que foi nessa época que eu aceitei 
Jesus, eu comecei a enxergar; antes eu via, mas não tinha aquela 
força e ânimo para aproveitar tudo o que a empresa tinha para me 
oferecer. 

      Fonte: autora 

 

De modo geral, essa classe parece sugerir que os participantes indicam um 

momento de insight, no qual percebem as oportunidades oferecidas pela empresa e notam a 

importância de valorizar o ambiente que estão inseridos, aproveitando o que lhes é oferecido. 

“Eu já trabalhei com meta em outra empresa e era só o dinheiro, e o fato deles 

agradecerem faz a diferença.” 

A figura 8 pode ser entendida da seguinte maneira: “Aqui, na empresa, temos tudo 

de bom, treinamento, recebemos o dinheiro no dia certo. É preciso abrir os olhos e começarmos 

a aproveitar tudo o que já temos”. 

Fornecer oportunidades de desenvolvimento é um fator-chave para melhorar o bem-

estar dos trabalhadores (SORAGGI e PASCHOAL, 2011). 

A pesquisa de Silva e Ferreira (2013) sobre as dimensões e indicadores da qualidade 

de vida e do bem-estar no trabalho confirmam os resultados da presente pesquisa, ao 

evidenciarem que certas dimensões presentes no contexto da organização e do trabalho, como 

as oportunidades de uso e o desenvolvimento das próprias competências; relacionamento e 

comunicação entre supervisores e empregados; salários e benefícios constituem-se em 

importantes preditores do comprometimento organizacional afetivo, da satisfação no trabalho 

e dos afetos que os empregados dirigem a seu trabalho.  
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Figura 8 – Análise de similitude da classe 4, corpus descoberta 

 
Fonte: autora 

 

 

Por fim, a classe 3 aglutina 19 dos 105 segmentos de texto, caracterizando 18,10% 

dos segmentos utilizados para esta análise. As palavras associadas a essa classe parecem indicar 

elementos que melhoram a relação entre os funcionários, refletindo que estes parecem estar 

disponíveis uns para os outros, buscando ser mais empáticos.  

Segundo Nascimento (2006), empatia é a habilidade de identificar os sentimentos, 

desejos, as intenções, os problemas, motivos e interesses dos outros. É demonstrar que os 

sentimentos e as necessidades dos outros estão sendo compreendidos. A empatia permite uma 

comunicação mais eficaz, que proporciona a compreensão dos motivos de cada membro do 

grupo. 

É possível perceber empatia na ação dessa líder, conforme seu relato: 
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“Uma vez, uma menina que trabalha comigo estava chorando na esteira, porque 

deixou o filho doente em casa. Aí, na mesma hora, eu disse para ela levar a criança para o 

hospital. E conseguimos entregar toda a produção, porque somos uma equipe e nos ajudamos, 

entendemos que podia ser qualquer uma da gente. Esse cuidado com as pessoas gera confiança 

na empresa.” 

Empatia, sociabilidade e automotivação relacionam-se de forma significativa com 

o bem-estar no trabalho. A empatia permite ao trabalhador vivenciar contentamento com o 

trabalho, engajamento com as tarefas que realiza, bem como o estabelecimento de vínculo 

positivo com a organização. Os líderes que possuem habilidade de empatia são, provavelmente, 

aqueles que conseguem mobilizar melhor o grupo na realização das metas organizacionais 

(Nascimento, 2006). 

Foi realizada a extração dos segmentos de textos característicos dessa classe, 

partindo da média do qui-quadrado das formas ativas (tabela 6), além da análise de similitude 

(figura 9).  

 

     Tabela 6 - Segmentos de texto mais representativos da classe 3, corpus descoberta 

ᵡ² Segmento de Texto 

8,52 

Não sei também se isso tem a ver com nosso amadurecimento, foi um 
treinamento de coach que me marcou muito. Eu trago meu 
compromisso com a empresa e a humildade, eu não posso só exigir 
das pessoas e as entendo também. 

6,98 

Procurar ver o lado das pessoas também, somos mães. Aprender a se 
colocar no lugar do outro, dar atenção ao outro. Com todas essas 
ações, as pessoas trabalham satisfeitas, a gente consegue produzir 
melhor e pensar melhor. 

6,82 
A gente brinca entre a gente, não trabalhamos só pela necessidade, 
e sim também por que gostamos de estar aqui. Tem um grupo de 
meninas que oram e elas oram pela empresa, é lindo. 

6,54 
A gente aprende a se respeitar, mesmo com opinião e pensamento 
diferentes. Aprendo a respeitar o limite do outro, você aprende até 
onde pode ir com o outro e o outro sabe até onde por ir comigo. 

6,37 

Aqui, temos treinamento de como viver juntos e unidos com diferentes 
pensamentos. Através dos treinamentos, a gente aprende a viver com 
opiniões diferentes, mas viver bem juntos uns com os outros, é isso 
que eu acho que é importante aqui. 

      Fonte: autora 
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Tanto os seguimentos, quanto o grafo da análise de similitude indicam, assim como 

na classe 4, um processo de mudança, desta vez no ambiente de trabalho, provocando alterações 

na forma como as pessoas têm se relacionado. É possível observar uma ênfase nos treinamentos 

ofertados aos funcionários, principalmente aqueles que enfatizam a dinâmica relacional. 

“Às vezes, tem colegas que não sabem ler, aí, na reunião que temos antes de 

começar a trabalhar, eu já comento as coisas que li. Depois que terminei os estudos, me deu um 

interesse maior para passar as ideias para os colegas ou para qualquer pessoa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Análise de similitude da classe 3, corpus descoberta 
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Fonte: autora 
 

 

De modo geral, o que se percebe é uma divisão inicial (classe 2), que aborda 

elementos relacionados à educação formal, com ênfase no auxílio oferecido pelas empresas, 

para que os funcionários deem continuidade ao processo de escolarização. Além disso, é 

possível observar duas classes que abordam o trabalho como algo central. A primeira (classe 6) 

entende o trabalho como um elemento prazeroso, destacando a importância de um ambiente 

saudável, já a segunda (classe 1) aponta o trabalho como catalizador de mudanças em outros 

ambientes, devido ao processo de valorização que experiencia. Outro bloco pode ser visto, 

abordando, inicialmente, os efeitos do bem-estar no trabalho sob o produto/atendimento ao 

cliente (classe 5), e, em seguida, são observadas duas classes relacionadas à percepção de 

oportunidades oferecidas pela empresa, bem como os efeitos que estas provocaram na dinâmica 

dos funcionários (classes 4 e 3). 
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É possível perceber, com base em todas as análises feitas anteriormente, que para 

os participantes, bem-estar no trabalho significa ter a oportunidade de se desenvolver, 

mediante os estudos, desfrutando de respeito, com bons relacionamentos, sendo reconhecidos 

por seu trabalho e entregando como resultado o bom atendimento ao cliente, bem como se 

dedicando à qualidade, na execução dos seus produtos. 

De acordo com Paschoal e Tamayo (2008), bem-estar no trabalho significa a 

prevalência de emoções positivas no ambiente laboral e a percepção do indivíduo de que, no 

seu local profissional, expressa e desenvolve seus/suas potenciais/habilidades e avança no 

alcance de suas metas de vida. Definido desta maneira, o bem-estar no trabalho inclui tanto 

aspectos afetivos (emoções e humores), quanto cognitivos (percepção de expressividade e 

realização), e engloba os pontos centrais da abordagem hedonista e da eudaimônica.  

Entende-se que o conceito proposto pelos autores supracitados coaduna com a 

perspectiva dos participantes desta pesquisa, na medida em que desfrutam de emoções 

positivas, por meio dos relacionamentos e do respeito, e vivenciam realização, quando são 

reconhecidos por seus esforços em atender bem aos clientes, produzindo produtos de qualidade. 

Esse corpus “descoberta” atendeu ao segundo objetivo específico desta pesquisa, o 

qual se referia à compreensão do significado de bem-estar no trabalho para os participantes. 

 

9.1.2 Corpus II (Sonho): visualizar o futuro desejado com relação à temática do bem-estar 

       no trabalho      

                                 

Os 27 textos que compõem o corpus “sonho” foram seccionados em 37 segmentos 

de textos, contando com 793 ocorrências e 353 formas, das quais 242 (30,52% das ocorrências 

e 68,59% das formas) são hápax (palavra que aparece no corpus apenas uma vez), com média 

de 29,37 ocorrências por texto. Realizou-se uma análise de nuvem de palavras e o resultado 

pode ser visto na figura 10.   

As palavras “mais” e “não” ocupam posição central no gráfico, o que indica que 

essas foram as palavras com maior frequência no corpus, isso porque quando perguntado ao 

entrevistado: “Quais são os sonhos para o futuro na área do bem-estar da sua empresa? O que 

você gostaria que acontecesse?”, o “não” que aparece em destaque relaciona-se ao fato de os 

colaboradores não terem sugestões, pelo menos assim que a pergunta foi feita, depois, alguns 

pensavam melhor e sugeriam algo.  E a palavra “mais” refere-se a potencializar aquilo que já 

se tem, melhorando. Outras palavras que ocupam posição de destaque são: “querer”; “forma”; 

“empresa”; “crescer”; dentre outras. 
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Figura 10 – Nuvem de palavras, corpus sonho 

 
Fonte: autora 

 

 

Seguem as falas dos entrevistados, para explanar o significado da nuvem de 

palavras: 

“Na minha opinião, o que poderia melhorar era na produção, queria mais qualidade, 

máquinas mais novas.” 

“Eu, no momento, não tenho nenhuma sugestão, porque já estou tão satisfeita com 

o que já tenho, que não cheguei a pensar no que mais poderia acontecer, por exemplo, acho que 

deveria ter plano de saúde mais em conta, que a gente pudesse colocar a família.” 

“Um plano de saúde para todos, de forma gratuita.” 

“Eu quero que a empresa cresça ainda mais, que dê ainda mais oportunidade para 

os funcionários, para que todos possamos crescer.” 

“Dar mais alguns incentivos, treinamentos. Tive a oportunidade de ser coordenador 

de equipe, mas não fiquei porque não estava no meu momento. Lanche a mais.” 

“Os colaboradores poderiam ter uma oportunidade de conversar sobre outro 

funcionário, em outro momento que não seja na hora da loja, porque às vezes, as pessoas têm 

pensamentos diferentes, para que alguém responsável, acima da gente, ficasse à frente das 

reuniões, para ajudar nessas questões.” 

“Não tenho nenhuma ideia sobre isso.” 
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“Quero que a gente melhore continuamente. Estamos trilhando um caminho bacana, 

os filhos do nosso presidente estão assumindo a empresa, com a cultura fortalecida, passaremos 

pela transição de forma tranquila. Trabalhamos de forma simples e isso gera resultados. Tudo 

pautado no respeito e excelente clima organizacional que temos. Precisamos trabalhar para 

manter e melhorar nosso clima, isso ocorre porque estamos sempre atentos às necessidades dos 

nossos colaboradores.” 

“Eu acho que tem tanta coisa já pra gente, já fazem até demais.” 

“Antes, recebíamos a cesta básica, uma vez por ano, aí as pessoas tinham que pagar 

um mototáxi para levar, e não gostavam dos produtos, aí, fizeram uma pesquisa na fábrica, para 

saber o que os colaboradores achavam, e agora, eles dão um cartão alimentação, só que somente 

no Natal, podia ser todo mês.” 

Em seguida, foi realizada a análise de similitude do corpus sonho, o resultado pode 

ser observado na figura 11. Identificaram-se duas comunidades principais, a primeira delas é 

organizada pela palavra “mais” e a segunda, pela palavra “não”.  

À comunidade “mais” estão ligadas as comunidades “empresa” e “querer”. Com 

base nas palavras que as compõem, é possível inferir que os sonhos fazem referência ao desejo 

de ampliar as ações que as empresas já colocam em prática, expandindo as oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa.  

É possível observar que os sonhos são relacionados a benefícios ofertados pela 

empresa, como plano de saúde, vale-alimentação, além de outros ligados à estrutura física da 

companhia, como: climatizar o setor da produção; aumentar a empresa, para gerar mais 

empregos; ter uma cobertura até o refeitório, devido às chuvas; ter um espaço melhor para os 

clientes, o qual pode atingir, positivamente, tanto os funcionários, quanto o cliente final – tendo 

em vista que o aperfeiçoamento na estrutura física do prédio pode favorecer a entrega de 

melhores resultados e/ou atendimentos.  

É importante frisar que ainda há a noção de que a empresa já oferece benefícios 

considerados suficientes e que, por isso, vários colaboradores já estão satisfeitos.  

Percebe-se o nível de satisfação em que os colaboradores se encontram, no que 

tange à totalidade da empresa, de tal forma que pontuam alguns itens que visualizam como 

contributores do bem-estar no trabalho, mas que estes não são o foco principal, tanto é que 

iniciam seus discursos dizendo que “não tem o que melhorar”. Isso ocorre, porque segundo 

Silva e Ferreira (2013), os salários e benefícios constituem-se em preditores positivos e 

significativos do comprometimento organizacional afetivo e dos afetos positivos dirigidos ao 
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trabalho, porém não impactam na satisfação no trabalho, pois tal satisfação tem como foco o 

contexto do ambiente profissional.  

 

Figura 11 – Análise de similitude do corpus sonho 

 
Fonte: autora 

 

 

Assim como no corpus “descoberta”, procedeu-se com a análise de classificação 

hierárquica descendente. Entretanto, devido ao tamanho do corpus ser pequeno, não foi possível 

realizar a análise, entretanto, com os dados apresentados, pôde-se compreender a perspectiva 

proposta pelos colaboradores. 

 

9.1.3 Corpus III (Destino): práticas que geram bem-estar no trabalho 
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Sabe-se que essa não é a ordem proposta pelo IA, porém este trabalho utilizou o 

modelo 4D, de forma investigativa e didática, para organizar as respostas dos candidatos 

(conforme explicado no capítulo Método), associando as perguntas feitas, com base no 

protocolo do I.A, à formação dos corpus para análise.  

Com base nisso, utilizou-se o momento “destino” para investigar as práticas que as 

empresas adotam em prol do bem-estar dos colaboradores. Por meio da seguinte pergunta: 

“Quais ações já acontecem hoje que estão mais próximas dos desejos que tem para a empresa 

e que mais te alegram e satisfazem?”. 

Os 27 textos que compõem esse corpus foram seccionados em 32 segmentos, 

contendo 761 ocorrências, 359 formas, destas, 258 hápax (33,90% das ocorrências e 71,87% 

das formas). A média de ocorrências por texto foi de 28,19.  

Assim como nas análises anteriores, procedeu-se, inicialmente, com a análise 

nuvem de palavras, cujo resultado pode ser observado na figura 12. É possível observar a 

palavra “já” em destaque, seguida das palavras “não”, “estar”, e “mais”, dentre outras, 

indicando que essas foram as palavras mais frequentes no corpus. 

O “já” é um advérbio que significa imediatamente, agora e/ou neste momento, ou 

seja, essa palavra obteve maior frequência, porque os colaboradores demonstraram já estar 

satisfeitos com o que possuem nesse instante. Além de explanar que algo já acontece e/ou que 

está em processo de acontecimento, são gratos pelas conquistas que já dispõem. Conforme pode 

ser visto nas falas abaixo: 

“Esses sonhos (ampliação da área de lazer e nova sala de treinamento), que eu falei, 

já estão perto de acontecer.” 

“Já temos parcerias com algumas clínicas que a gente paga menos.” 

“Tem um plano que a empresa já oferece e me ajuda, é um plano dentário que já 

tem e que uso, eu gosto dele e inclui minha família também. Aqui na empresa tem clínico geral, 

tem a nossa ginecologista, que já ajuda demais.” 

“O cartão presente natalino já acontece, antes recebíamos a cesta, mas era um 

sufoco para levar, e as pessoas reclamavam.” 

 

 

 

 

Figura 12 – Nuvem de palavras, corpus destino 
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Fonte: autora 

 

 

A palavra “não” apresenta diversos significados, tanto no sentido do colaborador 

expressar que não sabe o que dizer, por achar que a empresa já desenvolve ações suficientes, 

quanto pelo fato de não ver ações em prol da realização do seu sonho, conforme pode ser visto 

nos seguintes relatos: 

“O RH é muito persistente, luta pelos desejos dos colaboradores, mas ainda não 

vejo o sonho que tenho acontecendo (cesta básica mensal e política de salário para a categoria 

da castanha).” 

“Não tenho nenhuma ideia sobre isso. Eles já fazem tanta coisa que, no momento, 

não me vem nada na cabeça. A cada dia, vou me transformando por dentro e por fora com os 

aprendizados da empresa.” 

“Não tenho nenhuma ideia.” 

“Quando eu cheguei aqui, as tarefas não eram divididas e agora já são. Quando tem 

atrito, a pessoa do RH resolve os atritos. Já temos um lanche – seria bom ser mais reforçado 

(café com leite, dois pães e tem uma frutinha, às 10h). Não temos almoço.” 

A expressão “RH” também aparece em destaque, e na análise de similitude (figura 

13), é possível notar a forte ligação com a palavra “já”, isso porque os colaboradores entendem 

que já possuem o suporte do RH da empresa, de acordo com as descrições abaixo: 

“O ambiente já foi climatizado. Hoje, tem acompanhamento da nutricionista. Tem 

a parte de RH. Já tiveram várias mudanças positivas.” 
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“Se você tiver algum problema, você tem liberdade para falar com o RH, fizeram 

a sala do RH justamente para facilitar isso. Como aqui tem duas equipes, às vezes, rola 

divergência entre as equipes, e o fato das pessoas poderem falar, poderia ser resolvido.” 

“Antes, não tinha RH e nem nutricionista, a empresa está melhorando.” 

“Eles já dão o lanche (café e dois pães, agora estão dando uma fruta), e colocaram 

o RH à nossa disposição.” 

O passo seguinte foi a realização da análise de similitude, cujo resultado pode ser 

observado na figura 13. No grafo, é possível observar a centralidade da comunidade organizada 

em torno da palavra “já”, a ela estão ligadas as comunidades “estar”, “aqui”, “não” e “mais”. A 

conexão entre essas comunidades significa que os entrevistados já estão satisfeitos com o que 

recebem, e se eles tiverem mais do que já têm, isso vai gerar mais felicidade. Ademais, lendo 

as comunidades “aqui”, “empresa” e “estar”, entende-se que: “Aqui na empresa, já temos o leite 

da castanha (ver entrevista abaixo)”; “aqui a empresa já está do jeito que eu gosto”; “já tá bom”; 

“o RH já está presente para o que precisarmos”. 

“Aqui no Ceará, já é produzido o leite da tal da castanha, mas é noutra cidade aqui 

do Ceará, que já tem a produção, é da nossa empresa.” 

O participante referiu-se especificamente ao negócio da empresa, pois seu sonho é 

que ela aumente o número de contratações, porque ele se sente tão feliz trabalhando nela, que 

gostaria que outras pessoas pudessem ter essa oportunidade. 

É possível associar a esse corpus o suporte organizacional percebido, à medida que 

compreendem o papel importante da gestão de pessoas e das ações que já possuem na empresa.  

O conceito de percepção de suporte organizacional é entendido como crenças, que 

são construídas pelos colaboradores acerca da retribuição que a organização oferece aos seus 

esforços, e o quanto cuida do seu bem-estar (EISENBERG, HUNTINGTON, HUTCHISON e 

SOWA, 1986). 

No caso do suporte organizacional, as principais associações têm sido estabelecidas 

com construtos referentes aos vínculos e ao envolvimento do trabalhador com a organização. 

Verifica-se o engajamento dos colaboradores com a empresa, neste corpus, quando eles relatam 

já estar satisfeitos com o que possuem. 

Para Sant’anna, Paschoal e Dosendo (2012), tanto os estilos gerenciais, quanto o 

suporte para ascensão, promoção e salários apresentam associações significativas com o bem-

estar no trabalho. O suporte, por sua vez, apresentou associações mais fortes com os fatores de 

bem-estar, sendo o principal preditor deste. Assim, quanto mais positiva é a percepção de 
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suporte, maiores são os afetos positivos e a realização do trabalhador, sendo menor o afeto 

negativo.  

De acordo com Paschoal, Torres e Porto (2010), suporte organizacional e suporte 

social consistem em variáveis promissoras e importantes para a compreensão de experiências 

subjetivas positivas no trabalho. Em termos práticos, a verificação de que condições 

organizacionais têm impacto direto e forte sobre diferentes elementos do bem-estar pode ajudar 

no planejamento de intervenções, nos locais de trabalho. 

 

Figura 13 – Análise de similitude do corpus destino 

 
Fonte: autora 
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De acordo com o grafo, é possível inferir que uma das principais ações apontadas 

pelos participantes, que favorece a alegria destes, é o fato de já terem o suporte do RH, bem 

como desfrutarem de outros benefícios oferecidos pela empresa. Alguns dos participantes 

parecem estar satisfeitos com as ações já desenvolvidas, mas acreditam que, se elas 

continuarem, podem ampliar a satisfação e a felicidade gerada.  

Por essa ser a questão final da entrevista, a produção dos participantes diminuiu. 

Assim como no corpus “sonho”, não foi possível realizar a CHD, haja vista o tamanho do 

corpus. 

 

9.1.4 Corpus IV (Desenho): consequências das práticas de BET 

 

O corpus “desenho”, assim como os demais, é composto por 27 textos, que foram 

repartidos em 176 segmentos, tendo 6.160 ocorrências e 1.465 formas, destas, 824 (13,38% das 

ocorrências e 56,25% das formas) são hápax (palavras que aparecem no corpus apenas uma 

vez), além de contar com a média de 228,15 ocorrências por texto.  

Da mesma forma que nos corpus anteriores, procedeu-se com a análise de nuvem 

de palavras, cujo resultado pode ser observado na figura 14.  

Ocupam a posição central, as palavras “pessoa” e “empresa”. Além destas, é 

possível destacar verbetes como “não”, “mais”, “muito”, “sentir”, “aqui”, “trabalhar”, dentre 

outras, apontando essas já mencionadas como sendo as com maior frequência. 
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Figura 14 – Nuvem de palavras, corpus desenho 

 
Fonte: autora 

 

 

Novamente, procedeu-se com a análise de similitude do corpus, a qual pode ser 

observada na figura 15. Existem duas comunidades principais, a primeira delas é organizada 

em torno da palavra “empresa”, a ela estão ligadas as comunidades “gente”, “gerar”, “dar” e 

“sentir”, sendo esta ligada à comunidade “trabalhar”.  

Pela conexão entre as comunidades e as palavras constituintes de cada uma delas, 

pode-se inferir que os participantes compreendem a empresa como sendo um lugar composto 

pelas pessoas, que dedicam seus esforços para criar um ambiente saudável. Nesse lugar, elas se 

relacionam, comemoram os eventos e conquistas dos seus membros e da empresa, incentivando 

a dedicação deles ao trabalho.  

Além disso, por meio das palavras das comunidades “empresa” e “gerar”, é possível 

perceber que a preocupação com a qualidade não se restringe apenas ao produto confeccionado 
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pela empresa, mas também com a formação dos funcionários, bem como com a felicidade 

destes.  

A ligação das comunidades “empresa”, “sentir” e “trabalhar”, bem como os 

verbetes que as compõem, permitem compreender os sentimentos relacionados ao trabalho. 

Honra, orgulho, motivação, satisfação, gratidão, felicidade, dentre outros estados positivos, são 

atribuídos ao labor exercido na empresa. Uma possível explicação para esses estados positivos 

é o fato da empresa, de acordo com a comunidade “dar”, reconhecer os esforços dos 

funcionários, recompensando-os com pagamento de parte da faculdade, destaque do mês e do 

ano, médicos à disposição (empresa “A”), férias antecipadas, se for necessário, folgas, e outros.  

A relação das comunidades “empresa” e “gente” refere-se a algumas ações que a 

organização desenvolve, que se relacionam diretamente às equipes, como aniversariantes do 

mês, metas, confraternização nas datas comemorativas, treinamentos, e o registro das fotos 

desses momentos, o que gera orgulho para os colaboradores. 

A segunda comunidade principal é organizada em torno do verbete “pessoa”, a ela 

se ligam as seguintes comunidades: dia; transparência; equipe; momento; ficar; RH; trabalho; 

treinamento e laboral. Por meio das ligações estabelecidas com essa comunidade, a noção 

ressaltada é que a vitalidade da empresa vem também das pessoas, pois elas formam a 

organização. O fato das comunidades estarem próximas umas das outras indica que as ideias 

subjacentes a elas estão alinhadas.  

A comunidade “dia” evidencia as comemorações que as empresas realizam, como 

dia das mães, dos pais, com almoços especiais e/ou entrega de lembrancinhas. 

Dessa forma, a noção das pessoas, enquanto equipe, se confunde e está próxima da 

noção de família. Esse fenômeno pode ser decorrente de momentos de confraternização dos 

funcionários, assim como passeios que são incentivados pelas empresas, ou seja, as relações 

positivas estão presentes de forma tão forte, a ponto de associarem a equipe com as suas 

famílias.  

A empresa “A” desenvolve uma gincana do bem, anualmente, na Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), e os colaboradores que desejam participar 

inscrevem-se em uma série de atividades: reciclagem, ajuda ao próximo, dentre outras. Ao final, 

a equipe vencedora ganha um passeio para um parque aquático da cidade. Os demais 

colaboradores que não ganharam têm a oportunidade de ir, porque a empresa desconta o valor 

na folha de pagamento, dessa forma, todos podem participar e aumentar o nível de engajamento 

e emoções positivas da equipe.  
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Em torno da comunidade “pessoa”, os benefícios diretos estão mais descritos, é 

possível ver comunidades que agrupam atividades físicas, como ginástica laboral, fórum de 

líderes (momento de aprendizado e formação desses gestores), dia de cinema, kit cegonha 

(exclusivo para as grávidas), até elementos que indicam a facilitação de empréstimos 

consignados.  

Uma das classes que chama a atenção é aquela organizada em torno do verbete 

“RH”, visto que este é um setor formal da empresa, mas aparece ligado à comunidade “pessoa”. 

Esta ligação permite inferir que as ações exercidas pelo RH estão relacionadas aos efeitos 

positivos experimentados pelos participantes, ou seja, é um RH ativo, no que se refere a estar 

atento às necessidades dos colaboradores. 
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Figura 15 – Análise de similitude do corpus desenho 

 
Fonte: autora 

 

 

Mais uma vez, prosseguiu-se com a realização da CHD. Dos 176 segmentos de 

texto iniciais, foram considerados 130, representando 73,86% do corpus inicial, atendendo aos 

critérios apontados pela literatura (CAMARGO; JUSTO, 2018).  

A princípio, o corpus inicial se divide em dois subcorpus, o primeiro se fragmenta, 

gerando as classes 3 e 2. O segundo subcorpus inicial sofre uma divisão, gerando a classe 4 e 
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outro subcorpus, por fim, se divide nas classes 1 e 5. A divisão do corpus e as palavras 

associadas às classes podem ser vistas na figura 16. 
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Figura 16 – Dendrograma de classes do corpus descoberta 

 
Fonte: autora
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Assim como para o corpus descoberta, buscando aprofundar o conteúdo das classes, 

procedeu-se com a extração dos segmentos de texto de cada uma dessas classes, bem como a 

realização da análise de similitude. A classe 3 agrupa 30 dos 130 segmentos de texto retidos 

para essa análise, representando 23,08%. Além disso, suas palavras parecem fazer menção aos 

sentimentos proporcionados pelo trabalho, como o de se sentir valorizado, grato e maravilhado 

pelos momentos vividos na empresa, na relação com as pessoas, gerando confiança entre eles 

(equipe) e com a instituição.  

Na tabela 7, é possível observar cinco dos segmentos de texto típicos da classe 3. 

 

     Tabela 7 - Segmentos de texto mais representativos da classe 3, corpus desenho 

ᵡ² Segmento de Texto 

12,88 

Estou trilhando um caminho profissional que me gera realização. O 
dinheiro é importante, mas vai além disso, encontro minha principal 
força, que é a espiritualidade, estou vendo que não sou só uma boa 
profissional, mas também uma boa pessoa. 

12,73 

Aqui, dá para conciliar sua vida pessoal com a profissional, aqui, 
temos banco de horas que ajuda muito, sem levar falta. Como 
consequência, isso gera felicidade na gente e estabilidade. Aqui, as 
pessoas não são valorizadas pela cara e sim pelo comportamento e 
pelo trabalho que fazem. 

12,73 
A consequência das ações que a empresa desenvolve são 
momentos que todos se sentem bem. É gratificante a quebra na rotina 
da gente, é maravilhoso, seria muito monótono se não tivesse. Gera 
movimento na empresa, as pessoas ficam mais motivadas a trabalhar. 

12,04 
O funcionário se sente ajudado, tem incentivo, isso reflete 
positivamente em tudo, na atuação, na função e no pessoal, como 
consequência gera gratidão pela empresa, por ter me ajudado. 

11,38 

Uma colaboradora estava chorando na produção, porque deixou o 
filho doente em casa, aí, na mesma hora, eu disse para ela levar a 
criança para o hospital. Esse cuidado com as pessoas gera confiança 
na empresa. 

      Fonte: autora 

 

Os resultados mostram que os colaboradores desta pesquisa percebem sentido no 

seu trabalho, quando a primeira fala acima expressa que ela consegue encontrar e utilizar sua 

força de caráter da espiritualidade, indo além dos muros da empresa; a colaboradora percebe 

que além de uma boa profissional é uma boa pessoa, gerando sentido e realização. 



123 
 

 

Corroborando a isso, Rodrigues, Barrichello, Irigaray, Soares e Morin (2017), em sua pesquisa, 

identificaram que quanto maior for a percepção de que seu trabalho tem sentido, maior é a 

relação afetiva que a pessoa possui com ele. 

Keyes (1998) assegura que ao entender que seu trabalho tem uma contribuição 

social importante, um indivíduo se vê como alguém de valor, constituindo um processo de 

identidade e fortalecimento do vínculo com o trabalho e com a organização. Apesar dos 

participantes não citarem diretamente a palavra “contribuição social”, é possível perceber que 

eles possuem o senso que estão contribuindo com algo maior, que suas tarefas são importantes, 

pois conseguem pensar no cliente final, demonstrando uma visão macro e compreendendo a 

extensão e importância de suas atividades. 

Os colaboradores ressaltam o respeito que a empresa apresenta com sua vida 

pessoal, compreendendo que seus funcionários possuem emoções e situações na vida e que, por 

isso, é preciso haver um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Desta forma, os 

entrevistados destacaram a flexibilidade que a organização oferece, por meio do banco de horas 

e outras ações que favorecem que consigam conciliar sua vida pessoal e profissional, apontando 

essa condição como uma ação importante e geradora de BET, tendo por consequência a 

felicidade, a confiança do colaborador na empresa e o sentimento de gratidão. 

Os estudos de Mendes e Tamayo (2001) mostram que os ambientes profissionais, 

através da flexibilidade e da autonomia ou mediante o suporte e o empenho organizacional 

(EISENBERGER, et al., 1986) transmitido aos colaboradores, podem conduzir ao aumento dos 

níveis de bem-estar no trabalho, assegurando a vivência descrita pelos sujeitos desta pesquisa. 

Na figura 17, é possível observar o grafo resultante da análise de similitude, sendo 

percebidas três comunidades ligadas de modo linear. A primeira delas é organizada em torno 

da palavra “pessoa”; a segunda, da palavra “empresa” e a terceira ao redor de “gerar”.  

Tomando como ponto de partida os segmentos e o resultado da análise de 

similitude, pode-se inferir que os funcionários compreendem que a relação funcionário e 

empresa tem potência para gerar diversas emoções positivas, como a gratidão, felicidade, 

valorização e confiança. A principal consequência dessa relação é a satisfação com o trabalho, 

construto correlato com o bem-estar subjetivo no trabalho. Assim é possível afirmar que 

algumas ações apontadas pelos funcionários, como liberações em caso de urgência, utilização 

de banco de horas, além do incentivo para a profissionalização ampliam o BET.  
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Figura 17 – Análise de similitude da classe 3, corpus desenho 

 

 
Fonte: autora 

 

 

Por sua vez, a classe 2 agrega 20 dos 130 segmentos de texto, o que representa 

15,38%. As palavras que compõem essa classe parecem fazer menção às práticas desenvolvidas 

pelo RH, para a promoção e o desenvolvimento do bem-estar no trabalho. Essa classe apresenta 

associação significativa com os participantes que possuem graduação (ᵡ² = 21,71; p = 0,0001), 
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aqueles do sexo masculino (ᵡ² = 11,33; p = 0,0007) e que atuam na empresa entre 1 e 4 anos (ᵡ² 

= 6,40; p = 0,01).  

Na tabela 8 estão descritos os segmentos de texto típicos dessa classe, o resultado 

da análise de similitude pode ser observado na figura 18. Verifica-se a existência de uma classe 

central, organizada em torno do verbete “pessoa”, a ela se ligam as comunidades “receber”, 

“aumentar” e “necessidade”. 

 

     Tabela 8 - Segmentos de texto mais representativos da classe 2, corpus desenho 

ᵡ² Segmento de Texto 

24,8 

Fico motivado e sinto orgulho de todas as ações da empresa. O gptw 
é praticamente voltado para o bem-estar dos nossos funcionários. Os 
outros prêmios são focados na qualidade do alimento e para o 
consumidor. 

23,64 

Eu sou muito impaciente, porque não gosto de esperar, sou um pouco 
ignorante, quando entrei aqui, recebia muitas reclamações, eu vi que 
estava errado e tinha que mostrar que eu podia mudar e os 
treinamentos me ajudaram nisso. 

17,41 
Recebem bem as pessoas, não esquecemos os interesses da 
empresa, alinhamos o bem-estar com os resultados. Cerca de 8 anos, 
estamos com uma cultura mais forte em bem-estar, nós fazemos muito 
com pouco, tentamos atingir a necessidade dos nossos funcionários. 

15,73 
Consigo ir além, porque trabalhar aqui faz sentido, me sinto realizada 
pessoalmente, é uma questão de plenitude e equilíbrio, o trabalho é 
intenso, mas consigo equilibrar e ter qualidade de vida. 

15,38 

Recebemos muitas pessoas para apresentar nossa gestão de rh, 
gestão da qualidade e nosso processo produtivo, nós não guardamos 
nossas práticas e sim, compartilhamos, porque um dos nossos valores 
é desenvolver. 

      Fonte: autora 

 

Partindo dos segmentos de texto típicos da classe, assim como no grafo da análise 

de similitude, pode-se perceber de forma mais clara, que essa classe agrupa, em alguma medida, 

as ações desenvolvidas pelo RH e que estas integram o bem-estar dos funcionários como 

objetivo. Logo, o desenvolvimento dos funcionários se pauta nas necessidades aparentes que 

eles apresentam, como as indicadas na classe 3, mas também em expectativas para o futuro da 

empresa. 
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A empresa “A” recebe muitos prêmios por suas práticas, sendo um deles, o GPTW 

– prêmio que foca na satisfação do colaborador e no clima organizacional favorável ao 

crescimento das pessoas e da empresa. 

Mais uma vez percebe-se que as ações desenvolvidas para propiciar BET 

apresentam como consequência uma dedicação maior ao trabalho, pois os envolvidos 

identificam sentido, conseguindo alinhar os interesses da empresa às necessidades dos 

colaboradores, sendo possível, também, notar, mais uma vez, a importância que se fornece ao 

desenvolvimento das pessoas, transformando sua vida, por meio de treinamentos. 

Verifica-se na figura 18 que a comunidade central é “pessoa”, inclusive, analisando 

as palavras associadas a esse signo linguístico, entende-se que os colaboradores destacam que 

os funcionários possuem necessidade de desenvolvimento, por isso, o RH investe nisso, por 

meio da realização de programas e treinamentos que aumentam a qualidade dos processos e 

proporcionam a melhoria das pessoas. Dessa forma, a empresa e as pessoas recebem 

certificados, além disso, a organização apresenta ações que envolvem a entrega de placa de 

honra, isso faz com que as pessoas sintam-se apoiadas e reconhecidas, gerando como 

consequência felicidade e envolvimento no trabalho. 
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Figura 18 – Análise de similitude da Classe 2, corpus desenho 

 
Fonte: autora 

 

 

Por sua vez, a classe 4 aglutina 19 dos 130 segmentos de textos empregados para 

essa análise (14,62%). As palavras associadas a tal classe fazem referência às práticas que as 

empresas desenvolvem, por exemplo, aniversariantes do mês, ginástica laboral, kit cegonha, 

cinema na empresa, associação das vendas ao alcance das metas, com suas devidas 

bonificações, bem como aos momentos de lazer que esses funcionários participam, dentro e 

fora do ambiente de trabalho, sentindo-se cuidados pela empresa. 
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Na tabela 9, estão descritos cinco segmentos de textos representativos dessa classe, 

selecionados a partir do qui-quadrado, sendo este calculado, tomando por referência a média 

das formas ativas. 

 

     Tabela 9 - Segmentos de textos mais representativos da classe 4, corpus desenho 

ᵡ² Segmento de Texto 

27,91 

A consequência dessas ações é que me sinto uma pessoa cada vez 
melhor. A forma como eles me tratam, me sinto respeitada. Eu 
compartilho com minha equipe, o que eu ganho, eu transmito para 
minha equipe. Também tem a escola Sesi, aniversariantes do mês, 
tudo isso é maravilhoso. 

23,15 

Temos aniversariante do mês, às vezes, a pessoa não tem condições 
de fazer a festa em casa. O aniversariante recebe o convite e todos 
os aniversariantes vão para a festinha. Temos o kit cegonha para as 
mães que vão ter bebê. 

21,8 

Só vão os aniversariantes do mês e alguns convidados de outras 
áreas. Quando as crianças nascem, eles dão fraldas e lenços 
umedecidos. Sinto orgulho pelo cuidado. Se a pessoa está precisando 
de um dinheiro, a empresa libera. 

20,3 
Temos aniversariantes do mês, tem as metas, ele dá um produto 
para cada pessoa vender, aí, se eu conseguir vender a meta, quando 
é dia 10, ele dá uma gratificação, isso motiva muito a gente, é bacana. 

20,29 

Temos a meta, eles dão para cada funcionário um produto para 
vender. Tem a ginástica laboral duas vezes por semana, 
aniversariante do mês. A consequência é que eu vejo que a gestão 
da empresa se importa com os funcionários. 

      Fonte: autora 

 

É possível identificar que as práticas apontadas pelos colaboradores geram um 

sentimento de que são importantes, de que são cuidados, respeitados e valorizados pela 

empresa, favorecendo o compartilhamento das informações com as equipes, pois não sentem 

que estão em um ambiente de competição, mas de partilha, contribuindo para relações positivas 

no ambiente de trabalho. 

Considerando os estudos de Cameron, Mora, Leutscher e Calarco (2011), práticas 

positivas realmente conseguem prever o desempenho organizacional e o desenvolvimento 

destas intervenções positivas, apontando para melhorias em certos indicadores de eficácia, ao 

longo do tempo, por isso, é verídico afirmar que as empresas deste estudo têm sido reconhecidas 
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com prêmios ou com o próprio crescimento do negócio no mercado, porque decidiram investir 

no florescimento das pessoas. 

Do mesmo modo, seguiu-se com a análise de similitude da classe, o resultado pode 

ser observado na figura 19. Verifica-se a presença de três classes ligadas de modo linear, 

“aniversariante”, “mês” e “gente”. Tomando como referência os segmentos de texto e o grafo, 

é possível perceber uma ênfase dos funcionários nos benefícios ofertados pela empresa, o 

principal deles é a comemoração do aniversariante do mês. Além disso, destacam o cuidado da 

empresa com as gestantes, por meio do Kit Cegonha, associam o alcance das metas ao 

recebimento do dinheiro, escola para os colaboradores e o cinema com filmes que gerem 

reflexões, ficando a critério do colaborador participar ou não deste momento. 

A cooperação entre as pessoas é um elemento que se destaca nessa classe, pois em 

alguns momentos, os próprios colaboradores se organizam para fazer homenagens aos seus 

colegas. Todas essas práticas aparecem neste estudo como ações que contribuem para o BET. 
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Figura 19 – Análise de similitude da classe 4, corpus desenho 

 
Fonte: autora 

 

 

A classe 1 apresenta 31 dos 130 segmentos de texto, representando 23,85% deles. 

Os verbetes associados a essa classe parecem fazer referência a recompensas e emoções 

positivas vivenciadas pelos funcionários. Essa classe apresenta associação significativa com 

indivíduos que possuem o ensino médio (ᵡ² = 6,15; p = 0,01), representando a escolaridade com 

maior destaque nesta pesquisa. Vale ressaltar que a maioria dos participantes da empresa “A” 

concluíram o ensino médio na empresa, por isso, também, a classe 1 apresenta altos índices de 

emoções positivas. 
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Na tabela 10, são apresentados os cinco segmentos de texto com maior associação 

com essa classe, com base na média do qui-quadrado das formas ativas.   

 

     Tabela 10 - Segmentos de texto mais representativos da classe 1, corpus desenho 

ᵡ² Segmento de Texto 

18,26 

Se houve alguma boa produção, recebemos parabéns, incentivo é 
muito bom, porque nós somos uma equipe e aí ficamos mais 
motivados. Temos atividade física durante 15 minutos, aí eu me sinto 
maravilhada.  

17,98 

Eu me senti honrada de eu poder servir à empresa quando ela 
precisou. Dentro de mim, eu me senti bem de poder contribuir. A 
empresa está crescendo, todo mundo faz tudo, de tudo um pouco. 
Todo mundo tem que aprender a fazer tudo. 

17,86 

Me senti honrada e agradecida por ter tido a oportunidade de tirar 
férias de uma colega, em uma função que eu não sabia nada. Como 
consequência externa, tive mais uma experiência para meu currículo, 
fiz um curso básico em informática e agora penso em fazer um 
avançado, isso me motivou ainda mais para estudar. 

17,05 

A minha equipe foi vencedora da gincana por vários anos. Várias vezes 
fomos para o beach park, engenhoca, ypark. Aí, eu sinto aquele 
orgulho de trabalhar aqui e ter tido aquela gincana pra eu ter a 
oportunidade de ir em lugares que eu nunca fui. 

16,86 
Eu sinto orgulho todos os dias, porque aqui é uma empresa muito 
boa para se trabalhar, porque aqui eles dão muita oportunidade, se 
eu saísse hoje, eu não teria nada de reclamar. 

      Fonte: autora 

 

Assim como para as classes anteriores, foi realizada a análise de similitude dessa 

classe, o grafo resultante desta pode ser visto na figura 20. Nota-se uma comunidade central, 

organizada em torno do verbete “sentir”, a ela estão ligadas as comunidades “empresa”, “feliz”, 

“oportunidade” e “gincana”. Com esses elementos, segmentos de textos típicos e análise de 

similitude, é possível perceber uma série de emoções positivas (orgulho, felicidade, 

reconhecimento e alegria), associando a esses sentimentos as oportunidades que a empresa 

oferece, à escuta, ao tratamento com respeito e ao estímulo que geram com relação aos estudos 

e ao desenvolvimento de maneira geral. 

É possível relacionar a esses achados o significado de bem-estar no trabalho, 

conectado à prevalência de emoções positivas nesse contexto (DANIELS, 2000), entretanto, 

diferentes. Como aponta o autor supracitado, entende-se, com base nas análises deste estudo, 
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que o BET não se refere apenas às emoções positivas, envolve também suas realizações, 

relacionando a estas questões vividas no âmbito profissional do alcance de suas metas de vida, 

ou seja, implica no equilíbrio (PASCHOAL e TAMAYO, 2008). Logo, o conceito utilizado 

nesta pesquisa para definição de BET está coerente com os resultados apresentados pelos 

participantes do estudo. 
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Figura 20 – Análise de similitude da Classe 1, corpus desenho 

 
Fonte: autora 

 

 

Por fim, a classe 5 agrupa 30 dos 130 segmentos de texto utilizados nesta análise, 

representando 23,08%. As palavras associadas fazem referência às ações que as empresas 

desenvolvem e que geram bem-estar. Há uma associação desta classe com mulheres (ᵡ² = 10,71; 

p = 0,001), indivíduos com ensino médio (ᵡ² = 5,55; p = 0,01) e com aqueles que trabalham na 

empresa entre 15 e 19 anos (ᵡ² = 3,87; p = 0,04). Devido às associações dessa classe, é possível 

afirmar que se refere, com maior força, às práticas realizadas pela empresa “A”. 
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Mais uma vez, foi feita a extração dos segmentos de texto típicos da classe, com 

base na média do qui-quadrado das formas ativas, o resultado está apresentado na tabela 11. 

 

     Tabela 11 - Segmentos de texto mais representativos da classe 5, corpus desenho 

ᵡ² Segmento de Texto 

21,64 
Tem ginecologista, fisioterapeuta, técnica de enfermagem, médicos, 
fonoaudióloga. A equipe de profissionais é muito boa e como nosso 
público maior é feminino, então, ajuda bastante. Fazemos prevenção, 
pré-natal, elas fazem tudo aqui e isso facilita muito. 

19,21 

A gente ganha o cartão natalino no valor de 70,00. Teve uma 
comemoração das pessoas que tinham 25 anos de empresa e o 
presidente estava presente e ele agradeceu a todos, foi bem 
emocionante. O foco não é na produção, é nas pessoas. 

17,04 

Quando tem entrevista, eu me sinto bem e gosto de participar, porque 
eu desenvolvo bem meu trabalho. Gosto também quando tem as 
palestras. Por dentro, me sinto feliz e por fora, me faz me sentir mais 
motivada. Temos também ginástica laboral e médicos. 

16,98 

Gosto dos cartões de Natal com uma contribuição de 70,00 para 
todos. Temos os estudos, a escola aqui dentro. Temos palestras e 
somos orientados em tudo, de como devem ser as coisas dentro da 
empresa, como, por exemplo, higiene pessoal. 

16,56 

Temos otorrino, fisioterapeuta, clínico e ginecologista. Temos 
também a escola, A SIPAT ocorre uma vez por ano, trazem 
brincadeiras. Tem sorteio final do ano, dão um cartão de alimentação. 
Como consequência, eu me sinto muito bem, me motiva mais a 
produzir. 

      Fonte: autora 

 

O resultado da análise de similitude pode ser visto na figura 21. Observam-se, no 

grafo, duas comunidades principais, a primeira delas organizada em torno de “Natal”, que se 

liga às comunidades “almoço” e “mãe”. A segunda comunidade principal é organizada ao redor 

da palavra “médico”, que se liga à comunidade “ginástica”. Com base nos segmentos de texto 

e no grafo da análise de similitude, é possível inferir que os principais benefícios percebidos 

pelos funcionários são relacionados ao cartão de Natal da empresa (R$70,00, em dinheiro), à 

comemoração do dia das mães e dos pais, ao almoço especial nas datas comemorativas, à visita 

da família às dependências da empresa, ao apoio dos profissionais da área da saúde, palestras, 

cursos e ginástica laboral.  
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Figura 21 – Análise de similitude da classe 5, corpus desenho 

 
Fonte: autora 
 

 

De modo geral, o que se percebe no corpus desenho, indica que os funcionários 

operacionalizam os sonhos sobre o BET em duas categorias distintas. A primeira delas, 

representada pelo primeiro subcorpus, gerador das classes 3 e 2, indica a valorização dos seus 

esforços, por meio do reconhecimento da empresa, o que acarreta em emoções positivas, como 

gratidão, orgulho e felicidade. Além disso, o investimento da empresa nos funcionários, 
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gerando oportunidades de aperfeiçoamento e de desenvolvimento, principalmente pelo RH, tem 

papel fundamental no fomento do bem-estar. 

A segunda categoria, representada pelo segundo subcorpus, apresenta os benéficos 

que a empresa oferece, inicialmente (classe 4), com eventos coletivos, por exemplo, quando a 

equipe atinge metas ou eventos fixos, como os aniversariantes do mês e as comemorações das 

datas festivas. Outros benefícios são apontados, tanto sociais, como, por exemplo, o kit para 

mães grávidas e passeios, até benefícios relacionados à saúde, este último associado por 

mulheres.  

É válido ressaltar que uma das duas classes do primeiro subcorpus apresenta 

associação com aqueles indivíduos que indicaram ter graduação, enquanto duas, das três classes 

do segundo subcorpus, apresentaram associação com os participantes que afirmaram ter 

concluído o ensino médio. Os que indicaram ter graduação, destacaram a importância do 

desenvolvimento e do investimento na educação, enquanto os que possuem o ensino médio, 

ressaltaram os benefícios e as consequências positivas de se ter o nível superior, demonstrando, 

desse modo, perspectivas diferentes em função da escolaridade. Porém, conforme afirmam 

Sobrinho e Porto (2012), o contexto de trabalho é mais importante para favorecer o nível de 

bem-estar dos trabalhadores do que características demográficas. 

Por conseguinte, analisa-se a diferença entre as práticas positivas identificadas nas 

empresas. 

 

9.2 Identificação das diferenças de práticas entre as empresas 

 

Para encerrar o atendimento aos objetivos específicos deste trabalho, passa-se à 

explanação das diferenças entre as práticas de bem-estar, propostas pelas empresas pesquisadas. 

Cada prática será explicada e relacionada aos resultados apresentados. 

 

    Quadro 9 – Diferenças de práticas entre as empresas 

Empresa “A” Empresa “C” 

Escola SESI Não tem 

Incentivo Educacional (faculdade) Não tem 

Treinamentos de desenvolvimento pessoal 

e técnico 

Treinamentos de desenvolvimento pessoal e 

técnico 
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Aniversariantes do Mês Aniversariantes do Mês 

Destaque do Ano Destaque do Mês 

Cartão Natal Presente de Natal (variável) 

Kit Cegonha Não tem 

Fórum de líderes Treinamento específico para líderes 

História de superação Não tem 

Certificado de elogio Não tem 

Cinema Interno Cinema externo como premiação 

Bate Papo com o RH Tem RH, mas não uma ação com esse foco 

Comunicação interna por meio de murais e 

e-mails 

Comunicação interna por meio de murais e 

reuniões 

Atestado de admiração Não tem 

Apoio de diversos profissionais da saúde 

dentro da empresa 

Não tem 

Plano de saúde para administrativo Não tem 

Licença com remuneração pela empresa Não tem 

Não tem Metas associadas à gratificação 

Gincana do bem - SIPAT Não tem 

Comemoração de datas festivas Comemoração de datas festivas 

Ginástica laboral Ginástica laboral 

Participação nos lucros Não tem 

Visita dos familiares à empresa Não tem 

   Fonte: autora 

 

A escola, dentro da empresa “A”, é uma parceria com o Serviço Social da Indústria 

(SESI). Para cursá-la, os colaboradores se inscrevem no RH e passam a frequentá-la após o 
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expediente, tendo a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio. A organização já 

formou aproximadamente 350 colaboradores. 

O incentivo educacional tem como objetivo encorajar os colaboradores, para que 

façam cursos de graduação e pós-graduação. Os interessados se inscrevem no RH, passam por 

uma entrevista, são avaliados com relação ao tempo de empresa, e se forem aprovados, dentro 

dos requisitos solicitados, podem ter seus estudos pagos em até 70% do valor da mensalidade. 

Os treinamentos são formas que ambas as empresas utilizam para investir nos 

colaboradores, trazendo, do mercado, profissionais capacitados para ministrar cursos sobre 

temas diversos, ou pagando os colaboradores, com o intuito que estes se dirijam até centros de 

capacitações e, desse modo, evoluam como pessoas e como profissionais. 

No evento Aniversariantes do Mês, os funcionários que comemoram seus 

aniversários, e alguns dos seus colegas convidados, têm direito a “comes e bebes”, dinâmicas 

integrativas para favorecer à socialização, relações e emoções positivas. 

A empresa “A” realiza o Destaque do Ano, um programa em que os líderes indicam 

colaboradores que se destacaram em determinadas competências comportamentais, definidas 

pela organização. Depois de uma avaliação, a pessoa escolhida recebe uma homenagem e uma 

placa de honra. 

A empresa “C” realiza o Destaque do Mês, no qual colaboradores e líderes indicam 

colegas que merecem ser destacados pelos comportamentos apresentados. É realizada uma 

tabulação, para verificar o que recebeu maior número de indicação e, no dia da festa dos 

aniversariantes, este colaborador é anunciado. Além disso, tem sua foto exposta na loja, de tal 

forma que todos o reconheçam. 

Anualmente, a empresa “A” entrega aos colaboradores um cartão de Natal, com o 

valor de R$70,00, para que eles comprem o que desejarem. A empresa “C” não possui um 

presente definido, porém todo ano entrega algum brinde, como forma de agradecimento. 

O Kit Cegonha é entregue a todas as mães que estão gestantes e também para os 

pais que têm suas esposas grávidas, é um kit com fraldas, lenços umedecidos, dentre outros 

itens importantes para esse momento. Além do kit, o RH da empresa acompanha toda a gravidez 

de suas funcionárias, colaborando com o bem-estar geral delas. 

O fórum de líderes acontece semanalmente, nele todos os líderes se reúnem para 

estudar livros sobre como gerir pessoas, dentre outras temáticas. Além disso, debatem sobre 

processos de melhoria, compartilham seus sucessos e suas dificuldades, depois, saem do fórum 

com ações e prazos definidos para implantar o que for necessário. 



139 
 

 

A empresa “C” investe em treinamentos de formação de líderes, em locais externos 

à organização. 

A História de Superação é um programa que incentiva o relato dos colaboradores 

de suas histórias pessoais de superação. O funcionário que quiser participar vai até o RH, conta 

sua história, e esta é exposta nos murais da empresa, para servir como inspiração aos demais. 

Essa ação tem total relação com o que Cooperrider (2004) explica sobre a 

transformação positiva, à medida que a descoberta de vivências de sucesso, superação, 

experiências de excelência e perspectivas positivas sobre o futuro impulsionam para a mudança 

positiva.  

Segundo o referido autor, a tratativa desses instantes ocorre por meio do incentivo 

para que as pessoas partilhem, em entrevistas, as histórias dos seus melhores momentos e, em 

diálogo, sonhem coletivamente o futuro. É exatamente isso que a empresa desenvolve, 

partilhando as histórias com toda a equipe, inspirando outras situações de sucesso e superação. 

E o princípio do IA, que afirma que as pessoas têm mais confiança para encarar o futuro 

(“desconhecido”), quando levam consigo o melhor do seu passado (“conhecido”), faz todo 

sentido com a história de superação, pois o colaborador motiva-se com o que já viveu no 

passado e percebe que é capaz de criar um futuro brilhante. 

O certificado de elogio é voltado para questões relativas ao trabalho, dessa maneira, 

se um colaborador percebe que seu colega tem se destacado em determinada atividade do seu 

setor, ele pode procurar o RH e solicitar a emissão do certificado, o motivo é escrito no 

documento e o colaborador que desejou emitir o certificado entrega ao colega, com a presença 

do líder da pessoa que está recebendo. Além disso, o certificado é amplamente divulgado na 

empresa, por meio dos murais, de e-mails corporativos e redes sociais. 

A empresa “A” realiza, mensalmente, a sessão de cinema, disponibilizando pipoca, 

refrigerante e bombons para os participantes, isso é uma forma de proporcionar lazer, 

descontração e reflexão aos colaboradores, pois alguns deles nunca foram a um cinema em um 

shopping. A adesão acontece por meio de inscrição. 

A empresa “C” paga ingresso para que seus colaboradores possam ir até o cinema, 

mediante o atingimento das metas definidas, essa é uma das formas de bonificação. 

Bate-papo com o RH: o setor possui urnas espalhadas em vários lugares da empresa 

e são intituladas “queremos ouvir você”. Mensalmente, as propostas são analisadas e um 

representante de cada setor é convidado a uma reunião, para que possa opinar sobre as questões 

levantadas e chegue a conclusões. Juntos, os representantes são os porta-vozes responsáveis de 
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levarem às suas equipes as decisões acerca do que as pessoas estão solicitando e da ação que 

será executada. 

A empresa “C” possui um setor de RH que, apesar de não ter uma ação específica 

de comunicação como o da empresa “A”, coloca-se disponível para ajudar os colaboradores, 

que relataram em suas entrevistas a satisfação de ter um RH que ajuda a resolver os conflitos. 

Ambas as empresas possuem a comunicação por meio de murais, porém a empresa 

“A”, além dos murais, divulga via e-mails. 

Atestado de admiração pode ser emitido por qualquer funcionário da empresa, basta 

você se sentir admirado ou inspirado por algum comportamento ou história de vida de um 

colega. Como, por exemplo, uma colaboradora que trabalhava há 26 anos na empresa e decidiu 

desligar-se para cuidar de sua mãe, que estava muito doente. Considerando todo o histórico da 

funcionária e sua atitude de amor pela mãe, o presidente da empresa solicitou a emissão do 

atestado de admiração para ela. 

Diferentes profissionais da saúde (ginecologista, técnico de enfermagem, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, clínico geral, dentre outros) ficam à disposição para atender aos 

colaboradores da empresa, podendo ajudá-los a resolver questões relacionadas à saúde, de 

forma mais rápida.  

Licença com remuneração pela empresa, por exemplo, ocorre: “Se tem uma mãe 

com filho de até 14 anos que está internado, ela tem até 15 dias para ficar com o filho, sem 

prejudicar o salário dela, pois a empresa trabalha muito a ideia de time, gerando um sentimento 

de família e as pessoas passam a cuidar umas das outras, então, a produção não sente, porque 

um apoia o outro” (fala da colaboradora do RH da empresa “A”). 

A empresa “C” trabalha com metas de vendas, de tal forma que se os colaboradores 

alcançarem o que foi estabelecido, são beneficiados com gratificação em dinheiro, 

comemorações e/ou com outras formas de reconhecimento. 

A gincana do bem foi bastante comentada pelos trabalhadores da empresa “A” esta 

ocorre na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tendo como objetivo gerar 

conscientização sobre a importância do uso dos equipamentos de segurança, bem como 

desenvolver o senso de equipe e do cuidado com o meio ambiente. Portanto, os colaboradores 

interessados inscrevem-se e formam equipes, estas, por sua vez, passam a realizar várias 

atividades e, ao final, têm-se a equipe vencedora, que é premiada com um passeio para um 

parque da cidade com tudo pago pela empresa. A companhia divulga em todos os seus meios 

de comunicação a foto do grupo, gerando orgulho e felicidade, segundo relato dos empregados. 
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Comemoração de datas festivas ocorre em ambas as empresas, com almoço especial 

(empresa “A”) e entrega de lembrancinhas (nas duas empresas). 

Ginástica laboral é um momento que acontece antes do início das atividades, 

proporcionando aos funcionários uma melhor utilização de sua capacidade funcional, por meio 

de exercícios de alongamento, prevenção de lesões ocupacionais e dinâmicas de recreação; 

também foi uma atividade bastante citada em ambas as empresas. 

Os familiares dos colaboradores da empresa “C” podem agendar e terem a 

oportunidade de conhecer toda a estrutura do lugar onde seus parentes trabalham, recebendo, 

ao final, uma lembrancinha e uma foto sua, registrando o momento.  

A empresa “A” também tem participação nos lucros e resultados, constituindo-se 

como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade 

e ao alinhamento das ações dos colaboradores aos valores da empresa, incentivando toda a 

equipe a cumprir metas estabelecidas, em prol de um resultado que será partilhado. 

Ao analisar as práticas de cada empresa, notou-se que os colaboradores da empresa 

“A” apresentaram um nível de bem-estar maior, isso com base nas respostas das entrevistas, 

pois o sentimento preponderante foi o de gratidão e felicidade, tendo dificuldade de expressar 

pontos de melhoria; enquanto os colaboradores da empresa “C” também demonstraram um 

nível de bem-estar, no entanto, foi perceptível o surgimento de questões de insatisfação com 

maior veemência, relacionadas a conflitos entre os colegas de trabalho, desgosto com a 

alimentação oferecida pela empresa e solicitação de mais treinamentos. 

Outro fator de destaque para a empresa “A” foi a quantidade de práticas 

organizacionais positivas que acontecem. Percebe-se que seus colaboradores possuem bastante 

tempo de empresa e que conseguem ter brilho no olho e satisfação com o que fazem, pois a 

empresa tem como seu objetivo cuidar das pessoas de forma genuína e não como uma moeda 

de troca, conforme explica Padilha (2010), mas como o bem mais precioso que possuem. Esse 

deve ser um valor adotado na identidade organizacional e vivido diariamente por todas as 

empresas que desejam desenvolver organizações positivas. 

Cameron et al. (2011) explicam que os benefícios resultantes de um contexto 

laboral que promove bem-estar podem ser agrupados em três tipos de efeitos. Um deles é o 

amplificador, este acontece porque as ações virtuosas estimulam outras ações da mesma 

proporção, ou seja, verifica-se a multiplicação de emoções e ações positivas, dando origem a 

uma rede efetiva de colaboração mútua, refletindo ambientes de trabalho mais saudáveis e 

produtivos. Como exemplo, podemos citar o certificado de elogio e atestado de admiração que 

funciona com muita fluidez e facilidade hoje na empresa “A”. 
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As organizações autentizóticas assumem algumas práticas que incluem a 

participação nos lucros, a flexibilização das normas laborais, o estímulo e abertura para 

compartilhamento de informações, ideias e métodos de trabalho, a realização de eventos de 

confraternização, etc., resultando em maior confiança nos líderes, maior espírito de 

camaradagem e alto senso de pertencimento (KETS DE VRIES, 2001). É interessante perceber 

que a organização “A” deste estudo pontua em todas as práticas citadas pelo autor mencionado. 

Finaliza-se esse capítulo relacionando os resultados aqui encontrados com o modelo 

apresentado por Ryan e Deci (2001) quando explicam que as abordagens psicológicas do bem-

estar podem dividir-se em duas perspectivas: bem-estar de natureza hedonista, com foco no 

prazer, na felicidade imediata e satisfação com a vida; a outra de origem aristotélica, a qual 

entende o bem-estar como eudaimônico, ou seja, o foco está na auto-realização e na procura do 

sentido para a vida. 

A perspectiva hedonista, refere-se ao estudo do bem-estar subjetivo, o qual envolve três 

componentes essenciais, a saber: a satisfação com a vida (avaliação global ou geral que o 

indivíduo faz sobre a sua vida), as emoções positivas e as emoções negativas (DIENER, SUH, 

LUCAS & SMITH, 1999).  

Na segunda abordagem, o bem-estar eudamonico, é entendido também como, bem-estar 

psicológico, o qual consiste no pleno funcionamento das potencialidades de uma pessoa, ou 

seja, em sua capacidade de pensar, usar o raciocínio e o bom senso, no sentido da procura do 

aperfeiçoamento contínuo e da concretização do verdadeiro potencial humano, sendo a 

felicidade compreendida como o produto de uma vida vivida de acordo com os ideais de 

autonomia, crescimento pessoal, de auto-aceitação, sentido de vida e de relações interpessoais 

ou sociais positivas (RYFF & SINGER, 2002). 

Percebe que ambas empresas desse estudo trabalham o bem-estar psicológico ao investir 

em treinamentos que enfatizam sobre o autoconhecimento, propósito de vida, significado do 

trabalho, pois, estão trazendo temáticas profundas que referem-se ao sentido da vida. 

Ambas propiciam o bem-estar subjetivo quando realizam eventos, como aniversariantes 

do mês, que favorecem a vivência de emoções positivas. Foi possível perceber vários relatos de 

entrevistados da empresa “A” ressaltando emoções positivas como alegria, prazer, entusiasmo, 

gratidão, ao terem a oportunidade de irem para um parque aquático disponibilizado pela 

organização em que trabalham.  

Percebe-se a importância de trabalhar com um modelo integrativo que considere no 

contexto das organizações tanto a abordagem do bem-estar psicológico quanto do bem-estar 

subjetivo, pois, ambos possuem sua relevância. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa atendeu a todos os objetivos específicos definidos, ao apresentar nos 

resultados o mapeamento do bem-estar no trabalho no Brasil, por meio de uma revisão de 

literatura; definiu o significado de bem-estar no trabalho para os participantes da pesquisa 

(corpus I); descreveu as práticas existentes nas empresas pesquisadas que são associadas a 

promoção do bem-estar, como, possibilidade de estudar dentro da empresa, treinamentos de 

desenvolvimento humano, comemorações, dentre outras (corpus II e III); identificou as 

consequências geradas por meio dessas práticas, como maior engajamento, vivência de 

emoções positivas, relacionamentos positivos, alcance de resultados, dentre outros (corpus IV) 

e por fim apresentou no quadro 9 a diferença de práticas entre as empresas participantes desta 

pesquisa; atingindo desta forma o objetivo final que foi compreender as práticas adotadas que 

favorecem a promoção do bem-estar no trabalho. 

Talvez, um dos limites da pesquisa esteja no fato de a literatura específica da área 

no Brasil ainda ser incipiente e trazer poucos dados objetivos para serem aqui pesquisados. No 

entanto, o atual estudo pode apresentar o estado da arte da pesquisa sobre BET no Brasil, aclarar 

conceitos, definir relações possíveis entre eles que viabilizam estudos sobre o tema nas 

organizações locais, implementando e apontando novas áreas e possibilidades de pesquisa.  

Ademais, foi trazida para a ordem do dia na Psicologia a necessidade de se investir 

em estudos e pesquisas que tratem de temas positivos nas organizações, saindo do campo dos 

estudos específicos da Psicologia das empresas e áreas afins, que tendem a abordar somente 

questões negativas no contexto organizacional.  

Reconhecem-se muitos limites da pesquisa e do alcance de seus resultados, tendo 

em vista se tratar de um estudo que antes de buscar conhecer o BET e seus correlatos, teve que 

investir grande parte do seu conteúdo no estudo conceitual do tema, tendo em vista ainda ser 

área incipiente na nossa realidade organizacional. Ademais, esse limite também ocorreu por ter 

sido realizada a pesquisa apenas em dois tipos de organização local, não devendo seus 

resultados ser facilmente universalizados e/ou transferidos a outras realidades culturais e 

organizacionais.  

Além disso, foi interessante perceber que os resultados apresentados neste trabalho 

acerca das ações que geram bem-estar laboral coadunam em todos os itens com a pesquisa feita 

por Albuquerque, Ferreia, Antloga e Maia (2015), quando afirmam que as fontes de bem-estar 
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no trabalho referem-se ao sentimento de gostar das atividades que são realizadas; à 

possibilidade de crescimento profissional; à prerrogativa de terem tempo para tratar de assuntos 

relacionados à vida pessoal; à satisfação de prestar serviços de qualidade aos clientes; às 

relações socioprofissionais harmoniosas, tanto com os colegas como com os líderes imediatos; 

ao sentimento de dever cumprido e ao espaço existente de liberdade de ação; às condições de 

trabalho adequadas, à remuneração satisfatória e à flexibilidade de horário.  

Percebe-se que os estudos científicos já identificaram de forma satisfatória o 

significado de bem-estar no trabalho e as ações que o favorecem. No entanto, dentre os 

trabalhos considerados no âmbito desta pesquisa ainda falta a apresentação de práticas que 

levem à realização e obtenção deste bem-estar. 

Este estudo conseguiu identificar, mapear e analisar práticas efetivas que, segundo 

as teorias consideradas sobre BET, podem ser executadas a seu favor. Trata-se, portanto, de 

mais uma contribuição para a descrição e identificação desses instrumentos ainda carentes na 

literatura específica que se associam à BET. 

Ainda que a empresa tenha seus objetivos e metas, que devem ser alcançados, os 

colaboradores reagem emocionalmente às práticas e ações organizacionais, desenvolvendo 

expectativas e avaliações quanto à possibilidade de expressarem seus potenciais, avançando em 

direção a metas pessoais. Assim, as práticas organizacionais devem oferecer condições de 

trabalho adequadas e permitirem que o trabalhador encontre suporte para seu desenvolvimento 

pessoal e profissional (WARR, 2007; WATERMANN et al., 2008). Isso foi confirmado, ao se 

relacionar determinadas práticas existentes nas organizações pesquisadas e o sentimento de 

bem-estar dos atores organizacionais. 

Verificou-se, por exemplo, neste estudo, a grande potência que é o investimento na 

escolarização e desenvolvimento pessoal dos trabalhadores. A educação pode transformar 

positivamente a vida pessoal e profissional das pessoas, sendo dessa forma, coerente com a 

ideia de que as práticas de Psicologia Positiva precisam estar alinhadas ao desenvolvimento de 

competências cognitivas e emocionais daqueles que integram as organizações de trabalho.  

Também foi possível perceber, por meio da comparação entre as organizações, 

como as práticas associadas ao BET podem diferenciar uma organização onde o BET aparece 

em índice mais elevado, bem como as consequências que isso tem na satisfação e no potencial 

de maior performance no trabalho dos envolvidos. 

Notou-se, por meio das entrevistas, um maior grau de engajamento, 

comprometimento e sentimento de gratidão dos colaboradores da empresa “A”, visto que esta 

apresenta um conjunto significativo de práticas de BET, podendo concluir que por mais que não 
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existam práticas engessadas sobre a felicidade no trabalho, há um conceito bem definido, para 

os que trabalham na empresa, sobre o que significa vivenciar BET, logo, percebeu-se a 

importância de dar voz aos colaboradores, permitindo que eles construam as experiências junto 

com o setor de gestão de pessoas e que sejam ações a favorecer os relacionamentos positivos, 

elemento extremamente citado no presente estudo. 

Destaca-se que houve, pela primeira vez, em pesquisas dessa natureza, a utilização 

de recursos metodológicos complexos simultaneamente, a exemplo do Inquérito Apreciativo 

(IA) e o Iramuteq. Dessa forma, sugere-se a replicação da pesquisa, com uso do mesmo metodo, 

em realidades variadas, de forma a fortalecer essa associação de metodologias novas também 

em uma temática ainda em desenvolvimento. 

Sugere-se, ainda que sejam realizadas pesquisas de cunho quantitativo com amostra 

maior para efetuar a aplicação da escala de bem-estar no trabalho da Paschoal e Tamayo (2008), 

associando os resultados da escala com o significado de bem-estar no trabalho dito pelos 

participantes, relacionando com as práticas de promoção de bem-estar executadas pela empresa. 

De forma, a compreender se aquilo que é respondido na escala tem associação forte com o 

significado dito pelos participantes acerca do BET, bem como, analisar se existe relação com 

as práticas de promoção das empresas. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ENTREVISTA 

 

A - PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1 Setor: 

(    ) Loja         (    ) Produção         (    ) Administração   

Função:______________________________________________ 

 

2 Faixa Etária: 

(    ) Até 19 anos     (    ) 25 – 29 anos      (    ) 35 – 39 anos     (    ) 45 – 49 anos 

(    ) 20 – 24 anos    (    ) 30 – 34 anos     (    ) 40 – 44 anos      (    ) Acima de 50 anos 

 

3 Sexo: 

(    ) Feminino         (    ) Masculino   

 

4 Há quanto tempo trabalha na empresa? 

(    ) Há menos de 1 ano            (    ) Entre 5 e 9 anos          (    ) Entre 15 e 19 anos 

(    ) Entre 1 e 4 anos                 (    ) Entre 10 e 14 anos      (    ) Há mais de 20 anos 

 

5 Nível de escolaridade: 

(    ) Fundamental     (    ) Médio      (    ) Técnico 

(    ) Graduação        (    ) Graduação em andamento  Curso: ___________________________ 

(    ) Especialização  (    ) Especialização em andamento 

(    ) Mestrado           (    ) Mestrado em andamento      Área: ___________________________ 

(    ) Doutorado         (    ) Doutorado em andamento    Área: ___________________________ 

 

B – PERGUNTAS 

 

 

1. Qual o momento em que se sentiu com mais bem-estar no local de trabalho? Baseado 

nesse momento, como você definiria bem-estar no trabalho? 

2. O que oferece de melhor de si todos os dias a esta empresa e que põe em prática 
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diariamente? 

3. O que dá vida a esta organização? 

4. Quais os sonhos para o futuro na área do bem-estar da sua empresa? O que você gostaria 

que acontecesse?   

5. Descreva um momento em que se sentiu reconhecido por trabalhar nesta empresa. O 

que isso gerou de bom dentro e fora de você? 

6. Descreva ações que sua empresa desenvolve que o faz se sentir orgulhoso de fazer parte 

dela. O que isso gera de consequência? 

7. Quais ações já acontecem hoje que estão mais próximas dos desejos que tem para a 

empresa e que geram em você bem-estar no trabalho? 
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