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Resumo 

Normando, Domingos Sávio Almeida. SOU FELIZ, POR ISSO ESTOU AQUI? A 
mensuração do índice de Felicidade Interna Bruta – FIB junto aos 
colaboradores da Indústria Guadalajara em Teresina-PI. 2019. 115 fls. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em 
Administração da FPL Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
O objetivo geral deste trabalho foi mensurar o grau de Felicidade Interna Bruta dos 
empregados (FIB) da indústria Guadalajara, localizada em Teresina, PI. Para tanto foi 
realizada uma pesquisa quantitativa, descritiva, tendo como método pesquisa de campo  
Com colaboradores da indústria Guadalajara. Como instrumento utilizou-se o índice de 
Felicidade Interna Bruta – FIB, desenvolvido pelo Butão. Adotou-se também abordagem 
qualitativa na qual foram entrevistados 4 gestores. Pelos resultados a dimensão da 
felicidade, o bem-estar psicológico obteve o maior índice para as categorias 
profissionais. Os colaboradores vêm expressando emoções positivas e principalmente 
gratidão pelo momento que estão vivenciando. No que tange a verificar eventuais 
diferenças no nível de felicidade entre os setores da indústria Guadalajara, observou-se 
altercações entre os colaboradores do setor industrial com maior índice FIB (4,180), 
enquanto os colaboradores do setor escritório, responsáveis pelas funções 
administrativas, apresentaram o menor índice FIB (3,594). Indicando assim que quanto 
maior o FIB, maior o grau de felicidade. Verificando o nível de felicidade decorrentes de 
fatores como gênero e idade, notou-se que esses fatores não interferem nos valores do 
índice FIB, pois, todos os recortes por faixa etária obtiveram resultados semelhantes.  
 
Quanto a verificar de que forma a questão da felicidade interna está incluída nas 
políticas de RH da indústria Guadalajara, notou-se que a empresa atualmente já 
desenvolve uma série de ações com o objetivo de melhora e manutenção do clima 
organizacional, mas não adota a mensuração do índice FIB. Nesse contexto, as 
iniciativas adotadas vão desde a conceituação e conscientização dos colaboradores 
quanto a aspectos da moderna gestão, como conceitos de liderança, motivação e 
trabalho em equipe, até as alterações no logotipo de representação dessas ações, 
envolvendo “Movimento mudança” ocorre com todos os colaboradores em grandes 
espaços alugados para o encontro, e acontece três vezes ao ano, comemorações 
aniversariante do mês, Dia das mães, Dia da mulher, encerramento do ano e sorteio de 
brindes nesse último evento. Portanto as ações desenvolvidas pelo setor de RH da 
indústria Guadalajara podem ser relacionadas aos pilares governança, bem-estar 
psicológico e vitalidade comunitária. E ainda ações de clima envolvem gestores da 
organização, de maneira a fomentar as boas práticas de gestão emocional dos 
colaboradores. De maneira geral, pode-se afirmar que o objetivo estabelecido foi 
alcançado, pois os resultados indicam o nível da Felicidade Interna Bruta (FIB), em um 
patamar de 75%, apontando que a empresa pode ser considerada uma Empresa Feliz. 
No entanto, identificou-se a necessidade de intensificar ações relacionadas aos pilares 
educação e cultura como uma medida para incrementar estes índices, uma vez que os 
mesmos obtiveram os resultados mais baixos na mensuração do índice FIB. Desse 
modo em se tratando de mestrado profissional a aplicabilidade do estudo é 
extremamente relevante tendo em vista a aplicabilidade dos resultados, para criar 
políticas estratégicas para gestão de pessoas na organização. 

 
Palavras-chave: Felicidade Interna Bruta; Indústria de confecções; Ambiente 
empresarial; Políticas de RH. 
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ABSTRACT 

 
Normando, Domingos Sávio Almeida. AM I HAPPY, WHY AM I HERE? The 
measurement of the Gross Domestic Happiness Index - FIB with employees of 
Indústria Guadalajara in Teresina-PI. 2019. 115 pages Dissertation (Master in 
Administration) - Professional Master's Course in Administration from FPL Educacional. 
Pedro Leopoldo (MG). 
 
The general objective of this work was to measure the degree of Gross Internal 
Happiness of the employees (FIB) of the Guadalajara industry, located in Teresina, PI. 
Therefore, a quantitative, descriptive research was carried out, using the field research 
method. With employees from the Guadalajara industry. The Gross Domestic Happiness 
Index - FIB, developed by Bhutan, was used as an instrument. A qualitative approach 
was also adopted, in which 4 managers were interviewed. By the results the dimension 
of happiness, psychological well-being obtained the highest index for the professional 
categories. Employees have been expressing positive emotions and especially gratitude 
for the moment they are experiencing. Regarding possible differences in the level of 
happiness between the sectors of the Guadalajara industry, altercations were observed 
among employees in the industrial sector with the highest FIB index (4,180), while 
employees in the office sector, responsible for administrative functions, presented the 
lowest FIB index (3.594). Thus indicating that the higher the FIB, the greater the degree 
of happiness. Checking the level of happiness resulting from factors such as gender and 
age, it was noted that these factors do not interfere with the values of the FIB index, 
since all the cuts by age group obtained similar results. As for verifying how the issue of 
internal happiness is included in the HR policies of the Guadalajara industry, it was noted 
that the company is currently developing a series of actions aimed at improving and 
maintaining the organizational climate, but does not adopt measurement of the FIB 
index. In this context, the initiatives adopted range from the conceptualization and 
awareness of employees regarding aspects of modern management, such as concepts 
of leadership, motivation and teamwork, to changes in the logo representing these 
actions, involving “Movement for change” occurs with everyone employees in large 
spaces rented for the meeting, and it takes place three times a year, birthday 
celebrations of the month, Mother's Day, Women's Day, closing of the year and raffle of 
gifts in this last event. Therefore, the actions developed by the HR sector of the 
Guadalajara industry can be related to the pillars of governance, psychological well-
being and community vitality. In addition, climate actions involve managers of the 
organization, in order to promote good emotional management practices for employees. 
In general, it can be said that the established objective was achieved, as the results 
indicate the level of Gross Internal Happiness (FIB), at a level of 75%, pointing out that 
the company can be considered a Happy Company. However, the need to intensify 
actions related to the education and culture pillars was identified as a measure to 
increase these indices, since they obtained the lowest results in the measurement of the 
FIB index. Thus, in the case of a professional master's degree, the applicability of the 
study is extremely relevant in view of the applicability of the results, to create strategic 
policies for people management in the organization. 
 

Keywords: Gross Internal Happiness; Clothing industry; Business environment; HR 
Policies. 
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1 Introdução 

 

Percebe-se que os modelos e medidas de crescimento econômico e 

desenvolvimento têm despertado, no contexto do debate global, discussões 

relacionadas à qualidade de vida de gerações presentes e futuras. A mensuração do 

crescimento econômico dos países por meio do Produto Interno Bruto (PIB) não 

traduz a amplitude das dimensões relacionadas ao desenvolvimento humano, 

econômico e social em bases sustentáveis. A utilização de outros indicadores 

alternativos ao PIB vem sendo realizada, a exemplo do Índice de Felicidade Interna 

Bruta (FIB) instituído pelo Governo do país Butão, na Ásia, ensejando novos 

desdobramentos e modelos para medir o desenvolvimento nas comunidades e 

povos, possibilitando aos formuladores de políticas públicas estabelecerem suas 

metas e planos de governo. 

 

A felicidade é almejada e perseguida por todos, e, apesar de ser subjetiva, pode ser 

medida. Muito se fala sobre o impacto da felicidade no trabalho, dentro das 

empresas, o que tem proporcionado um aumento das preocupações com a natureza 

humana e o interesse pelas experiências dos trabalhadores. Uma empresa é 

constituída essencialmente por pessoas; sendo elas felizes, a empresa também 

será. Organizações felizes são mais produtivas e, consequentemente, mais eficazes 

e rentáveis, tornando-se um diferencial competitivo no mundo corporativo. A 

felicidade sempre foi uma preocupação inerente à humanidade que busca, além de 

compreendê-la, também encontrá-la. 

 

No entanto, esse é ainda um tema que requer uma maior atenção, pois sendo 

utilizado nas organizações, a felicidade pode ser usada com uma finalidade 

estratégica. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi o de mensurar o Índice de 

Felicidade Interna Bruta da empresa Guadalajara. A indústria de confecção 

Guadalajara está localizada na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí e 

integra um dos maiores grupos empresarias do país, o Grupo Claudino, responsável 

pela geração de aproximadamente 12.000 empregos diretos. 

 

Para tanto, foi realizada pesquisa descritiva de abordagem de métodos mistos. Essa 

abordagem é uma triangulação entre os métodos quantitativo e qualitativo, com o 
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intuito de mitigar as possíveis limitações inerentes a cada um dos métodos. O estudo 

utilizou ainda a pesquisa de campo, junto aos empregados dos diversos setores, do 

tipo survey, por meio da aplicação de questionários estruturados e entrevistas em 

profundidade, semiestruturadas, com quatro gestores da empresa.  

 

Esta Dissertação está estruturada em 5 capítulos, sendo este primeiro dedicado à 

introdução. O capítulo 2 trata do referencial teórico, no qual consta uma discussão 

sobre as perspectivas do conceito de felicidade; a evolução histórica da felicidade; 

as abordagens sobre a felicidade na contemporaneidade, no contexto moderno e 

sua aplicabilidade; a felicidade na organização e a satisfação na função. No capítulo 

3 detalha-se a metodologia, apresentando a caracterização da pesquisa, população 

e amostra, a unidade de observação; os procedimentos de coleta de dados e o 

procedimento e técnica de análise. No capítulo 4 são apresentados os resultados e 

análise, contando as ações de clima organizacional realizadas pela empresa; o perfil 

da amostra; os resultados empíricos da coleta e as discussões do resultado. O 

último capítulo trata das considerações finais; registra as conclusões e contribuições 

do estudo e as sugestões para futuras pesquisas que poderão ampliar a 

compreensão sobre o Índice de Felicidade Interna Bruta-FIB. Por fim, têm-se as 

referências e o apêndice. 

 

O mundo contemporâneo é marcado pela velocidade: velocidade de divulgação de 

informações, velocidade de consumo, velocidade de intercâmbio de bens e pessoas. 

Esse mundo cada vez mais veloz traz consigo uma necessidade constante de 

inovação e adaptações do meio empresarial. Além de se adequarem às demandas 

da inovação tecnológica, as empresas também precisam se adequar às demandas 

dos consumidores. 

 

Atualmente já se sabe da importância dos ativos intangíveis para uma empresa — 

que envolve seu capital humano, confiança e relacionamentos — e sua estreita 

relação com o sucesso da empresa. A maior parte do valor de uma marca depende 

dos ativos intangíveis; por isso a importância de se investir nas pessoas através da 

felicidade. 

 

As empresas como produtoras de bens e serviços procuram estar atentas às 
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tendências que o mercado sinaliza. Neste aspecto percebe-se a relação do consumo 

consciente com as ações de responsabilidade social das empresas. Na atualidade, 

os consumidores tendem a valorizar a empresa socialmente responsável, é o que 

resultados de pesquisas sugerem (Murray & Vogel, 1997) podendo ter influências 

negativas perante o consumidor, caso a empresa seja vista como antiética (Serpa & 

Furneau, 2004). Ligado a isso, percebemos o aumento significativo de empresas 

sócio e ambientalmente responsáveis nos últimos anos.  

 

Outro aspecto fundamental para uma empresa é a sua produtividade e lucratividade. 

Diversas estratégias são traçadas para aumentar as taxas de produtividade e 

lucratividade de uma empresa; no entanto, uma se mostra especialmente relevante e 

é o foco desta pesquisa: o índice de Felicidade Interna Bruta.  

 

O índice de Felicidade Interna Bruta - FIB busca mensurar o progresso da sociedade 

a partir dos seguintes domínios: padrão de vida, educação, saúde, governança, 

cultura, vitalidade comunitária, resiliência ecológica, uso equilibrado do tempo e 

bem-estar psicológico, diferenciando-se dos demais indicadores consolidados 

porque procura contemplar tanto os aspectos de renda (preconizados por 

indicadores econômicos, como o PIB), como a qualidade da educação, o aumento 

da expectativa de vida, o desenvolvimento individual das pessoas (preconizados por 

indicadores sociais, como o IDH), o respeito pelo meio ambiente, a diversidade 

cultural, a espiritualidade, o interesse pelo bem comum e a importância da vida em 

comunidade. Por isso, pode-se dizer que o FIB é um indicador inovador e 

abrangente. 

 

Segundo Ura1 (2012) é possível aplicar a pesquisa sobe o FIB em qualquer 

ambiente. Em sua compreensão, pessoas felizes são mais produtivas, melhores 

funcionários e atuam melhor em equipes. Os reflexos de uma equipe satisfeita e 

engajada podem ser observados claramente nas organizações. Por exemplo, 

pessoas mais felizes ficam mais tempo na empresa, reduzindo custos de 

                                                 

 
1 Dasho Karma Ura, Mestre em Política, Filosofia e Economia pela Universidade de Oxford, Inglaterra, 
e vice-presidente do Conselho Nacional do Butão. Presidente do Centro para os Estudos do Butão 
fundado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para formular as análises 
estatísticas do FIB. 
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recrutamento e adaptação, se mostram mais criativas e inovadoras, são mais 

engajadas e produtivas. Portanto, pesquisar como está a felicidade, o grau de 

satisfação dentro da organização e propor programas e ações que atuem nesse 

sentido, são medidas fundamentais para o sucesso da empresa. Ademais, é 

possível inferir que não somente os países medem seu sucesso com base em 

valores econômicos e financeiros, mas as empresas também o fazem. Faz-se 

importante observarmos que isso está mudando à medida que as corporações 

passam a perceber o quão vantajoso é poder contar com pessoas mais felizes 

trabalhando. 

 

A partir dessas reflexões, surgiu a pergunta norteadora desta pesquisa: Qual o grau 

de Felicidade Interna Bruta dos empregados da empresa Guadalajara? 

 
 

1.2 Objetivos 

 

Em busca de resposta para essa questão e a concretização desta dissertação, foram 

formulados os seguintes objetivos, geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é mensurar o grau de Felicidade Interna Bruta 

dos empregados (FIB) da indústria Guadalajara, localizada em Teresina, PI. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar quais as dimensões da felicidade no local de trabalho;  

 Verificar eventuais diferenças no nível de felicidade entre os setores; 

 Identificar eventuais diferenças no nível de felicidade decorrentes de 

fatores como gênero e idade; 

 Identificar as preferências para a escolha desse varejo para efetuar 

suas compras.  

 Verificar de que forma a questão da felicidade interna está incluída nas 

políticas de RH da referida indústria;  
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 Sugerir melhorias a serem implementadas com vista ao incremento do 

nível de felicidade dos colaboradores. 

 

1.3 Justificativa 

 

O modelo FIB chegou ao meio empresarial a partir de sua notoriedade adquirida. 

Percebe-se que existe um movimento crescente nas organizações para estimular a 

felicidade no ambiente de trabalho. Aos administradores nas empresas e às demais 

organizações interessa ter pessoas mais felizes pois, assim elas serão mais 

produtivas, criativas e com as quais será mais fácil lidar (Giacomoni, 2004). 

 

Os empresários estão se conscientizando de que funcionários não emocionalmente 

equilibrados e que trabalham de modo insatisfeito produzem menos e não são tão 

criativos quando comparados aos demais. A adoção do FIB nas empresas tenta 

levar ao ambiente profissional mais equilíbrio e felicidade (Leitão & Freitas, 2006). 

A escolha deste tema decorre da perspectiva de que a utilização do FIB em uma 

organização implica na perspectiva de aumento da lucratividade. A utilização do FIB 

em uma empresa não implica abrir mão da lucratividade, pelo contrário. Entende-se 

que investir no bem-estar geral dos colaboradores, além de ser considerado um fator 

humano, ainda pode impactar diretamente nos resultados alcançados. 

Trabalhadores satisfeitos, que se sentem valorizados e como parte da empresa, são 

mais motivados, criativos e produtivos. Investir no FIB é investir na qualidade do seu 

produto final. 

 

Aplicar o FIB pode ajudar a descobrir a causa de uma possível rotatividade em uma 

função e as motivações de comportamentos fora do padrão. Essas são questões 

que impactam diretamente na imagem interna e externa do negócio, podendo 

também interferir nos lucros da organização.  

 

As pessoas passam grande parte das suas vidas nas empresas e estas, por sua 

vez, dependem das pessoas para poderem funcionar e alcançar resultados. O 

trabalho demanda considerável tempo de vida e de esforço dos indivíduos que dele 

dependem para a sua sobrevivência. Ser bem-sucedido financeiramente na vida e 

ter sucesso quase sempre significa crescer dentro das organizações. Por outro lado, 
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as empresas dependem direta e inevitavelmente das pessoas para produzir bens e 

serviços, competir no mercado e alcançar seus objetivos. As organizações não 

existiriam sem as pessoas que lhes dão vida, dinâmica, impulso, criatividade e 

racionalidade. Em verdade, cada uma das partes necessita uma da outra.  Trata-se 

de uma relação de mútua dependência na qual há benefícios também mútuos, 

sendo enorme o potencial de vantagem competitiva de uma força de trabalho feliz, 

empenhada e motivada. 

 

Este estudo justifica-se diante da perspectiva de que estudos e pesquisas referentes 

ao tema felicidade são relativamente novos e pouco explorados, revelando assim, 

um campo promissor de desenvolvimento de pesquisas científicas (Alberto, 2000; 

Carvalho, 2010; Graziano, 2005; Siqueira; Padovam, 2008). Observa-se que o tema 

ainda se encontra um tanto deslocado das discussões acadêmicas e extra 

acadêmicas, como se fosse antagônico ao objetivo de lucro financeiro ou à cultura 

de busca de resultados materiais positivos (Alberto, 2000).  

 

O baixo interesse das empresas em entender questões ligadas às emoções das 

pessoas no trabalho contribui para o atraso na construção do conceito, confirmando 

um estado latente do tema felicidade dos colaboradores na organização na área da 

Administração (Gondim & Siqueira, 2004).   

 

Para a empresa pesquisada, este estudo se justifica de maneira específica por 

proporcionar a mensuração do seu índice de Felicidade Interna Bruta, permitindo, 

em razão disso, uma reflexão sobre as práticas gerenciais estabelecidas.  

 

Para o pesquisador, do ponto de vista pessoal, este estudo cria a possibilidade de 

desenvolver projetos visando a melhoria da felicidade nas relações organizacionais.  

 

Para a academia, denota-se sua relevância por suscitar o debate de um  tema ainda 

pouco explorado e que tem despertado interesse dos estudiosos do comportamento 

organizacional. Para a sociedade em especial, configura-se esta pesquisa como 

uma oportunidade do conhecimento de uma ferramenta que possibilita a adequação 

de condutas para obtenção da felicidade. 
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2 Referencial Teórico 

 

Nesta seção apresenta-se a estrutura teórica desenvolvida nesta pesquisa 

abarcando Felicidade; A felicidade: evolução histórica; Felicidade no trabalho; 

Satisfação na função; Felicidade Interna Bruta; Felicidade Interna Bruta versus 

Produto Interno Bruto e Modelo de pesquisa: aplicação e metodologia dos índices de 

felicidade e de bem-estar. 

 

2.1 Felicidade 

 

A felicidade, ou sua busca, está presente no dia a dia do ser humano, evidencia-se 

na música, na literatura, na poesia, na filosofia, na religião, entre outros. O simples 

ato de se abrir uma rede social traz consigo um bombardeamento de mensagens 

motivacionais que instigam a evolução espiritual, a busca pela felicidade e a 

superação. No entanto, essa busca incessante pela felicidade permanente não é 

privilégio do homem contemporâneo. Desde a antiguidade, pensadores ocidentais e 

orientais buscam explicações e caminhos para alcançar o estado de felicidade plena. 

Em suas inegáveis contribuições à cultura ocidental moderna, os pensadores gregos 

Aristóteles, Sócrates e Platão já discorriam sobre a questão da felicidade como a 

virtude mais excelente ou o desejo mais sublime do ser humano. Por sua vez, 

Garraffoni (2007) aponta a Grécia antiga como responsável pelo desenvolvimento de 

dois conceitos associados à felicidade: o estoicismo e o hedonismo. 

 

De acordo com Carvalho (2010, p. 29),  

O estoicismo, que teve Zenão de Cítio (336 - 264 a.C.) como seu iniciador e 
Cícero de Arpino (106 - 43 a.C.), Sêneca de Corduba (4 a.C. - 65 d.C.) e 
Marco Aurélio de Roma (121 - 180 d.C.) como seus principais seguidores, 
parte do princípio de que o universo seria de natureza racional, estando o 
homem, com sua capacidade de pensar, falar e planejar, nele inserido.  

 

Desse modo, o homem deve manter o equilíbrio com o universo por meio de sua 

racionalidade. A alma não pode ser perturbada pelos desejos, paixões, angústias, 

alegrias, dissabores e sofrimentos espirituais; as glórias e as perdas da vida devem 

ser suportadas serenamente para não se perturbar a alma e se manter o equilíbrio 

do homem com o universo. Prazeres e sofrimentos físicos e morais deveriam ser 

serenamente suportados. A felicidade seria alcançada pela virtude estóica. Esse 
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conceito deu origem à Ética do Dever ou Ética Estóica, que prosseguiu não só no 

Cristianismo, como também em outras religiões que tinham no estoicismo a base 

para a felicidade no reino dos céus. Paulo (apóstolo) mostrava isso quando dizia: 

“Eu aprendi que, em qualquer estado em que me encontre, devo estar contente” 

(Carvalho, 2010).  

 

Carvalho (2010) esclarece o segundo conceito: hedonismo (palavra que vem do 

latim, hedoné = prazer), que teve como precursores os filósofos gregos Górgias de 

Leontine (478 - 375 a.C.), Cálicles de Atenas e Aristipo Cirene (435 – 356 a.C.). Tal 

conceito preconiza o bem como tudo aquilo que traz prazer imediato. Epicuro de 

Samos (341- 270 a.C.) aprimorou o conceito de hedonismo ao dizer que o bem não 

era o que conduzia a qualquer prazer, mas a prazeres “calmos”, ao invés dos 

intensos, violentos. 

 

Ao longo dos anos, o tema felicidade vem sendo estudado e discutido no meio 

acadêmico, científico, por líderes espirituais, governo, escritores e artistas. E, 

mesmo com todo progresso e desenvolvimento tecnológico da atualidade, continua 

persistindo o desejo crônico do homem: a busca pela felicidade. Entretanto, o 

homem está cada vez mais exposto a situações de inquietude, perplexidade e 

impotência, tanto em sua vida individual, quanto em sociedade, tendo perdido de 

vista o significado de sua existência (Rubin, 2010).  

 

Portanto, o estudo sobre a felicidade, sua definição e importância, são temas que há 

muito ocupam o pensamento da sociedade em geral, de filósofos e de profissionais 

das mais variadas áreas científicas. Nos dias atuais observa-se uma preocupação 

crescente por parte de organizações e países para melhor compreender e facilitar o 

seu desenvolvimento, na busca da promoção do bem-estar sustentável (Rubin, 

2010). 

 

A felicidade, hoje, é objeto de estudo científico de diversas áreas, desde a psicologia 

e sociologia até a economia e administração de empresas. (TEXTO MUITO 

PARECIDO) 
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De modo geral, as condições de vida da população apresentam melhorias de forma 

substancial. Contudo, houve um severo aumento dos fenômenos relacionados à 

insatisfação e à insegurança, envolvendo depressão, suicídio, estresse e ansiedade, 

bem como elevados índices de criminalidade, o que remete à reflexão: poderá existir 

algo mais além das condições de vida, da posse e do status, que contribua para um 

estado de felicidade em longo prazo (Rubin, 2010) ? 

 

Comte-Sponville (2006b) e McMahon (2006) como citados em Sewaybricker (2017, 

p.10), argumentam, contudo, que, 

apesar dessa longevidade, a felicidade permeia a cultura contemporânea de 
uma forma específica. Segundo esses autores, são duas as principais 
características da reflexão sobre a felicidade na contemporaneidade: deixou 
de ser tema exclusivamente filosófico e ganhou espaço como tema científico; 
e, ao mesmo tempo, passou a permear a rotina da sociedade pela 
associação entre ser mais feliz e adquirir determinado produto ou serviço.  

 

Nesse contexto, a partir de um tema sistematizado pelos grandes pensadores, a 

felicidade foi disseminada a ponto de ganhar inúmeras perspectivas, inclusive como 

passiva de ser adquirida como bem de consumo. Para os mesmos autores, no atual 

status da temática, promover a felicidade e tornar-se feliz ganham mais importância 

do que o debate sobre o conceito. Tal fenômeno também se reflete nas pesquisas 

sobre o assunto, com tendência a preterir as investigações conceituais em prol das 

avaliativas (Sewaybricker, 2017). 

 

Estudos sobre a economia da felicidade apresentam um conceito chave nas 

descobertas realizadas por Richard Easterlin, ao constatar, nos EUA, que, apesar do 

rendimento per capita ter aumentado substancialmente entre 1946 e 1991, os níveis 

reportados de felicidade de longo prazo mantiveram-se constantes, chegando 

mesmo a decrescer (Layard, 2011). Mais tarde, foram igualmente confirmadas 

realidades idênticas em países como a Inglaterra e o Japão (Frey, 2009). Estes 

estudos ficaram conhecidos como Paradoxo de Easterlin ou Paradoxo da Felicidade.  

 

No entanto, de acordo com o paradoxo da felicidade, mesmo havendo em curto 

prazo correlação entre aumento de rendimentos e aumento de felicidade, esta 

correlação não se mantém a longo prazo. O que, então, seria a felicidade para as 

sociedades ocidentais contemporâneas?  
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Ahmed (2008), explica a felicidade como uma promessa, direcionando e 

condicionando as escolhas individuais, pois contém a expectativa de transformação 

e melhoria do existente, e é sentida como uma recompensa pelo cumprimento de 

ideais sociais, ou seja, pela adequação à imagem social, a um papel socialmente 

reconhecido. 

 

Lipovetsky (2007), como citado em Dantas (2015) complementa tal raciocínio, 

quando defende uma nova postura dos indivíduos nas sociedades ocidentais 

caracterizada por uma exacerbação das preocupações com o bem viver e o bem-

estar, bem como o seu papel determinante para a definição da ação. Desse modo,  

Apoiando-se na nova religião da melhoria contínua das condições de vida, o 

melhor viver tornou‐se uma paixão das massas, o objetivo supremo das 
sociedades democráticas, um ideal exaltado em cada esquina. Raros são os 
fenômenos que conseguiram mudar de forma tão profunda os modos de vida 
e os gostos, as aspirações e os comportamentos da maioria das pessoas 
(Lipovetsky, 2007, como citado em Dantas, 2015, p. 9). 

 

Para compreender as mudanças no conceito de felicidade ao longo do tempo e 

entender como este conceito adotou os contornos conhecidos na atualidade, faz-se 

necessário analisar a sua evolução histórica. 

 

2.2 A felicidade: evolução histórica  

 

Em uma definição objetiva, Giannetti (2002) coloca a felicidade como uma das 

sensações humanas motivadas por momentos de alegria e euforia, mas assim como 

as demais sensações, não é constante e duradora. Trata-se apenas de momentos 

em que se pode estar feliz;  não é um estado sólido e imutável de espírito. Logo, 

para haver a compreensão da felicidade é preciso discorrer sobre a construção 

social dos indivíduos e a forma como a felicidade foi se tornando um objetivo a ser 

conquistado.  

 

Rocha (2011) explica que o conceito de felicidade foi motivo para grandes 

discussões desde os tempos mais remotos da antiguidade, sendo uma questão 

abordada por grandes pensadores e filósofos da época, cuja indagação era 

compreender as motivações dos sentimentos de euforia e alegria que se costuma 
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sentir quando alguém realiza algo, adquire alguma coisa a qual desejava ou até 

mesmo quando está perto de alguém por quem se tem muito carinho. Assim, uma 

das grandes questões envolvendo o tema relaciona-se à total ausência de felicidade 

observada em algumas pessoas, ou seja, a busca pela resposta do porquê de 

algumas pessoas não parecerem se sentir felizes, mesmo com motivações que 

comumente faziam as demais pessoas felizes (Rocha, 2011). 

 

Destarte, nascendo assim as primeiras reflexões relacionadas à felicidade e à 

tristeza como duas sensações humanas diretamente opostas, ou seja, para haver 

felicidade, é preciso existir a ausência da tristeza. A felicidade seria alcançada com 

momentos e ações positivas, enquanto a tristeza surge mediante exposição a 

momentos negativos (Giannetti, 2002).  

 

Em uma análise mais crítica, as produções acadêmicas visando discorrer sobre as 

alterações no conceito de felicidade ao longo dos períodos históricos, observam a 

felicidade associada a alguma ação para cada período analisado, e nunca tida como 

um sentimento passageiro ou de forma isolada. Isso é, ainda na antiguidade, antes 

dos adventos resultantes da ascensão da Igreja Católica, a felicidade estava 

associada ao conhecimento (Inada, 2009). 

 

Tendo em vista a valorização das ideias e das teorias, tanto no campo da ciência 

quanto no campo da humanidade, ainda na antiguidade, era comum o homem 

buscar e desenvolver o conhecimento acerca das pessoas, da estrutura do mundo, 

dos temas relacionados à biologia, física, matemática, geografia, e ser considerado 

portador de grande felicidade. Isso porque o conhecimento estava diretamente 

ligado a sensações de alegria, euforia e dever cumprido, resultando na tão almejada 

felicidade (Ferraz, Tavares & Zilberman, 2007). 

 

Segundo Ferraz et al., (2007) a felicidade acompanhava homens que possuíam 

algum impacto no desenvolvimento da compreensão humana sobre todas as coisas, 

ou seja, a felicidade não era um sentimento compartilhado por todas as pessoas, 

mas sim apenas com aquelas que eram merecedoras.  Tal realidade pode ser 

ilustrada pela grande demonização da incapacidade, natural desses períodos que 

antecedem a Idade Moderna. A incapacidade dos homens de executarem 



24 

determinadas tarefas, sendo de cunho intelectual ou físico, os tachava como inúteis, 

perdedores e fracos, sendo a ausência da felicidade (tristeza) extremamente 

presente em suas vidas.  

 

Veyne (1989) compreende as convenções sociais antigas como práticas e sem o 

envolvimento de sentimentos, como ocorre hoje. Tal realidade pode ser 

exemplificada no período da Roma Antiga, em que bebês nascidos com alguma 

deficiência física ou mental aparente eram automaticamente rejeitados, sendo essa 

uma decisão tomada, na maioria das vezes, pelos progenitores.  

 

Sendo assim, a rejeição e a posterior execução desses bebês era legítima e 

amplamente aceita pela sociedade, pois se acreditava que a vida dos mesmos teria 

um objetivo previamente traçado pelos seus pais, e esses objetivos diferiam de 

acordo com sua classe social. Caso derivasse de família pobre, era esperado que 

essa criança crescesse e fosse capaz de executar funções braçais e que 

viabilizassem sua sobrevivência e a de sua família. Por outro lado, se fosse de 

família rica, era esperado que essa criança fosse detentora das habilidades físicas e 

mentais necessárias para tomar decisões, influenciar pessoas e conduzir a 

sociedade (Veyne, 1989). 

 

Em ambos os casos, uma criança com deficiência física ou mental de natureza 

média ou até mesmo grave, não seria capaz de atender aos propósitos idealizados 

por seus familiares durante sua formação gestacional. Desse modo, raras eram as 

famílias que compartilhavam dessa prática de rejeição, ou então que descobrissem 

deficiências apenas após alguns anos de vida. Entretanto, essas crianças eram 

mantidas dentro de casa e representavam uma vergonha para a família, pois eram 

uma comprovação de genes defeituosos, condenando-as a uma vida em que a 

felicidade não poderia estar presente, em função de serem consideradas incapazes 

e não merecedoras (Veyne, 1989). 

 

Veyne (1989) ressalta ainda que os gregos constituintes no período da Grécia 

Antiga, apesar de toda sua veneração à capacidade e ao desempenho mental e 

físico, também eram extremamente ligados às suas crenças religiosas e chegavam a 

medir suas vidas e ações de acordo a vontade dos deuses.  
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Santos (2015) desenvolveu estudos sobre Índice de Felicidade Local (IFL) no qual o 

interesse pelo estudo teórico-filosófico da felicidade remonta ao período da Grécia 

Clássica, especialmente a partir das reflexões de Sócrates (469 - 399 a.C.), Platão 

(427 - 347 a.C.) e Aristóteles (385 - 322 a.C.), cujo foco é o princípio da eudemonia, 

basilar para construir a longa tradição de estudos sobre definições a respeito da 

felicidade. 

 

De acordo com McMahon (2006), como citado em Santos (2015, p. 40), 

a palavra  eudemonia ou eudaimonia provém  do adjetivo grego eudaimon, 
que tem origem na junção das palavras gregas eu, que significa bom, e 
daimon, que significa espírito, Deus e também demônio. Assim, a palavra 
eudaimon contém em si a ideia de fortuna, a sorte de ter um bom espírito ao 
seu lado, isto é, um emissário dos deuses que conduz o indivíduo na direção 
do divino, intercedendo por ele, protegendo-o. 

 

Contudo, na concepção grega antiga, o indivíduo poderia ter ao seu lado um 

eudaimon (um espírito bom) ou um dysdaimon ou kakadaimon (um deus ou espírito 

ruim) capaz de enganá-lo e leva-lo à desilusão. Portanto na concepção grega 

clássica, a felicidade costumava ser representada pelas palavras olhios ou makarios, 

sinônimos de bem-aventurados, vinculados única e exclusivamente a sorte do 

indivíduo de ter ao seu lado um deus bom (eudaimon) ou um deus ruim (dysdaimon), 

não tendo o indivíduo capacidade alguma de alterar o seu destino e sua felicidade 

(Santos, 2015). 

 

Para culturas regularmente sujeitas a revoltas e reviravoltas do destino, fatos 

diversos como a descida da praga, o aparecimento de um exército saqueador ao 

início da fome; ou a ira de alguém melhor, era difícil imaginar a felicidade como algo 

que se poderia suportar, ainda menos como algo que se poderia controlar. Assim, a 

felicidade estava nas mãos dos deuses, distribuídos pela fortuna ou forjados no 

crisol do destino. E embora os prósperos possam proteger melhor contra a incerteza 

do que os pobres, mesmo os mais abastados não estavam imunes às revoltas e às 

repentinas mudanças que inevitavelmente ameaçavam a todos (Oishi, Graham, 

Kesebir & Galinha, 2013). 
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Oishi et al., (2013) alude os antigos sábios chineses e suas crenças sobre o 

infortúnio (huo) como gêmeo da fortuna (fu). Essa reflexão aparece em alguns dos 

primeiros escritos existentes na China e foi repetido ao longo dos tempos. Por sua 

vez, Dewald (2011) menciona Artabano da Pérsia, caracterizado por Heródoto (600 

a.c) como um conselheiro prudente, preconizador dessa sabedoria, mas em tons 

ainda mais escuros, expressando pressupostos compartilhados por muitas culturas: 

Portanto por mais curta que seja [a vida humana], não há um homem no mundo, 

aqui ou em outro lugar, feliz o suficiente para não desejar, não apenas uma vez, mas 

de novo e de novo estar morto em vez de vivo. Problemas e doenças nos afligem, e 

isso faz a vida, apesar de sua brevidade, parecer muito longa (Dewald, 2011). 

 

De acordo com Dewald (2011) o julgamento era sombrio, refletindo uma visão do 

mundo hostil e imprevisível, no qual o sofrimento se tornou norma em um ambiente 

governado por forças fora do controle humano. E ainda, a felicidade considerada 

ilusória e passageira. Conceber o contrário como algo que poderia durar de um 

mundo da mudança, seria imaginar uma conquista suprema, até sobre-humana, algo 

como uma felicidade divina. 

 

Ainda no século IV antes de Cristo, Sócrates, um dos maiores pensadores de sua 

época, define a felicidade como a presença dos deuses e, por consequência, 

colocava como aqueles que tinham apenas a ausência dos deuses. Mais uma vez, a 

felicidade não era colocada como um sentimento isolado, mas sim como diretamente 

associada e dependente da ação de terceiros. Caso houvesse a obediência e a 

compreensão da vontade dos deuses, haveria felicidade; caso contrário, não. Sendo 

assim, Sócrates dá sequência em seus pensamentos colocando que cabe ao 

indivíduo buscar a sua felicidade, sempre respeitando os mandamentos e as 

diretrizes deixadas pelos deuses, mas buscando sua realização pessoal através do 

trabalho ou dos estudos. Quanto mais esforçado o indivíduo fosse, maiores seriam 

as suas chances de alcançar momentos, realizações e o reconhecimento que 

poderia lhe trazer a tão almejada felicidade, reforçando a ideia de que a felicidade 

seria uma questão de merecimento (Ferraz et al., 2007). 

 

Conforme Leal (2019) a felicidade para Sócrates só poderia ser alcançada por meio 

da beleza, riqueza, saúde e poder. Antes de buscar a felicidade, os indivíduos 
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precisavam ficar mais belos, mais ricos, plenamente saudáveis e poderosos no que 

se refere à classe social e à influência sobre as demais pessoas. Para Sócrates e 

uma grande parte dos filósofos e estudiosos desse período, a felicidade não seria 

naturalmente acessada pelas classes sociais mais baixas, tampouco por escravos, 

camponeses e até mesmo pelas as mulheres, visto que todos esses não seriam 

capazes de alcançar o poder e a influência necessária para serem felizes (Dolan, 

Peasgoode & White, 2008). 

 

Apesar de posturas como a de Sócrates, extremamente contrário à ascensão dessas 

pessoas para a qualidade de cidadãos, um dos pilares da felicidade naquele período 

histórico era ter algum tipo de voz ativa e influência na política da cidade. Os 

indivíduos podiam votar no que acreditavam ser melhor para o povo e para si 

mesmos, visto que anteriormente eram obrigados apenas a acatar regras antes 

impostas por terceiros (Morales, 2014). Nestes termos, é possível dizer que a 

felicidade em períodos anteriores à consolidação da Igreja Católica era 

completamente ligada à capacidade cognitiva, física e política dos seres, bem como 

pela sua conexão com os deuses e o quanto eram ou não agraciados por eles como 

recompensa pela sua obediência.  

 

Dando sequência ao percurso histórico aqui disposto, o Iluminismo pode ser 

considerado um dos movimentos mais revolucionários da história da humanidade. 

Em função da oposição às tendências da época, o Iluminismo defendia a razão 

como fator determinante para as tomadas de decisão dos homens e não mais a 

religião (Luhmann, 2005).  

 

De acordo com Giannetti (2002, p. 21) “o grande divisor de águas no tocante à 

evolução da noção de progresso civilizatório e do seu impacto sobre a felicidade 

humana foi o Iluminismo europeu do século XVIII”, dando origem à era da razão, na 

qual se propaga o pensamento da existência de uma proporcionalidade equilibrada, 

de progresso civilizatório e felicidade. Assim, o Iluminismo origina-se no mundo 

neste século, cujo ideal culminou em uma oposição organizada frente às estruturas 

sociais que favoreciam as injustiças e promoviam a tristeza dos indivíduos, 

principalmente os das classes sociais mais baixas da época. Ou seja, os iluministas 

buscavam, primordialmente, justiça, felicidade e igualdade (Luhmann, 2005). 
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Luhmann (2005) explica o Iluminismo como um pensamento revolucionário, no qual 

o direito à felicidade pertencia a todos os indivíduos, principalmente por ser um 

direito natural. Sendo assim, nem mesmo a religião, ou tampouco as estruturas 

absolutistas da sociedade da época poderiam retirar dos indivíduos o seu direito 

natural de serem felizes e estarem integrados a uma sociedade justa e igualitária. 

 

Nesse contexto, Morin (2005) aponta o Iluminismo como responsável por diversas 

mudanças ocorridas na estrutura social da época, quando questionou os maiores 

pilares dessa sociedade.  

 

Desse modo, o bem-estar social era vivido apenas pelas parcelas mais ricas, 

poderosas e influentes da população, tendo como base a ausência de humanidade, 

direitos e participação política dos indivíduos não pertencentes às altas classes da 

sociedade. A desumanização destes indivíduos apontava desde o começo o não 

serem dignos de felicidade, beleza, dinheiro, poder ou influência. Com isso, a 

ascensão contínua dos mais ricos se evidenciava. A religião católica também era 

usada para este fim, pois por meio dela os abastados eram escolhidos por Deus, 

enquanto os menos favorecidos, não (Morin, 2005). 

 

Morin (2005) explica ainda que, ao questionar essas estruturas, o pensamento 

Iluminista pode ser considerado o responsável por trazer de volta a noção de 

igualdade, liberdade e felicidade para aqueles que não acreditavam ser merecedores 

desses sentimentos. Ao colocar a razão e o homem como centro dos pensamentos e 

da tomada de decisões, esses sentimentos se tornaram ideologicamente acessíveis 

para todas as classes, motivando as ações que ocorreram depois, como mostra a 

história.  

 

Clark (2008) explicita um fato impressionante em 1800 no qual a condição 

econômica do ser humano médio no mundo não era melhor do que havia sido na 

Idade da Pedra, a expectativa de vida não foi melhor e a estatura média foi 

realmente pior. Apesar das construções impressionantes, catedrais altas, grandes 

pirâmides, palácios e propriedades se alastrando para os proprietários e ricos, houve 

poucas mudanças na história econômica do mundo. 
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Por sua vez, Pomeranz (2009) vê mudanças no horizonte e, de fato, na Europa 

Ocidental e no norte das terras americanas iniciaram-se essas mudanças, 

preparando o caminho para a tremenda decolagem econômica da Revolução 

Industrial chamada pelos historiadores de Grande Divergência, o hiato econômico 

sem precedentes entre o Ocidente e o resto no final do século XVIII.  

 

McCloskey (2016) responde à indagação sobre o lugar da felicidade nesse 

desenvolvimento, exemplificando com o final do século XVII e o começo do século 

XVIII, período no qual foi possível detectar uma forte mudança na reflexão teológica 

cristã, falando menos em adiar nossa felicidade até a próxima vida e mais em fazê-la 

aqui embaixo.  

 

Segundo McCloskey (2016) desfocando o pecado e os fogos do inferno, os cristãos 

enfatizaram a benevolência e o desejo de Deus por nosso bem-estar durante a 

permanência terrena. Deus não quer que sejamos felizes? Em meados do século 20, 

Benjamin Franklin estava expressando espanto que os cristãos pudessem refletir de 

outra maneira. Observou ele que era surpreendente que os homens que se chamam 

cristãos devam dizer que um Deus de infinitas perfeições tornaria qualquer coisa 

nosso dever que não tenha uma tendência natural à nossa felicidade.  

 

Um número crescente de contemporâneos de ambos os lados do Atlântico estava se 

tornando convencido de que o Criador não faria isso. Como foi observado, a antiga 

pergunta “Como posso ser salvo?” Foi gradualmente dando lugar à nova pergunta 

“Como posso ser feliz em vida?" Essas mudanças na reflexão religiosa cada vez 

mais sancionavam a busca da felicidade mundana acompanhadas de uma nova 

retórica e pedido de desculpas pelo prazer apresentado por pensadores associados 

ao Iluminismo. Inspirados no pensamento e no exemplo de Isaac Newton, desenhou-

se a conclusão de um universo, não aleatório e caótico, mas ordenado e previsível, 

governado por princípios determinados pela razão humana. E ainda, se os seres 

humanos pudessem conhecer e entender o mundo natural, então eles certamente 

poderiam conhecer e entender o mundo humano, um mundo de sua própria criação 

(McMahon, 2006).  
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Para Oliveira e Limongi-França (2005) os indivíduos não trabalharam apenas para 

entender, mas para melhorar. Portanto, não era pecado buscar maior conforto na 

vida e trabalhar para melhorar nossa condição? E por que deveria ser tabu desfrutar 

de nossos próprios corpos e dos prazeres do mundo? Os seres humanos não foram 

construídos de modo a buscar prazer e fugir da dor? Já Carvalho et al., (2010) 

compreendem o prazer de modo natural, em que a natureza nos proporcione 

satisfação. Em suma, humanos foram feitos para serem felizes. Assim, uma 

crescente confiança iluminista de que os seres humanos poderiam controlar seu 

destino era acompanhada por um sincero pedido de desculpas por prazer e 

felicidade. Os dois, de fato, foram cada vez mais mencionados como um e o mesmo. 

 
Oliveira e Limongi-França (2005) mencionam o grande filósofo utilitarista inglês 

Jeremy Bentham (1996) ao recomendar que a maior felicidade do maior número seja 

o padrão pelo qual julgamos. Para o pesquisador, isso significa a maximização do 

prazer e a minimização da dor. Ou seja, o prazer foi bom, a dor ruim. Deveríamos 

trabalhar para espalhar um e mitigar o outro. Essa crença foi generalizada no século 

18. 

 

Fogaça e Perez (2014) compreendem como o pedido de desculpas do Iluminismo. 

Muito trabalhou-se para mitigar a visão perene que via a felicidade como uma função 

da fortuna, algo incontrolável, em última análise, e suposição comum ao cristianismo 

e às tradições de sabedoria, em que a felicidade era um produto de virtude superior 

ou graça, uma conquista rara e especial em um mundo no qual o sofrimento era a 

norma. Carvalho (2010) ressalta a notável indagação, “direito à felicidade”? E, no 

entanto, não foi essa de forma alguma uma reivindicação isolada, refletindo uma 

crença crescente de justiça exigindo felicidade para todos. Para Oliveira (2005), os 

seres humanos foram feitos para serem felizes; quando não eram, deveria haver 

uma razão (injustiça ou crença falsa; opressão ou falha individual). Por isso, os 

governos devem trabalhar para fornecer as condições para os recursos humanos 

poderem florescer (Tabela 1). 
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Tabela 1 
Felicidade integrando a constituição de vários países 

País Constituição Descrição 

França 
Constituição Jacobina 

Francesa 
1973 – o objetivo da sociedade é a felicidade comum, credo 
para uma nova era. 

EUA  
Declaração de Direitos 

da Virgínia 
1776 – o direito de buscar e conquistar a felicidade. 

França  
Declaração dos 

Direitos do Homem e 
do Cidadão 

1789 – a primeira noção coletiva de felicidade, 
determinando-se que as reivindicações dos indivíduos 
sempre se voltarão à felicidade geral. 

França Carta Francesa 
1958 – a adesão do povo francês aos Direitos Humanos 
consagrados 

França - 1978 – declaração inclui  a felicidade geral.  

Reino do 
Butão 

Artigo 9º da 
Constituição 

Possui o Índice Nacional de Felicidade Bruta (INFB), consta 
como dever o índice e o artigo 20, item1, estabelece que o 
Governo deverá garantir a felicidade no Estado.  

Japão 
Artigo 13º da 

Constituição do Japão 

Determina que todas as pessoas têm direito à busca pela 
felicidade, desde que isso não interfira no bem-estar público, 
devendo ao Estado, por leis e atos administrativos, 
empenhar-se na garantia às condições por atingir a 
felicidade; 

Coréia do 
Sul 

Artigo 10º da Carta da 
Coréia do Sul: 

Estatui que todos têm direito a alcançar a felicidade, 
atrelando esse direito ao dever do Estado em confirmar e 
assegurar os direitos humanos dos indivíduos. 

Brasil 
PEC 19/2010 

Altera o artigo 6º da 
Constituição Federal 

2010 - Proposta para inclusão do direito à busca da 
Felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, mediante a 
dotação pelo Estado e pela própria sociedade das 
adequadas condições de exercício desse direito. 

Fonte: Buarque, C. Proposta de emenda à constituição nº 19 de 2010. Recuperado em:< 
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=97622>. Acessom em 10 dez 2019. 

 

A felicidade da sociedade é a primeira lei de todo governo, declarou o fundador 

americano James Wilson. Por isso, a felicidade está presente em constituições de 

vários países há muito tempo. E, neste contexto, McMahon (2006) compreende a 

discussão da felicidade também como um credo para uma nova economia, pois, 

independentemente do papel preciso desempenhado pela era do Iluminismo, as 

discussões sobre felicidade promoveram a decolagem econômica seguida, 

claramente como um pedido de desculpas pela felicidade, na qual melhorias 

materiais foram propícias ao crescimento econômico. E claramente o crescimento 

econômico – com uma nova cultura de consumo, oferecendo itens de luxo, conforto 

e prazer para segmentos em expansão da população propícia à crença de que o 

sofrimento não precisa ser uma lei infalível do universo.  
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Turgot2 (data?) observou, na sociedade comercial moderna, que homens e mulheres 

compram e vendem felicidade na forma de pacotes discretos de prazer. Parecia que 

as economias modernas se prestavam perfeitamente à busca da felicidade. Se eles 

se prestavam à conquista da felicidade, era outra questão (Laval, 2017). Para Rocha 

(2011) essa afirmação, é claro, seria muito disputada nos séculos XIX e XX, com os 

críticos socialistas e marxistas do capitalismo, entre outros, acusando-o de não ter 

feito isso. Mas o que uniu todas as partes na disputa foi a suposição comum de que 

a felicidade é, e deveria ser, a causa humana. Esta foi a nova consequência da 

revolução nas expectativas humanas. 

 

Portanto, o dramático crescimento econômico subsequente, apesar de distribuído 

imperfeitamente entre países e classes, apenas alimentou essas expectativas, 

espalhando a demanda por se obter uma felicidade cada vez maior.  

 

Thomas Carlyle3, (falta data) como citado em McMahon (2006), em meados do 

século XIX, poderia chamar a atenção para essa transformação notável, observando 

que todo hipster lamentável que anda dentro de uma pele teve sua cabeça cheia 

com a noção de que ele é, deve ser, ou todos os seres humanos e leis divinas 

deveriam ser “felizes”. Carlyle era um cético, um dissidente do novo credo de 

felicidade como nosso fim e objetivo. No entanto, ele abordou a maneira pela qual 

esse credo tendia a excluir outros princípios organizadores da vida, bem como a 

espalhar para baixo e para fora para segmentos da população anteriormente 

marginalizados. Não obstante duas guerras mundiais e as incalculáveis tragédias do 

século XX, ele continuou a fazê-lo, de modo acelerado, desde a década de 1960.  

 

Para Bruckner (2011), a expansão do crédito pessoal e um ascendente 

individualismo licenciou ainda uma ética de realização pessoal e gratificação sem 

atrasos. A felicidade constitui o único horizonte de nossa democracia moderna. 

                                                 

 
2 Turgot, A. R. J. Oeuvres de Turgot et documents le concernant. Tomes I-V. (Jusqu'en 
1761) Turgot étudiant et magistrat (ot1). Ed. G. Schelle. Paris: Librairie Félix 

Alcan, 1913‐1923 
3 Thomas Carlyle foi escritor, historiador, ensaísta e professor escocês durante a era vitoriana. Ele 
chamou a economia de "ciência sombria", escreveu artigos para a Edinburgh Encyclopædia, e tornou-
se um polêmico comentarista social (Ecclefechan, 4 de dezembro de 1795 — Londres, 5 de fevereiro 
de 1881). 
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Enquanto isso, a globalização após a descolonização, apesar de seus outros efeitos, 

começou a estreitar a brecha econômica a partir da Grande Divergência, expondo 

centenas de milhões a mais (sobretudo na China, Índia e as economias asiáticas 

emergentes) com a perspectiva da felicidade nesta terra ser mais que boa sorte ou 

um sonho milenar Bruckner (2011).  

 

O fato de hoje as Nações Unidas, a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e outras organizações internacionais coletarem dados 

sobre a felicidade em todos os países do mundo é um sinal dessa expansão, um 

indicador da aspiração de todos serem felizes um dia e que devemos trabalhar para 

atingir esse objetivo. O significado geral dessa expansão, no entanto, em termos 

históricos, e o significado do surgimento de uma conversa global sobre felicidade 

ainda não está claro (McMahon, 2014). 

 

2.3. Felicidade no trabalho 

 

O trabalho em si concebe um importante lugar na existência do ser humano. É 

comum em entrevistas com psicólogos ou médicos mencionar que gastarmos dois 

terços de nossas vidas trabalhando. O indivíduo atua em organizações escolhidas 

para trabalhar (ou não tem outra opção), pois, sem trabalhar, não há dinheiro para 

manter a categoria básica de sobrevivência (Gratton & Scott, 2016).  

 

Desta forma, a felicidade do indivíduo é um fator efetivo para o trabalhador, 

traduzido por qualidade de vida. Para a empresa, eleva a produtividade e o 

desempenho pessoal. Portanto é fundamental discutir sobre a felicidade no trabalho 

ser tão relevante quanto o próprio ambiente. Além disso, é preciso compreender o 

limite da mente, do corpo e a relação do trabalho com a saúde. Sob a ótica 

empresarial, identificar as mudanças necessárias a serem adotadas pode garantir a 

felicidade no trabalho.  

 

Segundo Gratton e Scott (2016) faz-se necessário desenvolver competências de não 

somente intuir o dano, mas compreender as transformações do processo, que, na 

maioria das vezes, envolve apenas uma questão de sobrevivência econômica e 

familiar. Por sua vez, Sender (2017) explica que por meio da análise dos diversos 
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fatores ligados à felicidade do colaborador é possível compreender os estímulos 

mais adequados para abordá-los de maneira positiva. Assim, as organizações 

podem atuar de modo efetivo no que tange ao processo de manutenção e 

desenvolvimento de qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

Segundo Susniene e Jurkauskas (2009), grande parte das organizações apresenta 

uma estrutura extremamente verticalizada. A partir desse fato, se tem uma reação 

em cadeia altamente estressante e desmotivacional desde a coordenação de setor 

até o primeiro subordinado. A felicidade do trabalhador e a qualidade de vida no 

trabalho torna-se fator efetivo para o desenvolvimento do colaborador, considerando 

questões como produtividade e desempenho pessoal do mesmo.  

 

Por sua vez, Sender e Fleck (2017) reconhecem a felicidade dentro das 

organizações com sendo dependente de uma série de pontos, como a valorização 

do capital humano demonstrado pela empresa, a remuneração justa de acordo com 

o esforço do trabalhador, a segurança dentro do ambiente de trabalho, planos de 

carreira e motivadores internos e a preocupação com a saúde mental dos 

funcionários.  

 

Caso haja descaso por parte da empresa com a qualidade do ambiente de trabalho 

na qual os funcionários se encontram, é natural a sensação de desmotivação e 

insatisfação em relação à organização onde trabalham se tornarem maiores. Tais 

sensações negativas podem interferir diretamente no exercício das funções desses 

funcionários, podendo prejudicar o faturamento e funcionamento. Cabe aos gestores 

a busca por técnicas e metodologias capazes de contribuir para o bem-estar 

profissional desse funcionário, de modo a fazê-lo se sentir motivado e a acreditar 

nos objetivos da empresa (Antunes, 2000). No dia a dia o trabalho influencia muito o 

comportamento do funcionário, que de certo modo reflete no desempenho, 

produzindo ou não produzindo, afetando assim os resultados da empresa. O 

trabalho é uma atividade onde as pessoas realizam tarefas individualmente ou por 

meio coletivo. Já o ambiente de trabalho é um termo amplo para ser conceituado, 

pois algumas vezes refere-se ora a aspectos macro (condições instrumentais ou 

trabalho), ora a aspectos micro (local de trabalho) (Ferreira, Leite & Mendes, 2009).  
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É justamente por conta da crescente importância, no mundo empresarial, da 

temática da felicidade no trabalho, que há o expressivo crescimento do número de 

pesquisas sobre a importância dos recursos humanos para as organizações (Leite 

Maio, 2016). Nesse pensamento pode haver necessidade de contextualização da 

produção de bens e serviços e só assim conectar com as ideias da empresa. 

Segundo Ferreira, Leite e Mendes (2009) existem três principais grandezas no 

contexto de produção de bens e serviços: Relações sociais de trabalho; Condições 

de trabalho; Organizações de trabalho. 

 

Maximiano (2012), assevera que o ser humano deve ser observado por um enfoque 

biopsicossocial cuja entrada é a medicina psicossomática, abarcando uma visão 

ampla e completa. Analisam-se aspectos biológicos, psicológicos e sociais como 

parâmetros de avaliação do estado de saúde, verificando não apenas ausência de 

agentes patológicos, mas o bem-estar total. Nesse sentido, o enfoque 

comportamental relaciona alguns fatores influenciadores no ambiente de trabalho. 

Os fatores internos estão conectados diretamente ao indivíduo e seus interesses 

pessoais e à sua qualificação; realização pessoal; perspectiva de crescimento; 

prestígio e reconhecimento pelo trabalho realizado, e tudo isso é conectado a um 

único resultado: felicidade ou infelicidade.  

 

Laffaldano & Muchinsky (1985), examinando os correlatos de satisfação no trabalho 

com um foco científico, registraram uma média não corrigida da relação de (+ 0,25) 

com o desempenho geral do trabalho. Esses resultados foram muito semelhantes 

aos identificados por Petty, McGee e Cavender (1984), registrando uma correlação 

não corrigida média de (+ 0,23) cuja associação do desempenho avaliado foi mais 

forte para os gerentes e profissionais do que para outros funcionários (correlações 

médias não corrigidas de +0,31 e + 0,15, respectivamente). Podsakoff, Ahearne e 

MacKenzie (1997) fizeram uma revisão do estudo e registraram uma correlação 

média de satisfação com desempenho de (+0,24). Judge, Thoresen, Bono e Patton 

(2001) realizaram estudo por meio de meta-análise em 312 amostras e observaram 

uma correlação média não corrigida entre satisfação no trabalho e desempenho de 

(+ 0,18), com uma associação mais forte (média r = + 0,26), quando o trabalho 

desempenhado era de maior complexidade, permitia maior liberdade de ação. A 

revisão também indicou que a média da correlação foi um pouco maior nas medidas 
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gerais de satisfação no trabalho (+ 0,22). Em pesquisa posterior Schleicher, Watt e 

Greguras (2004) produziram correlações em duas amostras não gerenciais entre 

satisfação geral no trabalho e supervisão, e avaliaram o desempenho geral em + 

0,38 e + 0,23.  

 

Podsakoff, Ahearne e MacKenzie (1997) explicam que os estudos analisaram as 

atividades no trabalho as quais foram descritas como "comportamento de cidadania 

organizacional" ou "desempenho contextual". Tais comportamentos (papel extra) 

envolveram prestar assistência aos colegas, ser voluntário para realizar as tarefas 

necessárias, aderir às regras da organização e contribuir com sugestões para 

melhoramentos. Desse modo, o comportamento da cidadania organizacional pode 

ser mais facilmente distinto extraído do desempenho das tarefas principais em 

tarefas de nível inferior. Tarefas requeridas são atividades as quais tendem a ser 

mais rigorosamente especificadas do que as profissionais, quando a separação 

conceitual ou empírica entre cidadania e comportamentos de tarefas são menos 

diretos. Verificou-se ainda que as classificações do comportamento de cidadania por 

um chefe ou colegas têm sido associadas frequentemente à satisfação geral no 

trabalho (Podsakoff & MacKenzie, 1997).  

 

Em uma meta-análise, os autores Organ e Ryan (1995) resumiram as correlações de 

satisfação no trabalho com formas específicas de comportamento de cidadania 

classificadas por outras pessoas. Para o altruísmo, a média de r não corrigido foi de 

(+ 0,23) e, para conformidade avaliada com valor de (+ 0,20). Considerando a 

cidadania geral e comportamento, a correlação média das escalas de cidadania 

única com a satisfação no trabalho foi de (+ 0,38). 

 

Murphy (1996) sugeriu que em associações com cidadania este comportamento se 

deve a funcionários mais satisfeitos que experimentam mais humor de curto prazo, 

que mostrou estar ligado a comportamentos altruístas classificados por fatores (r = + 

0,24). Por sua vez Lee e Allen (2002) descobriram resultados positivos relacionados 

ao trabalho, correlacionando em (+ 0,18); e a ajuda fornecida a outras pessoas (+ 

0,24) com suas classificações do comportamento de cidadania de uma pessoa 

direcionado à organização amplamente. As formas ativas de humor positivo foram 

correlacionadas em (+ 0,17) com um amplo índice de comportamento de cidadania 
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avaliado pelos supervisores em pesquisa realizada por Eisenberger, Jones, 

Stinglhamber, Shanock e Randall (2005) denota que o comportamento dos 

funcionários também foi estudado em termos de hora extra. Muitos empregos 

oferecem a possibilidade de realizar algumas atividades não remuneradas 

trabalhando fora do horário exigido, bem como os requisitos específicos podem estar 

associados a esse comportamento.  

 

Gechman e Wiener (1975) realizaram um estudo com professores no qual o controle 

da idade foi fortemente associado ao bem-estar e à satisfação geral no trabalho, 

correlacionados em (+ 0,25) com a quantidade de tempo adicional não remunerado 

dedicado a atividades relacionadas ao trabalho. Birdi, Gardner e Warr (1998) 

estudaram a participação nas atividades de aprendizagem, e verificou-se uma 

satisfação geral no trabalho maior entre os mais ativos no desenvolvimento de 

atividades autodeterminadas (realização de projetos pessoais, participação em 

grupos de trabalho). Essa associação positiva permaneceu significativa após o 

controle de variáveis estatísticas demográficas que eram preditivas na participação 

nessas formas de atividade. Atividades desviantes no trabalho foram investigadas 

sob o título de comportamento contraproducente no trabalho, cobrindo roubo, 

sabotagem, mentira, agressão física e outras formas de delinquência. Esse tipo de 

atividade é difícil registrar com precisão porque as pessoas tendem a esconder, mas 

verificou-se ser mais comum entre os funcionários com menor bem-estar relacionado 

ao trabalho.  

 

Penney e Spector (2005) relataram correlações entre satisfação geral no trabalho e 

um comportamento contraproducente auto relatado e relatado por pares do 

funcionário (-0,33 e -0,25) respectivamente. Contudo, somente a partir dessas 

investigações transversais, não podemos determinar se um maior bem-estar 

promoveu os comportamentos questionados, se os comportamentos aumentaram o 

bem-estar, se ambos os efeitos ocorreram, ou (em muitos casos) se as variáveis 

foram causadas por causalidades (terceiras) importantes. Quase todos os estudos 

citados analisaram o bem-estar dos funcionários em relação ao comportamento no 

passado recente. É comum obter relatórios de felicidade e informações sobre 

comportamento quase do mesmo período. As classificações de desempenho no 

trabalho normalmente dizem respeito a um período anterior, de modo que uma 
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correlação relatada represente uma pós-dicção do que uma previsão de 

comportamento. Uma mudança claramente necessária para várias avaliações é 

permitir análises ao longo do tempo.  

 

A partir destes estudos, Lyubomirsky, King e Diener (2005) constataram a felicidade 

precedente do sucesso no trabalho, não vinculada apenas transversalmente. Houve 

assim a combinação de indicadores muito diversos, vários intervalos de tempo e 

medidas mistas de satisfação ou sucesso no trabalho, sendo encontrada a 

correlação longitudinal média (+ 0,24). 

 

A felicidade pode ter um impacto no desempenho por meio de uma sequência de 

influências sociais, bem como em termos inteiramente individuais. A contribuição do 

empregado, dar apoio social a outros tende a estar associada ao recebimento de 

apoio social em troca (Bowling, 2007). Dado que indivíduos mais felizes tendem 

mais a oferecer esse apoio, às vezes pode ser que o desempenho no trabalho 

também seja melhor devido às contribuições de apoio de outros funcionários. 

Influências entre as pessoas e desenvolvimento de normas culturais relevantes 

também são assumidas em pesquisas a nível internacional de organização. Vários 

pesquisadores previram que as organizações cujos funcionários estão, em média, 

mais satisfeitos, serão mais produtivos do que outras organizações. Por sua vez, 

Ostroff (1992) realizou um estudo em 298 escolas e constatou medidas 

padronizadas de desempenho acadêmico, eficiência significativa e comportamento 

do aluno significativamente associadas à média geral da satisfação no trabalho dos 

professores, um coeficiente médio de (+ 0,28).  

 

Arnold, Cooper e Robertson (1995) aplicaram procedimentos observacionais 

padronizados em um estudo sobre a prestação de cuidados de saúde por 

enfermeiros. As análises de variância para seis atividades assistenciais no nível da 

unidade revelaram diferenças substanciais na qualidade do atendimento entre 

enfermeiros cuja satisfação geral média no trabalho foi alta ou baixa. 

 

Koys (2001) desenvolveu estudos para medir o desempenho organizacional em 

termos sociais. Sua pesquisa envolveu 28 lojas de varejo e os resultados apontaram 

que, entre os funcionários, a satisfação média no trabalho foi correlacionada em (+ 
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0,35) com a lucratividade da loja no ano seguinte (para classificações subsequentes 

de satisfação do cliente, esse valor foi de (+ 0,61).  

 

Patterson, Warr e West (2004) realizaram um estudo em empresas de manufatura, 

obtiveram uma correlação de (+ 0,44) entre satisfação geral no trabalho e 

produtividade da empresa no ano seguinte. Essa associação longitudinal 

permaneceu significativa após vários controles estatísticos e esteve presente em 

análises separadas da satisfação média de gerentes e não gerentes em cada 

empresa (r = + 0,41 e + 0,39, respectivamente). 

 

Os pesquisadores Ryan, Schmit e Johnson (1996) fizeram análises transversais de 

dados em nível de unidade por correlações cujo controle do tamanho da unidade e 

média de dois pontos de medição entre a satisfação geral média dos funcionários no 

trabalho e participação de mercado foi de (+ 0,25); e entre satisfação no trabalho 

média e satisfação do cliente de (+ 0,20). As análises longitudinais finais sugeriram 

um padrão causal reverso envolvendo a satisfação do cliente, com reações mais 

profundas que influenciam os sentimentos dos funcionários sobre o trabalho. 

Contudo, tentativas de especificar a direção da causalidade para o indicador foram 

inconclusivas.  

 

Segundo Macey e Schneider (2003), apesar do emprego médio geral de satisfação 

nas empresas prever significativamente o lucro por ação com uma média de (r = + 

0,23), em cada um dos dois anos as correlações foram um pouco maiores (média + 

0,33) na direção inversa, a partir desse indicador financeiro para satisfação média no 

trabalho nos dois anos seguintes. Esses estudos deixam claro que o bem-estar e o 

desempenho podem influenciar e se relacionam de várias maneiras. No entanto, 

evidências longitudinais sobre a média de felicidade e desempenho financeiro das 

organizações permanecem limitados, e poucos estudos examinaram os dois tipos de 

variáveis em duas ou mais organizações. Ainda são necessários conjuntos de dados 

mais substanciais para interpretação. Também é desejável restringir a atenção a 

setores empresariais únicos, e não reunir informações sobre organizações com 

diferentes produtos ou serviços atuais, que podem operar em diferentes condições. 

As pontuações organizacionais médias também são mais significativas se em locais 

únicos, em vez de combinar várias sub-amostras de funcionários de locais distintos. 
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Os estudos de desempenho revisados na literatura têm se concentrado 

particularmente na satisfação no trabalho. No entanto, pode haver variações de 

estudos na dimensão dos sentimentos de ansiedade e conforto a serem explorados. 

Sobre o baixo bem-estar, provavelmente os funcionários com sintomas de ansiedade 

no trabalho tenham dificuldades para lidar com as demandas da atividade laboral, e, 

consequentemente, tenham um desempenho relativamente menos eficaz; uma 

associação inversa entre ansiedade relacionada ao trabalho e desempenho, é, 

portanto, provável. Poucas investigações abordaram essa possibilidade. Por sua 

vez, Jamal (1984) descobriu que a infelicidade em termos de tensão relacionada ao 

trabalho estava associada com classificações mais baixas de supervisão (correlação 

mediana de (–0,35). As investigações de Takeuchi, Wang e Marinova (2005) 

examinaram um efeito negativo relacionado ao trabalho, no qual resultou em uma 

correlação de (–0,36) com classificações contemporâneas dos supervisores do 

desempenho geral do trabalho e uma correlação de (–0,19) com essa mesma 

medida de desempenho um ano depois. Neste estudo examinaram-se os efeitos 

não-lineares de interação associados aos antecedentes e consequências da tensão 

psicológica no local de trabalho. Os resultados deste estudo indicam que as 

características da família interagem para afetar o nível de tensão psicológica no local 

de trabalho. 

 

2.4 Satisfação na função 

 

A escolha de uma profissão é uma das etapas mais importantes na vida de uma 

pessoa, por isso existe um grande incentivo em haver uma análise detalhada sobre 

as habilidades apresentadas e os desejos profissionais de cada indivíduo e sua 

busca em encontrar uma ocupação profissional satisfatória, culminando em plena 

felicidade no ambiente de trabalho (Sprea, 2010).  

 

As motivações para o trabalho têm uma origem muito antiga, um dos maiores 

pensadores e filósofos da antiguidade, Confúcio dizia trabalhe com o que ama e 

nunca mais terá que trabalhar. Ou seja, escolhendo uma profissão para a qual se 

tem talento, o trabalho não se torna um martírio e sim um processo de evolução que 

resulta em uma grande satisfação, a qual também pode ser chamada de felicidade 

na função (Gonzaga & Carmo, 2018).  
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Contudo, uma grande parcela da população não possui liberdade de escolha, pois a 

necessidade de sobrevivência leva os jovens a enfrentar cada vez mais cedo o 

mercado de trabalho, independente de gostar ou não das funções exercidas, são 

obrigados a aceitar a ocupação profissional para qual foram contratados. Corbi e 

Menezes-Filho (2006) discorrem sobre o quanto isso pode ser prejudicial para esses 

indivíduos, pois a maioria dessas pessoas seguem no mesmo emprego por toda a 

vida, sem a chance de cursar uma graduação e alterar suas atividades profissionais. 

O resultado desse processo são trabalhadores insatisfeitos e infelizes com o seu 

ambiente de trabalho, podendo até desenvolver distúrbios, transtornos e doenças 

relacionadas a sua ocupação. 

 

Segundo Sender e Fleck (2017) a felicidade dentro das organizações depende de 

uma série de pontos, como a valorização do capital humano demonstrado pela 

empresa, a remuneração justa de acordo com o esforço do trabalhador, a segurança 

dentro do ambiente de trabalho, planos de carreira, motivadores internos e a 

preocupação com a saúde mental dos funcionários.  

 

Segundo Antunes (2000), se houver descaso por parte da empresa com a qualidade 

no ambiente de trabalho, é natural haver insatisfação e desmotivação em relação à 

organização. Tais sensações negativas podem interferir diretamente no exercício 

das funções dos trabalhadores, o que pode prejudicar o faturamento e o 

funcionamento da organização. Portanto, cabe aos gestores a busca por técnicas e 

metodologias para contribuir com o bem-estar profissional dos funcionários, 

resgatando-os e motivando-os a acreditar nos objetivos da empresa (Antunes, 

2000). O autor explicita ainda ser de suma importância considerar os aspectos 

correspondentes aos fatores psicológicos desses funcionários pela gestão da 

empresa. Além disso, identificar e implementar melhorias necessárias ao ambiente 

físico, bem como avaliar os aspectos referente a saúde mental desses trabalhadores 

é fundamental (Antunes, 2000). 

 

Aliando esses dois aspectos que resultam na melhora material e imaterial do 

ambiente de trabalho, a empresa, como um todo, tende a apresentar crescimento. 

Antunes (2000), explica que a grande busca do ser humano pela melhora de sua 

qualidade de vida depende, em grande parte, de fatores relacionados às suas 
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vivências profissionais e o seu lugar social. O objetivo central é equiparar todos os 

aspectos da vida humana em sociedade, sendo esses o bem-estar do corpo, da 

mente e das relações sociais.  

 

Bergamini (2006) compreende a motivação como um fator de extrema importância 

para o desenvolvimento das atividades do dia a dia de uma empresa. Entretanto, a 

mesma se tornou fundamental devido às alterações sociais ocorridas nos últimos 

anos, transformando o meio corporativo extremamente competitivo e impassível a 

erros. Para Bergamini (2006), um funcionário motivado, entrosado com o restante da 

equipe e ciente de todas as suas funções dentro do ambiente de trabalho, melhora a 

saúde dos negócios e tem consequências positivas para o faturamento da empresa.  

 

Carvalho e Jeunon (2015) explicam que todas as organizações, independentemente 

de sua natureza jurídica, buscam funcionários motivados e comprometidos para 

realizar as atividades intrínsecas às suas funções. Por isso, essa é uma ação 

essencial na organização, pois colaboradores motivados apresentam um 

desempenho dentro ou acima dos parâmetros estipulados pelas instituições. 

 

Outro importante fator dentro do ambiente de trabalho é a segurança, tida como 

grande influenciadora da felicidade dentro das organizações. Com segurança, os 

funcionários têm a sensação de ter sua integridade física garantida, enquanto 

executam as funções para as quais foram designados durante a sua jornada de 

trabalho. Segundo Oliveira (2003), a definição mais clara e ampla de segurança 

consiste em estar livre de preocupações, perigos, incertezas e danos em todos os 

graus. Porém, para que essa segurança ocorra é preciso que o ambiente e os 

sujeitos que estão inseridos nele contribuam da melhor forma possível.   

 

O ambiente organizacional por si só apresenta dificuldades, pois é um ambiente 

diverso e extremamente complexo. Desde os funcionários até os donos da empresa, 

existe uma diversidade de pessoas, ideologias, pensamentos e prioridades em uma 

organização. Por isso, muitas vezes torna-se difícil desenvolver um trabalho em 

conjunto visando uma segurança sólida dentro do ambiente de trabalho envolvendo 

todos os seus setores (Oliveira, 2003). Assim, é preciso que as empresas levem em 

consideração as consequências operacionais da falta de segurança no ambiente de 
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trabalho. O medo natural desenvolvido por funcionários ao exercer determinadas 

funções, sem os equipamentos de proteção individual adequados, interfere na 

produção empresarial e desestabiliza a relação do funcionário com a empresa. 

 

Oliveira (2006) corrobora essa linha de raciocínio ao explicar que o período de 

recuperação necessário após um acidente de trabalho causa alterações no quadro 

de funcionários, pois, a necessidade de operar com menos elementos gera 

sobrecarga sobre os demais funcionários. Esse acúmulo de funções restantes pode 

causar muitas adversidades envolvendo desmotivação, falta de atenção, queda da 

produtividade, atraso em prazos de entrega e desaprovação geral. Sendo assim, é 

preciso que as empresas adotem uma postura para a defesa da segurança dentro 

do ambiente de trabalho em nome da saúde de seus funcionários e também da 

própria organização. Nesse contexto, pode se inferir que, enquanto o colaborador 

não se sentir seguro, com acesso a um ambiente de trabalho garantindo sua 

integridade física, a felicidade possivelmente será partilhada na organização. 

Ressaltam-se ainda dois fatores consequentes dessa realidade: o medo constante 

de acidentes de trabalho graves e/ou até mesmo fatais e o reconhecimento de 

desvalorização da vida em seu ambiente laboral. Ou seja, a vida não é valorizada 

como deveria (Oliveira, 2006). 

 

Para Carvalho, Martins, Lúcio e Papandréa (2013) proporcionar a segurança no 

trabalho é fundamental, pois colaboradores, se sentido seguros, estarão mais 

valorizados e motivados para trabalhar e produzir. Ou seja, a motivação é basilar 

para um ambiente de trabalho saudável e, por consequência, feliz. E ainda, 

funcionários motivados costumam apresentar um desempenho profissional melhor, 

bem como são mais receptíveis a devolutivas construtivas e estão mais dispostos a 

evoluir (Carvalho et al., 2013).  

 

Schuster e Dias (2016, p. 15) asseveram que,  

quando o colaborador percebe uma estrutura dentro da organização 
preocupada com o atendimento de seus anseios profissionais, nota-se uma 
motivação ao trabalho maior e, consequentemente, uma maior possibilidade 
de comprometimento. 
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Portanto, um plano de carreira dentro das organizações, é fundamental, pois, 

funcionários motivados progredirão dentro da organização, buscando apresentar um 

desempenho cada vez mais satisfatório e uma evolução constante, visto como um 

objetivo concreto e alcançável, a partir de seus esforços e aprendizado contínuo 

(Schuster & Dias, 2016). Para Bendassolli (2007), esses pontos são fundamentais 

para um funcionário ou colaborador se sentir feliz em seu ambiente de trabalho e por 

ser integrante da organização na qual trabalha. Portanto é possível construir um 

ambiente de trabalho saudável, acolhedor, motivador e propício à evolução 

constante de seus colaboradores. Além da saúde física e das questões operacionais 

inerentes ao ambiente de trabalho, as organizações devem se preocupar com a 

saúde mental dos funcionários no exercício de suas funções.  

 

Segundo Murta (2004), o estresse ocupacional pode ser identificado quando o 

cidadão não consegue mais cumprir todas as funções dentro dos prazos estipulados, 

ou seja, não apresenta mais rendimento satisfatório dentro do seu ambiente de 

trabalho e até mesmo fora dele. O estresse ocupacional está totalmente ligado à 

ocupação profissional desse indivíduo, mas as consequências desse estado 

emocional e psicológico são manifestadas fora do ambiente de trabalho e podem 

atrapalhar a vida pessoal desse indivíduo, tanto quanto atrapalham a vida 

profissional (Murta, 2004).  

 

Araújo, Graça, Cerqueira e Araújo (2003) alertam sobre as manifestações mais 

comuns do stress ocupacional envolvendo a constante sensação de não fazer o 

suficiente, que envolvem: ausência de sono, ansiedade, suor em excesso, 

nervosismo, tremores involuntários, tensão constante e sofrimento psíquico. Esses 

sintomas podem evoluir de acordo com o nível de estresse e do tempo no qual o 

funcionário se encontra nessa situação. Ou seja, não é apenas a produtividade 

desse funcionário que fica comprometida quando o mesmo está passando por um 

quadro de estresse ocupacional, mas principalmente a qualidade do seu trabalho 

fica extremamente reduzida e o mesmo fica mais suscetível a entrar em conflitos e 

não aceitar bem devolutivas negativas por parte de seus superiores. Esse sofrimento 

psíquico dentro do ambiente de trabalho pode ter variadas causas, as principais são 

a grande quantidade de trabalho para prazos curtos, a incerteza se as estratégias 

utilizadas serão eficazes, alteração no comportamento de consumo e falta de 
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incentivo por parte da empresa e dos ocupantes de cargos mais elevados (Araújo et 

al., 2003).  

 

Segundo Gonzaga e Carmo (2018) os seres humanos são categorizados como 

racionais, e contam com uma infinidade de emoções extremamente complexas, 

podendo motivar a execução de ações nem sempre benéficas para si e para outros 

de seu convívio. Em busca de controlar essa situação, a inteligência emocional é um 

conceito desenvolvido dentro da psicologia, cuja definição é o ensinamento da forma 

correta e saudável para lidar com as emoções.  

 

Na percepção de Woyciekoski e Hutz (2009), a inteligência emocional não consiste 

somente no silenciamento de emoções, mas no desenvolvimento do controle das 

mesmas a fim de usá-las com objetivos individuais e coletivos benéficos. Quando 

fortalecida, a inteligência emocional traz diversos benefícios para os indivíduos. Não 

apenas no tratamento de sofrimentos emocionais já consolidados, como também na 

prevenção do desenvolvimento de transtornos, distúrbios e até doenças psicológicas 

de natureza emocional. Desse modo, a convivência e a socialização são facilitadas 

por meio do autoconhecimento e da compreensão das sensações e emoções vividas 

por terceiros (Woyciekoski & Hutz, 2009).  

 

Apesar das emoções serem completamente naturais à existência humana, muitas 

vezes não há um direcionamento correto da forma como essas emoções devem ser 

conduzidas. Para Goleman (2015), a maioria das pessoas que não desenvolvem a 

inteligência emocional passam a desenvolver uma valorização constante de 

emoções negativas e tóxicas ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e até 

mesmo de suas relações sociais. Portanto, o foco da inteligência emocional é ajudar 

o indivíduo a controlar suas emoções e utilizá-las para gerar energia positiva em 

suas atividades, bem como para promover uma evolução em todos os aspectos de 

sua vida.  

 

Conforme Kanan (2010), essa influência interpessoal no processo comunicativo é a 

devida noção sobre liderança. Com isso, é crucial também discorrer sobre os 

saberes relativos à motivação e satisfação do funcionário. Assim, por meio de uma 

boa liderança, as pessoas são influenciadas a trabalhar entusiasticamente para 
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atingir objetivos organizacionais e, a partir das atitudes e do caráter do líder, esse irá 

inspirar e servir de exemplo para todas as suas equipes e parceiros.  

 

Para Oliveira e Marinho (2006, p. 18) “liderança é o que dá a uma organização sua 

visão e capacidade para transformar essa visão em realidade”. No que lhe concerne, 

Loenert (2002) define que um bom líder sempre tem uma boa visão, consegue 

demonstrar e passar essa visão para os funcionários, tem a capacidade de 

transformá-la em realidade, atingindo, junto com suas equipes e parceiros, as metas 

e objetivos planejados pela organização. Ou seja, ser líder significa subserviência 

aos demais, tendo como satisfação pessoal a satisfação dos companheiros, vendo 

no crescimento e progresso dos seus seguidores o seu próprio progresso e 

crescimento, e, no bem-estar de cada um, o seu próprio bem-estar (Oliveira & 

Marinho, 2006). 

 

Loenert (2002) explica que ser líder é promover crescimento e progresso da equipe, 

é se preocupar com a qualidade de vida e com o bem-estar de todos. A liderança é 

uma forma de influenciar os funcionários e equipes a atingirem seus determinados 

objetivos. A comunicação é uma ferramenta importante nesse processo, quando 

passada de forma assertiva para seus funcionários, se obtém os resultados 

esperados. Funcionários cientes de suas funções, valorizados pela organização, 

remunerados de forma adequada, tendo a segurança física garantida, bem como 

preservadas suas faculdades mentais e liderados de forma positiva, costumam ser 

funcionários felizes, buscando continuamente a evolução de suas habilidades 

profissionais (Arruda, 2009).  

 

Por isso, as empresas são submetidas a testes que podem definir os índices de 

Felicidade Interna Bruta – FIB, como será tratado no tópico seguinte. 

 

2.5. Felicidade Interna Bruta  

 

Embora o termo “Felicidade Nacional Bruta” tenha sido cunhado pelo quarto rei do 

Butão, o conceito tem uma ressonância muito mais longa, o Reino do Butão. O 

código legal de 1.729, que data da unificação do Butão, declarou: se o governo não 

pode criar felicidade (dekid) para seu povo, não há propósito para o governo existir 
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(Priesner, 1999). Em 1972, o quarto rei declarou que a felicidade deveria ser mais 

importante que o PNB (Produto Nacional Bruto) e, desde período, o país orientou 

sua política e desenvolvimento nacional focando seus planos para a Felicidade 

Nacional Bruta (ou GNH, do inglês Gross National Happiness. Nesta pesquisa, 

usaremos o termo FIB, Felicidade Interna Bruta). A Constituição do Butão (artigo 9 

de 2008), orienta o Estado a promover as condições para possibilitar a busca da 

Felicidade Nacional Bruta (Priesner, 1999). 

 

Segundo Priesner (1999) embora não exista uma definição oficial única de FIB, a 

descrição A Felicidade Nacional Bruta mede a qualidade de um país de maneira 

mais holística [que o PNB] é amplamente usada, e acredita-se no desenvolvimento 

benéfico da sociedade humana a partir do desenvolvimento material e espiritual, 

concomitantemente (Priesner, 1999). Nesse sentido, é vital esclarecer que o FIB no 

Butão é distinto da literatura ocidental sobre felicidade de duas maneiras. Primeiro, é 

multidimensional, não focada apenas no bem-estar subjetivo, com exclusão de 

outras dimensões e, em segundo lugar, internaliza explicitamente a responsabilidade 

e outras motivações (Priesner, 1999). 

 

Para Sales, Costa, Veronese, Ferreira e Resende (2013) a vivência da cultura 

asiática coloca o trabalho acima de todas as demais necessidades humanas, 

influenciando assim a percepção sobre a necessidade de medir a saúde física e 

mental dos funcionários e colaboradores das organizações, e não apenas o retorno 

financeiro proporcionado por esses trabalhadores. Por isso, o desenvolvimento do 

índice FIB tem por finalidade analisar a saúde emocional, física, psicológica, cultural, 

espiritual e ambiental de tudo aquilo capaz de contabilizar para o capital acumulado 

do país em todos os anos, incluindo, é claro, o capital humano das organizações e a 

forma como estava se sentindo em relação a sua função e o local onde trabalhava 

(Sales et al., 2013). 

 

Em linhas gerais, o índice FIB parte do princípio que determina os requisitos para 

existir felicidade em uma organização e, caso essas condições sejam cumpridas, o 

índice de Felicidade Interna Bruta – FIB será positivo e o desenvolvimento da 

empresa ocorrerá de forma contínua e saudável, sem haver sacrifício do bem-estar e 

da saúde de nenhuma das partes envolvidas (Turisco & Kirschner, 2011).  
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Santos, Gomes, Silva, Albuquerque, Neto e Guimarães (2017) explicam que em 

função dos adventos resultantes da conhecida Revolução Industrial, a saúde e o 

bem-estar dos funcionários foram amplamente relativizados. Anos depois, o 

resultado era assustador: homens e mulheres insatisfeitos, tristes, agressivos, 

apáticos e com danos físicos e psicológicos em função das extensas jornadas de 

trabalho, baixos salários, ausência de segurança no ambiente de trabalho e 

constantes movimentos repetitivos por cerca de oito, dez e até mesmo doze horas 

seguidas. Após a incidência de série de casos de acidentes de trabalho ou estresse 

ocupacional, a ONU passou a reconhecer a importância de utilizar o índice FIB para 

medir a qualidade de vida no ambiente de trabalho e as ações da empresa em 

relação ao uso indevido de recursos humanos e a relativização do capital humano 

(Valentim, Strey, Ferreira, Macedo & Dessotti, 2014).  

 

Para Santos et al., (2017) muitos são os aspectos analisados pelos indicadores FIB 

capaz de auxiliar no reconhecimento da real origem dos valores que compõem o PIB 

de um país, distinguindo a origem saudável e não saudável desses valores e ações.  

 

Ura et al., (2012) explica o FIB como uma premissa muito além do crescimento 

econômico de uma sociedade. Ele se faz baseado na integração do 

desenvolvimento material, psicológico, cultural e espiritual, sempre em harmonia 

com a Terra. Assim, para alcançar esse objetivo, foram definidas quatro áreas 

estratégicas, também denominadas pilares do FIB: 1) Desenvolvimento 

socioeconômico sustentável e equitativo; 2) Conservação ambiental; 3) Preservação 

e promoção da cultura e 4) Boa governança. Estes quatro pilares são ainda 

articulados por nove domínios, todos com mesmo peso, formando a base do 

conceito FIB.  

 

As nove dimensões do FIB abarcam o Bem-estar psicológico, a Saúde, o Uso do 

tempo, a Educação, a Diversidade cultural e resiliência, a Boa governança, a 

Vitalidade comunitária, a Resiliência ecológica e o Padrão de vida (Figura 1). 
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Figura 1 
Os nove domínios do FIB 
Fonte: Traduzido pelo autor do original em inglês (GNH CENTER BHUTAN, 2016).  

 

O bem-estar psicológico busca compreender como as pessoas percebem e avaliam 

suas vidas, tanto em relação a estados de bem-estar mental de longo prazo, quanto 

em situações de humor momentâneas. No entendimento butanês, em uma 

sociedade em que o bem-estar é regularmente avaliado, as pessoas tendem a 

prestar mais atenção sobre o seu bem-estar e entender melhor as suas causas, 

fazendo com que a avaliação não seja positiva apenas per si, mas também pelas 

consequências benéficas que ela traz (Zangmo, 2009). 

 

A saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (1946), consiste em um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças 

ou enfermidades. Para o índice FIB, no entanto, o conceito se limita à saúde física. 

Isto porque as dimensões de saúde mental e social são abarcadas em outros 

domínios, como o bem-estar psicológico, a vitalidade comunitária e padrão de vida. 

O FIB considera que a felicidade é consequência de uma boa saúde. Nesse sentido, 
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apesar de serem coisas diferentes, a linha que os separa é bastante tênue, 

apresentando grande parte dos seus determinantes em comum. Por exemplo, assim 

como a renda, o nível educacional e a prática de atividades físicas podem contribuir 

para uma boa saúde, da mesma forma, podem contribuir para a felicidade do 

indivíduo. Não se sabe se uma boa saúde implica em maior felicidade ou vice-versa, 

mas sabe-se que ambos são fatores intensamente associados (Wangdi, 2009). A 

proposta FIB busca proporcionar aos indivíduos acesso a saúde de qualidade ao 

mesmo tempo em que se preocupa com a medicina preventiva e com as atividades 

produtivas de saúde. Na prática, isto significa oferecer informações sobre como gerir 

e preservar a própria saúde, prevenindo doenças e mantendo o corpo em equilíbrio 

(Arruda, 2009). 

 

O uso do tempo pode ser considerado atualmente como um recurso importante e 

escasso. Por isso, a forma como este é utilizado e a maneira como é distribuído 

representa um fator de grande importância sobre a felicidade dos indivíduos. Assim, 

para o FIB, este tipo de investigação viabiliza a obtenção de informações sobre o 

que as pessoas realmente fazem em suas vidas e a forma com que dividem o seu 

tempo entre o trabalho e a vida pessoal. Entende-se que, geralmente, os indivíduos 

que têm a carga horária de trabalho aumentada tendem a desequilibrar essa divisão 

do tempo. Tal fato, por sua vez, costuma ser motivado pelo desejo de ganhar mais 

dinheiro. Assim, essas pessoas acabam não tendo tempo para fazer as coisas que 

gostam ficando menos felizes e mais estressados (Galay, 2009). 

 

No que diz respeito à educação, em termos de felicidade, o índice FIB se distingue 

dos indicadores educacionais convencionais, pois tenta avaliar os diferentes tipos de 

conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo da vida das pessoas, 

considerando: história, cultura, cidadania, ecologia, conhecimento indígena, e as 

competências, na maioria das vezes, adquiridas informalmente (Wangdi, 2009). O 

FIB entende a educação como um importante atributo para o desenvolvimento de 

novos conhecimentos e também o aprendizado de valores e habilidades, além de 

despertar a criatividade, a sensibilidade cívica e melhorar o capital humano. O rei 

Jigme procurou dar ênfase a este domínio por acreditar que em um país onde a 

educação não fosse equitativa, esse sempre seria um país desigual, no qual se 

predomina a ignorância e faz surgir dominadores e dominados. 
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Tideman (2004) acrescenta que a educação é essencial para os seres humanos 

atingirem seu pleno potencial, tanto individual como coletivo. Também é 

preponderante na preservação do meio ambiente, da saúde, do desenvolvimento 

social, da participação do povo na economia nacional e ainda contribui para a 

redução significativa de conflitos, já que a partir do momento em que as pessoas têm 

capacidade de argumentação e condições de reivindicar seus direitos de maneira 

civilizada, a guerra se faz desnecessária. Uma educação abrangente, de qualidade e 

de longo alcance mostra-se, portanto, de fundamental importância para a 

viabilização dos outros domínios do indicador FIB (Arruda, 2009; Tideman, 2004; 

Wangdi, 2009). 

 

A diversidade cultural e resiliência, sob o ponto de vista da ideologia FIB, 

representam o respeito de cada indivíduo às diferentes culturas (co) existentes. 

Assim, a homogeneização e a incessante competição, típicas no capitalismo 

ocidental, são substituídas pelo princípio da complementaridade do diverso (Arruda, 

2009). Considerando que o ser humano precisa conviver em sociedade, a equidade 

diante da diversidade se faz necessária para que haja harmonia. Além disso, busca-

se o que é chamado por Chophel (2009, p.148) de “resiliência cultural”, que 

representa a capacidade de as sociedades superarem desafios provenientes de 

outras normas e ideias em prol da preservação de sua identidade cultural. Segundo 

o autor, esta capacidade se faz positiva por proteger e fortalecer a soberania e a 

segurança do país, além de abrandar os impactos negativos da globalização. 

 

A boa governança, ainda que não exista uma definição única para o termo, pode-se 

dizer que, para o FIB, é  

[a] sábia gestão do poder econômico e político de modo a garantir que a 
sociedade crie e preserve as condições materiais, sociais, culturais e 
ecológicas de viver em harmonia, alegria, paz e felicidade (Arruda, 2009, p. 
2).  

 

Em termos gerais, a boa governança implica em participação popular, Estado de 

direito, transparência, prestação de contas, prestação de serviços efetiva e a 

garantia da equidade. Sendo assim, de acordo com os preceitos do FIB, a base do 

plano de ações elaborado por um governo deve obedecer às necessidades diretas 

de seu povo, que, por sua vez, tem o dever de fazer valer seus direitos participando 
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ativamente da vida política do seu país. Isto porque se torna muito difícil conseguir 

progressos governamentais significativos quando não se pode confiar nos chefes de 

estado ou mesmo quando os cidadãos se fazem omissos diante das dificuldades 

cotidianas. Ressalta-se ainda que a boa governança, particularmente, permeia todos 

os outros domínios, fazendo com que seus efeitos sobre a sociedade se deem a 

partir do esforço cumulativo dos demais (Rapten, 2009; Parker, 2008). 

 

A vitalidade comunitária busca examinar as interações e relações dentro e, até certo 

ponto, por meio das comunidades (Chophel, 2009). Portanto, enquanto seres 

sociais, os seres humanos precisam se relacionar e interagir com outros para serem 

felizes e até mesmo para sobreviver. A comunicação e a cooperação entre os 

sujeitos, por sua vez, seriam instrumentos para vitalizar as comunidades e os 

valores, como cooperação, altruísmo recíproco, solidariedade consciente e amor, os 

quais deveriam permear famílias e comunidades equilibradas e felizes. Por sua vez, 

Arruda (2009) compreende que a falta de laços sociais e afetivos podem levar à 

perda do valor da vida e o respeito a ela. Ou seja,  

a violência é uma expressão eloquente da carência de vitalidade comunitária, 
e do carinho, afeto e amor, sem os quais o ser humano se desfigura, adoece, 
morre ou passa a matar (Arruda, 2009, p. 6). 
 

No que tange à resiliência ecológica, uma vez que indicadores econômicos como o 

PIB se restringem à medição das riquezas de um país, sem se importar com a 

origem daquela opulência, o FIB vem trazer a ideia de sustentabilidade e cuidado 

com a natureza, ao considerar em sua medição a qualidade da água, do ar, das 

florestas e do planeta como um todo. Neste sentido, questões sobre consciência e 

atitude ambiental adentram os aspectos abordados pelo indicador, que entende que 

o que fazemos contra a natureza, fazemos contra nós mesmos (Arruda, 2009, p. 5).  

 

Gunderson (2000) conceitua resiliência ecológica, como uma forma de recuperação 

de um sistema após um distúrbio, assumindo assim uma importância apreciável para 

o debate sobre felicidade, pois, ao recuperar e preservar a fonte de sustento de toda 

humanidade, garantir-se-á, por conseguinte, o futuro das próximas gerações; logo, a 

possibilidade da felicidade prolongada. Pode-se dizer que o objetivo a ser atingido é 

o equilíbrio entre meio ambiente e padrão de vida, em especial no que tange à 

soberania e a segurança alimentar (Arruda, 2009). 
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O padrão de vida refere-se à base material do bem-estar, que se reflete no nível de 

consumo do indivíduo (Galay, 2009). Assim, o padrão de vida de um indivíduo 

representa um fator importante na determinação do seu bem-estar ou felicidade e, 

por essa razão, recebe muita atenção de estudiosos e de governantes. O FIB 

procura identificar o número de pessoas com padrão de vida digno (cujas 

necessidades básicas são satisfeitas) e quais são as deficiências que ainda 

precisam ser atendidas por meio de políticas públicas e de atividades produtivas e 

distributivas. Faz-se importante ressaltar que, diferentemente de abordagens 

economicistas que utilizam a renda real como referência para medição do padrão de 

vida, a ideologia FIB abarca tanto a renda monetária quanto a não monetária 

(Arruda, 2009; Galay, 2009). 

 

2.6. Felicidade Interna Bruta versus Produto Interno Bruto 

 

Para que possamos iniciar a reflexão acerca do índice de Felicidade Interna Bruta – 

FIB, é preciso que haja uma clara compreensão do que são os índices de medida e 

sua aplicação. Sales et al., (2013) chama atenção para o fato de que, mesmo que 

em teoria, o aumento de certos índices seja fácil de ser alcançado; na prática, essa 

não é a realidade.  

 

Os indicadores econômicos são constituídos de dados estatísticos capazes de 

oferecer uma ideia do estado de uma determinada economia num certo período ou 

data, sendo passíveis de mudanças e oscilações (Sandroni, 1987). Já os indicadores 

sociais são dados construídos com base em observações, referentes a aspectos da 

vida social ou a mudanças nela ocorridas (ONU, 1975). Entre os indicadores de 

natureza econômica, destaca-se o Produto Interno Bruto (PIB), o Produto Nacional 

Bruto (PNB) e o Produto Nacional Líquido (PNL). Já entre os indicadores sociais, o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice de Liberdade Humana (ILH), 

Índice de Liberdade Política (ILP), Índice de Pobreza Humana (IPH) são destaques. 

 

Segundo Mankiw (1999, p. 484) o PIB “é o valor de mercado de todos os bens e 

serviços finais produzidos em um país em dado período de tempo”. Como índice de 

riqueza, mede tanto a renda total da economia quanto a despesa total, com bens e 

serviços. Contudo, sua validade como indicador de bem-estar é intensamente 
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contestada. Nesse sentido, o PIB não se caracteriza como um indicador perfeito de 

bem-estar, pois não contempla alguns dos fatores que contribuem para uma vida 

satisfatória, como o lazer. Segundo Leamer (2009), o PIB não é felicidade, mas, 

mesmo limitado a seu domínio material, exclui-se muita coisa valiosa e coloca muito 

do que realmente é indesejado. Nesse sentido, a utilização exclusiva desses índices, 

puramente quantitativos, como referência para a avaliação do desempenho de 

determinada localidade, ensejou um descontentamento generalizado, haja vista a 

omissão de dimensões qualitativas, como o bem-estar. Neste contexto, surgem os 

indicadores sociais, que visam à superação das limitações intrínsecas aos 

indicadores econômicos (Sales et al., 2013) 

 

Tomando como exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) pode ser classificado como o 

índice responsável por medir o montante financeiro de todos os bens e serviços do 

país. Na ausência de leis trabalhistas ou ambientalistas, as empresas poderiam 

estar livres para produzir cada vez mais e aumentar o PIB do país. Contudo, caso 

essa metodologia fosse adotada, em longo prazo haveria um grande crescimento 

nos índices de poluição e prejuízos à natureza, bem como haveria também 

funcionários infelizes e depressivos pelas péssimas condições de trabalho (Leamer, 

2009).  

 

Por isso, Santos et al. (2017) explicam que, para medir um índice de forma correta, é 

preciso considerar todas as variáveis a serem analisadas e, não apenas o valor final 

do dinheiro arrecadado no mês, semestre ou ano. No caso das organizações, por 

exemplo, o aumento do faturamento poderia ser alcançado por meio da diminuição 

do quadro de funcionários, aumento da carga horária de trabalho e uma redução no 

salário e nos benefícios. Entretanto, em longo prazo, tais medidas seriam 

extremamente maléficas para a gestão de pessoas e de projetos da empresa. Para 

Turisco e Kirschner (2011) tal realidade se deve ao fato de que, nessas condições, 

haveria uma grande rotatividade de funcionários, sendo necessário realizar novos 

treinamentos constantemente, e a insatisfação e infelicidade tornariam o ambiente 

de trabalho extremamente tóxico e nada propício para o desenvolvimento saudável 

dos funcionários e colaboradores. A partir dessa premissa, a elaboração dos 

maiores índices de medidas do Brasil conta com a distinção detalhada dos objetivos 

alcançados e da forma como foram alcançados, ou seja, o PIB – por exemplo – não 
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mede apenas o valor final obtido com todos os bens e vendas do país, mas também 

diferencia quais objetivos foram concluídos por meio do desenvolvimento saudável e 

quais não foram, bem como se os eventuais crescimentos têm caráter temporário ou 

sólido (Queiroz, 2015). Tendo em vista a grande importância dessas questões para 

os indicadores do PIB, o mesmo também é responsável por fazer a análise da 

valorização do capital humano dentro das organizações, o índice de satisfação dos 

funcionários, lazer, remuneração adequada, bonificações, entre outros.  

 

Para Queiroz (2015) esse é o caminho traçado em busca de reconhecer o real 

crescimento do país e a qualidade das organizações que contribuem para aumentos 

no PIB. Assim, diante de necessidades específicas, em um país marcado pela 

desigualdade social e pelas condições precárias de vida, outros índices foram 

desenvolvidos em busca de reconhecer a qualidade de vida no ambiente de trabalho 

e a satisfação dos profissionais que atuam nas organizações. Já o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, foi criado por Mahbub ul Haq com a colaboração 

do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 

1998. O IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. 

Nele foram abarcadas as dimensões longevidade, educação e renda.  

 

Para Santagada (2014) foi preciso se ater a aspectos de fácil mensuração refletindo 

de modo efetivo a boa consequência do desenvolvimento na vida das pessoas. 

Desde então, o IDH vem sendo amplamente utilizado, ainda que de forma crítica, por 

diferentes países, sendo sua conceituação de desenvolvimento humano 

constantemente reformulada e ampliada pelo PNUD/ONU (Herculano, 1998). Como 

aponta o PNUD, não obstante o IDH ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento 

humano, ele não se estende a todos os aspectos de desenvolvimento e não se trata 

de uma representação da felicidade das pessoas, nem tampouco indica o melhor 

lugar no mundo para se viver. Segundo Sales et al., (2013) outros indicadores, além 

do IDH, também se destinam a medir o nível de desenvolvimento social de 

determinada região. Em razão de uma amplitude de fatores complexos envolvendo a 

determinação do desempenho de uma região, seja de natureza econômica ou social, 

se justifica a variedade de indicadores de mensuração existentes. Um grande 

desafio para pesquisadores e estudiosos do assunto foi identificar uma forma de 

reunir o maior número possível de fatores em um único indicador. Neste cenário, 
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emerge a ideia de Felicidade Interna Bruta, um índice inovador, evidenciado na 

literatura econômica como uma nova maneira de se aferir o bem-estar de uma 

população a partir da sua felicidade. 

 

Segundo Valentim et al., (2014) o índice FIB é um dos mais conhecidos quando o 

assunto é o desenvolvimento humano e gestão organizacional de pessoas. O índice 

FIB é utilizado pela Organização das Nações Unidas – ONU para expressar a real 

compreensão do desenvolvimento dos países, não apenas analisando os valores 

produzidos, mas também a forma como foram produzidos e se houve o sacrifício do 

bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores e funcionários.  

 

Os resultados apresentados pelo índice FIB conhecidos na literatura são oriundos  

da década de 70, no sul da Ásia, em um pequeno país independente chamado  

Butão. Chegada a dinastia do quarto Rei de Butão, Jigme Singye Wangchuc, ele 

passou a considerar a necessidade de avaliar o crescimento do país por outras 

óticas que não fossem relacionadas a economia e o acúmulo de capital daquele 

semestre ou ano. Desde então, o reino de Butão, com o apoio do PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), começou a colocar esse conceito em 

prática, e atraiu a atenção do resto do mundo com sua nova fórmula para medir o 

progresso de uma comunidade ou nação. Assim, o cálculo da “riqueza” deve 

considerar outros aspectos além do desenvolvimento econômico, como a 

conservação do meio ambiente e a qualidade da vida das pessoas (Sales et al., 

2013).  

 

2.7. Modelo de pesquisa: aplicação e metodologia dos índices de felicidade e 
de bem-estar 
 

Ao longo dos anos, inúmeros mecanismos foram sendo criados para medir os 

índices sobre Felicidade. O banco de dados disponível ao público (World Database 

of Happiness) com 5.671 referências bibliográficas e 1.164 medições referentes à 

Felicidade, foi criado por Veenhovem (2009), envolvendo diversas nações. Por isso, 

como se vê, felicidade não poderia ser um conceito metafísico, de mensuração 

impossível; contudo, é importante que o instrumento para a sua medição tenha 

absoluta coerência com a respectiva definição dada à felicidade. Nesse contexto, 

diferentes instrumentos de medida podem ser usados para mensurar o nível de 



57 

Felicidade das pessoas. A Felicidade Interna Bruta (FIB) é um dos índices 

representativos para a medição do desenvolvimento por meio da felicidade e do 

bem-estar. Para Ura et al., (2012) o objetivo da Felicidade Interna Bruta (FIB) é 

medir o que dá o nome ao índice, mas de forma que os seus próprios resultados, 

nas variadas áreas que produzam efeito sobre o bem-estar dos cidadãos, sejam 

revertidos mediante políticas públicas. Assim, desdobra-se este índice em nove 

domínios com trinta e três indicadores, alguns deles compostos por variáveis, 

atingindo o número total de cento e vinte e quatro (Tabela 2) componentes. 

 

Tabela 2 
Domínios, indicadores e seus pesos do FIB 

Domínio Indicador Peso 

Bem estar psicológico 

Satisfação com a vida  33% 
Emoções positivas  17% 
Emoções negativas  17% 

Espiritualidade  33% 

Saúde 

Saúde automedida  30% 
Dias saudáveis  30% 

Invalidez  30% 

Saúde mental  30% 

Uso do tempo 
Trabalho 50% 

Sono 50% 

Educação 

Alfabetização  30% 
Escolarização  30% 
Conhecimento  20% 

Valores  20% 

Diversidade cultural e 
resiliência  

Habilidades artísticas  30% 
Participação cultural  30% 

Língua Nativa  20% 
Drlglam Namzha (Caminho da 

Harmonia 
20% 

Boa Governança 

Participação política  40% 
Serviços  40% 

Desempenho governamental  10% 
Direitos fundamentais  10% 

Vitalidade comunitária 

Doações (tempo e dinheiro)  30% 
Segurança  30% 

Relações comunitárias  20% 
Família  20% 

Diversidade ecológica e 
resiliência  

Dano à vida selvagem  40% 
Questões urbanas  40% 

Responsabilidade com o 
ambiente  

10% 

Questões  ecológicas 10% 

Padrões de vida 
Renda per capita 33% 

Bens 33% 
Moradia 33% 

Fonte: adaptado de Ura, K.; Alkire, S.; Zangmo, T.; Wangdi, K. (2012). An Extensive Analysis of GNH 
Index. Butão: Centro de Estudos do Butão, 2012. Recuperado de: 
<http://www.grossnationalhappiness.com/>. Acesso em: 6 mar. 2020. 
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Oliveira, Guerra, Ribeiro e Neiva (2016) explicam que os resultados indicam o 

elevado peso dos indicadores, quando se trata das variáveis Tempo de Trabalho e 

Tempo de Sono, que compõem o domínio Uso do Tempo, ambos com 50%. Os 

próximos indicadores mais importantes são Participação Política e Serviços (domínio 

Boa Governança), e Dano à Vida Selvagem e Questões Urbanas (domínio 

Diversidade Ecológica e Resiliência). 

 

A partir da compreensão do peso dos indicadores, é possível medir a contribuição de 

cada domínio para a felicidade geral, conforme descrito na Tabela 3.  

 

Tabela 3 
Domínios e sua porcentagem de contribuição (peso) para o FIB 

Domínio Contribuição para a FIB % 

Saúde  14 
Diversidade ecológica e resiliência  12 

Bem-estar psicológico  12 
Vitalidade comunitária  12 

Padrões de vida  11 
Uso do tempo  10 

Diversidade cultural e resiliência  10 
Boa governança  9 

Educação 9 

Fonte: adaptado de Ura, K.; Alkire, S.; Zangmo, T.; Wangdi, K. (2012). An Extensive Analysis of GNH 
Index. Butão: Centro de Estudos do Butão, 2012. Recuperado de: 
<http://www.grossnationalhappiness.com/>. Acesso em: 6 mar. 2020. 

 

Para Oliveira et al., (2016) estes números são significativos, pois refletem a 

importância da saúde no bem-estar humano, além de evidenciar a pouca 

importância atribuída à educação para a felicidade. Então, para se medir o ponto de 

suficiência a ser alcançado por um indivíduo para que este seja tido como feliz deve-

se utilizar limiares. Portanto, o FIB é criado a partir de dois números: a percentagem 

de pessoas felizes e a percentagem de domínios em que pessoas ainda não felizes 

possuem suficiência é o que interpreta Lustosa e Melo (2014), como citado em 

Oliveira et al., (2016). 

 

Louette (2009) organizou os indicadores de FIB baseado em 72 componentes, 

divididos em nove (9) dimensões, considerando os principais aspectos de felicidade 

e bem-estar no Butão: bem-estar psicológico, bom padrão de vida econômica, 

educação de qualidade, saúde, vitalidade comunitária, acesso à cultura, gestão 

equilibrada do tempo, proteção ambiental e boa governança (Tabela 4). 
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Tabela 4 
Dimensões e indicadores do índice de Felicidade Interna Bruta aplicado no Butão 

Dimensões Indicadores 

Bem-estar psicológico 

1 Condição geral de saúde  
2 Frequência de orações  
3 Frequência de meditação  
4 Carma na vida cotidiana  
5 Egoísmo  
6 Inveja  
7 Calma  
8 Compaixão  
9 Generosidade  
10 Frustrações  
11 Consideração sobre cometer suicídio  

Uso do tempo 
Total de horas trabalhadas 
Total de horas de sono 

Vitalidade comunitária 

1 Confiança em relação aos vizinhos 
2 Ajuda entre vizinhos dentro da comunidade  
3 Proximidade com os membros da comunidade 
4 Socialização com os amigos  
5 Cuidado efetivo entre os membros da família  
6 Desejo de não pertencer à sua família  
7 Discordância entre os membros da família  
8 Compreensão na família  
9 Recursos familiares para dar conforto  
10 Quantidade de familiares na mesma comunidade 
11 Experiência como vítima de crime  
12 Segurança com relação a danos humanos  
13 Sentimento de inimizade na comunidade  
14 Dias dedicados ao voluntariado  
15 Prática de doações financeiras  
16 Disponibilidade para apoio social 

Cultura 

1 Primeiro idioma utilizado  
2 Frequência de prática de jogos tradicionais  
3 Aptidão para Zorig Chusum  
4 Importância da disciplina (Drig) para as crianças  
5 Ensino de valores morais às crianças  
6 Conhecimento da máscara e de outras festas realizadas em tshechus  
7 Importância da reciprocidade  
8 Matar  
9 Roubar  
10 Mentir  
11 Comportamento sexual  
12 Quantidade de dias que reservou durante o ano para as festas da 
comunidade  

Saúde 

1 Autorrelatos do estado de saúde  
2 Deficiências a longo prazo  
3 Saúde nos últimos 30 dias  
4 índice de Massa Corpórea  
5 Conhecimento sobre transmissão de HlV/Aids  
6 Tempo de amamentação exclusiva para as crianças  
7 A distância até o centro de saúde mais próximo  

Educação  

1 Nível de educação  
2 Taxa de alfabetização  
3 Capacidade de compreensão  
4 Conhecimento sobre lendas locais e histórias folclóricas  

Continua 
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Conclusão 

Dimensões Indicadores 

Diversidade ecológica  

1 Poluição dos rios  

2 Erosão do solo  

3 Método de eliminação de resíduos  

4 Nomes e espécies de plantas e animais  

5 Árvores ao redor de sua moradia  

Padrão de vida 

1 Renda domiciliar  
2 Suficiência da renda para suprir as necessidades diárias  
3 Insegurança alimentar  

4 Moradia em casa própria  
5 Quantidade de quartos 
6 Aquisição de roupas de segunda mão  
7 Contribuição para as festas da comunidade  
8 Reparos e manutenção da moradia  

Governança  

1 Performance do poder público em reduzir as diferenças entres ricos e 
pobres  
2 Performance do poder público no combate à corrupção  
3 Direito de liberdade de expressão e opinião  
4 Formas de discriminação  
5 Confiança nos Ministérios governamentais  
6 Confiança na administração dzongkhag  
7 Confiança na imprensa  

Fonte: Louette, A. (Org.). (2007) Indicadores de Nações: uma Contribuição ao Diálogo da 
Sustentabilidade: Gestão do Conhecimento / organização, pesquisa, textos e captação de recursos. 
1.ed. São Paulo: WHH – Willis Harman House. Vários Colaboradores. 

 

Segundo Louette (2007) o Butão é um dos poucos países que têm registrado bons 

progressos na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por sua 

vez, Pereira (2015) realizou pesquisa sobre temas enfocados do FIB na produção 

científica brasileira de gestão de pessoas de 2000 a 2015. Em síntese, foi feita uma 

pesquisa documental sobre a relação entre felicidade, trabalho e FIB (Felicidade 

Interna Bruta), no contexto da Gestão de Pessoas (Brasil), no período de 2000 a 

2015. O foco principal foi identificar quais dos 9 eixos do FIB são mais enfocados na 

literatura de Gestão de Pessoas no país e correlacionados com a felicidade no 

trabalho. Os resultados deste estudo demonstraram que o tema felicidade no 

trabalho e FIB é tratado sob os mais diferentes olhares, seja das ciências, por meio 

de várias disciplinas, seja do senso comum, seja do ponto de vista objetivo ou 

subjetivo, seja em abordagens individuais ou coletivas. Administração, Economia e 

Psicologia parecem ser áreas mais profícuas nessa teorização.  

 

Estudos de Cançado, Medeiros e Jeunon (2008) compreendem que o profissional de 

Recurso Humanos possui atuação em múltiplos papéis na área de Gestão de RH. 

Diante das diversas demandas no âmbito empresarial, esse profissional deve atuar 

em quatro papéis diferenciados: parceiro estratégico, especialista administrativo, 
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defensor dos funcionários e agente de mudanças. Por isso, fomentar o uso do 

método FIB, nas organizações pode se tornar um diferencial competitivo da empresa 

no mercado; funcionários felizes significa maior produtividade para a organização.  

 

Ressalta-se que o arcabouço teórico auxiliou na elaboração do instrumento de 

pesquisa, pois, as investigações já realizadas abordam questões para mensurar o 

índice FIB, possibilitando a adequação no momento de decidir quais dados coletar 

para alcançar a consecução dos objetivos propostos neste estudo. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo se observam os procedimentos metodológicos. Inicialmente é descrita 

a caracterização da pesquisa e seu delineamento. Em seguida são descritas a 

população e amostra do estudo. Por fim, são descritos os procedimentos de coleta e 

as técnicas de análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A escolha metodológica do pesquisador é direcionada pelo seu objetivo de pesquisa, 

de tal forma que, mesmo que o estudioso possua em seu modo de ver o mundo um 

paradigma estabelecido, ele deve se guiar por aquilo que busca compreender. O 

fenômeno de estudo é o direcionador da abordagem epistemológica do pesquisador, 

que irá então derivar em técnica de estudo (Grix, 2002), e demais procedimentos de 

pesquisa. Esta preocupação do pesquisador é importante para garantir isenção, e 

foco apenas no fenômeno de estudo. Ao mesmo tempo, a descrição do método de 

pesquisa, bem como dos procedimentos de pesquisa visam garantir a replicabilidade 

do estudo. O estudo científico possui no método científico a garantia de sua 

confiabilidade e rigor na busca da compreensão, descrição e até previsão do 

fenômeno de estudo.  

 

O delineamento da pesquisa traz as escolhas do pesquisador para realizar seu 

estudo, e alcançar os objetivos propostos.  Em suma, este estudo se caracteriza 

como do tipo descritivo, de abordagem mista (mixed methods), a qual consiste em 

uma triangulação entre a abordagem quantitativa e a qualitativa, com o intuito de 

corrigir possíveis limitações inerente às abordagens, quando adotadas 

individualmente. Utilizou-se ainda o método do tipo pesquisa de campo (Gerhardt & 

Silveira, 2009). Ou seja, de maneira mais detalhada, quanto aos objetivos, este 

estudo se caracteriza como do tipo descritivo, pois procura observar por meio de um 

modelo o funcionamento das relações que envolvem o fenômeno estudado. A 

natureza descritiva deste estudo é ainda observada na medida em que busca 

apresentar como ocorre o fenômeno pesquisado, por meio de suas dimensões e 

relações, descrevendo como estas relações ocorrem (Gerhardt & Silveira, 2009).  
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A descrição do fenômeno envolve a precisão dessa descrição, sem espaço para a 

observação subjetiva do fenômeno. Os estudos descritivos partem de um conjunto 

de conhecimentos já existentes, o que permite já se estabelecer relações teóricas a 

priori a serem descritas ao se analisar o fenômeno, ainda mais com o aporte de 

técnicas quantitativas (Gerhardt & Silveira, 2009).  

 

Quanto à abordagem, este estudo se caracteriza como quantitativo e qualitativo, ou 

seja, de métodos mistos (Creswell, 2002), na medida em que usa a objetividade das 

quantificações e mensurações, e em função das entrevistas em profundidade 

realizadas, qualitativamente. Ou seja, o entendimento do fenômeno de pesquisa se 

dá pela observação objetiva de dados numéricos, dentro de um paradigma 

positivista (Gerhardt & Silveira, 2009), mas ao mesmo por meio de um paradigma 

interpretativista, que permite maior profundidade na investigação. Seguiu-se uma 

lógica dedutiva de pensamento lógico, de que o fenômeno observado de maneira 

geral deverá representar o que ocorre no âmbito individual. O uso de métodos 

mistos busca trazer uma visão complementar para o estudo do fenômeno.  

 

Por um lado, o fenômeno de estudo é compreendido por meio de mensurações de 

sua ocorrência (Gerhardt & Silveira, 2009). Dessa forma, a quantificação do 

fenômeno de estudo enseja que esse possa ser, além de compreendido, mensurado 

e previsto em modelos que relacionem os números obtidos de maneira objetiva, o 

que busca generalização. Ainda dentro do paradigma positivista, o pesquisador terá 

subsídio de informações objetivas obtidas pelas técnicas positivistas, sem que a 

subjetividade seja um fator de influência sobre o estudo do fenômeno de pesquisa. 

Mais ainda, a visão de mundo positivista enseja que se possa buscar uma maior 

generalização dos resultados, dada esta sua natureza objetiva de dados (Creswell, 

2002).  

 

O positivismo se caracteriza por uma visão de mundo em que a realidade social é 

objetiva, podendo ser mensurada na busca de padrões que emergem desta 

mensuração. Desta forma, se busca uma visão de mundo determinística, de redução 

a aquilo que se possa mensurar, por meio de construtos e suas relações e métricas, 

originando as hipóteses, em uma visão empírica do fenômeno social. A escolha 

deste estudo, por um paradigma positivista e misto, se justifica pela busca de 
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entendimento do construto FIB por meio de uma escala de sua mensuração objetiva, 

bem como das suas variáveis de segunda ordem, suas dimensões.  

 

O levantamento dos dados é buscado por meio de um questionário, ou instrumento 

de coleta, com os itens representativos do construto. Essas relações são observadas 

por meio de números que indicam sua força e sentido, por meio da grandeza do 

número observado e sinal do número. Por vezes, os estudos quantitativos se valem 

de testes estatísticos que possam indicar o teste de hipóteses, ou outras inferências. 

Assim sendo, nosso estudo se utilizou de um levantamento, ou survey, para compor 

a natureza do estudo e técnica de pesquisa. 

 

De maneira complementar, se utilizou uma abordagem interpretativista, qualitativa, 

em que a generalização dos dados não é o objetivo, mas sim a busca de uma 

investigação mais profunda. Os estudos de tradição interpretativista possuem uma 

visão de mundo subjetiva dos fenômenos em que o indivíduo interage e afeta o 

mundo a sua volta. Para a realização da etapa qualitativa foram realizadas 4 

entrevistas em profundidade com gestores da empresa, se utilizando de um 

questionário não estruturado (Apêndice B), com questões abertas, cujos dados 

foram analisados por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2011). 

 

Quanto aos procedimentos, este estudo se qualifica como um levantamento, ou 

survey, e como pesquisa de campo, na medida em que, por meio de uma amostra 

qualificada do universo de envolvidos com o fenômeno de estudo, serão obtidas 

avaliações e opiniões de um grupo de interesse no ambiente social de ocorrência do 

fenômeno, o campo (Gerhardt & Silveira, 2009). Esta escolha traz mais robustez ao 

estudo ao permitir que se tenha maior aproximação com a realidade social em que 

ocorre o fenômeno.  Os levantamentos ensejam que se busque observar a realidade 

social objetiva por meio de um pedaço do universo que vivencia o fenômeno de 

estudo. 

 

3.2 População e amostra 

 

A população deste estudo é composta por todos os colaboradores da empresa 

unidade de análise. Esses são colaboradores de diversos setores da organização, 
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divididos em 3 grandes grupos, sendo o primeiro grupo composto por pessoal da 

Administração, ou área de escritório, RH e gestão de Pessoas, Tesouraria, setores 

Comercial, Compras, Contabilidade, Jurídico e Tecnologia da Informação (TI). O 

segundo grupo é composto de pessoal da área industrial, e o terceiro grupo é 

composto de pessoal da área de Engenharia, Criação e Marketing. 

 

A amostra do estudo foi composta de uma distribuição bastante representativa de 

participantes de todas as áreas da empresa. A cobertura da amostra não requereu 

cálculo de representatividade, pois a quase totalidade da empresa foi a amostra do 

levantamento. A amostra foi, portanto, composta de funcionários de uma Indústria de 

Confecção na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, para diversos 

funcionários. Este procedimento teve por objetivo buscar uma maior 

heterogeneidade da representação do fenômeno estudado. Não se realizou cálculo 

de tamanho de amostra, pois o estudo alcançou quase a totalidade dos 

colaboradores da empresa. Neste sentido, não há necessidade de se avaliar se o 

tamanho da amostra é representativo o suficiente para a generalização dos 

resultados para a amostra. 

 

3.3 Unidade de observação 

 

A etapa qualitativa do estudo entrevistou quatro gestores da indústria Guadalajara, 

empresa do setor industrial no segmento de confecção, pertencente a um grupo 

empresarial bastante diversificado. Estes gestores ocupam cargos de liderança na 

empresa, o que permite se obter uma perspectiva ampla do ponto e vista de quem 

administra os colaboradores em geral. Assim, os entrevistados configuram a unidade 

de observação do estudo. 

 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

Inicialmente, por meio de uma visita pessoal foi solicitado à empresa que se pudesse 

abordar seus colaboradores para a realização de uma pesquisa de cunho 

acadêmico. Após a autorização, a organização disponibilizou uma lista de 

funcionários e permitiu o acesso dos pesquisadores. A coleta dos dados da etapa 

quantitativa se deu entre os meses de outubro e novembro do ano de 2019. 
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Os respondentes foram abordados pessoalmente para a entrega impressa do 

instrumento de pesquisa. Antes da entrega do instrumento de coleta, os 

participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos e procedimentos da 

mesma. O instrumento de coleta estruturado foi composto de 42 itens principais 

adaptados a partir das Dimensões e indicadores do índice de Felicidade Interna 

Bruta aplicado no Butão envolvendo os seus diversos domínios (Saúde, Diversidade 

ecológica e resiliência, bem-estar-estar psicológico, Vitalidade comunitária, Padrões 

de vida, Uso do tempo, Diversidade cultural e resiliência, Boa governança e 

Educação), além de outras questões demográficas e variáveis de controle. Estes 

itens podem ser observados no Apêndice A. 

 

Todos os itens específicos do questionário sobre o FIB foram ancorados em uma 

escala Likert de 5 pontos, sendo 1, “Discordo totalmente”, o menor valor, e 5,  

“Concordo totalmente”, o maior valor. Esta escolha se deu pela tradição de uso 

deste formato em outros estudos, bem como por concordância do pesquisador em 

se obter maior proximidade da opinião do respondente, como técnica de pesquisa 

(Peter, 2012). Os itens demográficos, como sexo, idade, estado civil, grau de 

instrução, tempo de empresa e tempo no cargo, permitiram tanto o conhecimento do 

perfil da amostra, quanto foram utilizados como variáveis de controle para 

comparação entre esses perfis.  

 

A etapa qualitativa se deu por meio de 4 entrevistas em profundidade, realizadas 

com gestores da empresa, utilizando um questionário composto de 5 questões 

abertas.  As questões do roteiro de entrevistada da etapa qualitativa podem ser 

observadas no Apêndice B. Estas questões foram transcritas para posterior análise 

de conteúdo (Bardin, 2011). Para a etapa qualitativa, de entrevistas em profundidade 

com gestores da empresa, esses foram contatados inicialmente por e-mail, por meio 

do qual foi esclarecido o propósito acadêmico da pesquisa e os procedimentos para 

sua realização. No mesmo e-mail, foi solicitado que se disponibilizasse um horário 

para entrevista de acordo com a disponibilidade do gestor. Cada entrevista ocorreu 

conforme a data e horário proposto pelo gestor. O pesquisador foi à empresa na 

data e horário solicitado, reforçou o aspecto apenas acadêmico da pesquisa, 

explicou e esclareceu novamente os procedimentos. Foi então solicitado que se 

respondesse às 5 questões abertas do instrumento de pesquisa.  
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3.5 Procedimentos e técnica para análise dos resultados 

 

Os dados quantitativos coletados foram organizados inicialmente em uma planilha 

Excel a partir da coleta no link online, para uma exploração inicial. Como todos os 

campos foram travados para uma resposta obrigatória, nenhum dado faltante foi 

observado. A observação de dados faltantes é necessária para que se possa avaliar 

seu impacto na avaliação geral, caso seja uma falta relevante (até 5% do total). Após 

esta exploração inicial, os itens das dimensões do FIB foram identificados por meio 

de siglas que as pudessem representar. Este procedimento facilita a análise em 

softwares específicos de tratamento dos dados. Esta organização dos dados permite 

que se avaliem os dados com maior confiança, para que não se cometam erros de 

troca de itens.  

 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, se avaliando a média 

e desvio-padrão dos itens e de suas dimensões, bem como do construto FIB 

completo. Também foram avaliados o percentual de Felicidade interna Bruta de cada 

dimensão, e do construto, como um todo.  

 

Para este cálculo foi observada inicialmente a média percentual de cada dimensão, 

se dividindo a média do valor atribuído por cada respondente às questões da 

dimensão avaliada pela nota máxima da escala, no caso, 5, como demosntrado na 

Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 
Média percentual da dimensão do FIB 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

  

𝑀é𝑑𝑖𝑎 % 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝐹𝐼𝐵 = (  𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑡)/5  

𝑡

𝑛=1
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Para a avaliação percentual do FIB, calculou-se a média das dimensões calculadas 

anteriormente, e este resultado foi dividido por 9, que é a quantidade de dimensões 

do construto FIB. (Figura 3). 

 

 

 

 
 

Figura 3 
Média percentual da dimensão do FIB 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Ao estabelecer estes procedimentos, o estudo busca apresentar um panorama geral 

da aplicação da Felicidade Interna Bruta, consolidada, e suas dimensões em 

particular.  

 

A estatística descritiva permite que se observe o cenário, ou panorama, sem que 

estabeleçam conclusões de causa e efeito, com testes estatísticos mais apurados 

(Marôco, 2018).  

 

Por outro lado, as médias das dimensões individuais e do construto FIB consolidado 

foram comparadas pelas médias, por meio de testes ANOVA de um fator. A Anova é 

um teste estatístico que compara a diferença significativa entre três ou mais grupos. 

De certa forma, a Anova é uma generalização do teste t de student, que compara 

diferenças entre apenas dois grupos. Não se trata de um teste melhor que outro, 

mas de um teste mais adequado para o contexto. Serão consideradas diferenças 

significativas aquelas cujo resultado do teste t de student ou ANOVA alcançarem p-

valor menor ou igual a 5% (0,05). O p-valor  ≤ 5% indica que o valor de t de student 

é maior ou igual a 1,96, e significa que a probabilidade de aceitar a hipótese nula, 

dada que ela é falsa (Marôco, 2018).  

 

Logo, aceitar a hipótese nula (que é falsa) como verdadeira, é um erro. Então, se 

esta probabilidade de erro for baixa (menor ou igual a 5%), é porque a hipótese 

formulada H1 está correta. Neste estudo, o teste de diferenças indica que H0 (aquilo 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 % 𝑑𝑜 𝐹𝐼𝐵 = (  𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠𝑡)/9  

𝑡

𝑛=1
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que é testado) afirma que as médias são iguais, e H1 afirma que as médias são 

diferentes. O p-valor indica a nossa possibilidade de estarmos errados (Marôco, 

2018). 

 

Os dados qualitativos, referentes às entrevistas em profundidade, foram transcritos 

para um processador de texto, tratados de maneira a eliminar artigos e preposições 

(para tratamento no software Iramutech) e então analisados por meio de um 

software de análise qualitativa (Atlas Ti), por meio da técnica análise de conteúdo, 

segundo os procedimentos apontados por Bardin (2011). As questões dos 

respondentes foram agrupadas conforme a ordem, e assim os termos utilizados 

foram interpretados à luz da teoria sobre FIB para então serem criadas categorias 

representativas das respostas segundo o padrão que nelas emergiu.  
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados alcançados nesta pesquisa. Inicia-se 

com a exposição dos dados sociodemográficos para a caracterização da amostra. 

Posteriormente, são revelados os resultados da coleta dos dados sobre o FIB, por 

meio de estatísticas descritivas e testes Anova de diferença. Por fim, são descritos 

os dados qualitativos do estudo, em relação às entrevistas em profundidade 

realizadas. 

 

4.1 Perfil da amostra  

 

A amostra foi composta de 360 respostas válidas. Do total de 587 colaboradores da 

empresa estudada, 62 não foram considerados por motivos diversos, sendo 

entregues então 525 questionários, dos quais 165 retornaram de maneira 

incompleta, compondo a amostra final de 360 questionários válidos. O perfil dos 

respondestes foi composto por mulheres, majoritariamente, 66,9% (n=241), sendo 

então 33,1% (n=119) homens. 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados referentes à faixa etária.  

 

Tabela 5 
Faixa etária 

Variáveis Qtde % 

Até 20 anos 61 16,9 

De 21 a 30 anos 12 3,3 

De 31 a 40 anos 63 17,5 

De 41 a 50 anos 96 26,7 

Acima de 50 anos 128 35,6 

Total 360 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

A referida Tabela indica uma composição de pessoas mais maduras, acima de 50 

anos, como a maior parte do grupo (35,6%). 

 

A Tabela 6 apresenta a situação de estado civil dos respondentes. 
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Tabela 6 
Estado civil  

Variáveis Qtde % 

Casado 181 50,3 

Desquitado/Divorciado 14 3,9 

Outro 22 6,1 

Solteiro 139 38,6 

Viúvo 4 1,1 

Total 360 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019)  

 

Esta questão corrobora a anterior, pois a maturidade se mantém quando se 

observou que o estado civil da amostra apresentou pessoas casadas, na maioria 

(50,3%). 

 

A Tabela 7 traz a representação do grau de instrução da amostra de maneira 

segregada. 

 

Tabela 7 
Grau de instrução  

Variáveis Qtde % 

Ensino fundamental 64 17,8 

Ensino médio 255 70,8 

Ensino Superior 14 3,9 

Especialização 11 3,1 

Mestrado/Doutorado 16 4,4 

Total 360 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Os resultados apontam respondentes em 70,8% com grau de instrução ensino 

médio, caracterizando um nível de ensino ainda elementar. Desta forma, há uma 

indicação de que o baixo grau de instrução da maioria dos colaboradores demonstra 

que as ambições sejam ainda materiais, menos atreladas a questões reflexivas e 

existenciais. E, por isso, as dimensões do FIB, ligada à educação, obtiveram o 

menor valor entre as demais dimensões (52%, razoavelmente feliz). Dado o peso 

deste perfil, avaliando-se a amostra como um todo, ele requer da empresa uma ação 

para promover a educação, possibilitando uma elevação do FIB geral de grande 

impacto. 
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Com relação à atuação profissional do colaborador, a Tabela 8 traz a distribuição 

dos colaboradores por área da empresa. 

 

Tabela 8 
Áreas da empresa 

Variáveis Qtde % 

Escritório  16 4,4 

Industrial 323 89,7 

Protótipo  21 5,8 

Total 360 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Observou-se que 89,7% dos participantes pertencem à área industrial, o que requer 

menos formação acadêmica. E ainda verificou-se uma confluência desses dados 

com aqueles de grau de instrução dos colaboradores. Em áreas funcionais mais 

básicas, o nível educacional costuma ser menor. Há oportunidade de se elevar o FIB 

geral ao se proporcionar educação, e possibilidade de ascensão profissional na 

própria empresa. A relação entre educação e melhores condições profissionais é 

alardeada como uma relação direta, e que deve propiciar um modo de vida melhor.  

 

O tempo de empresa também é uma variável de controle relevante, e liga 

diretamente o nível de FIB à empresa. A Tabela 9 apresenta a distribuição da 

amostra por tempo de empresa. 

 

Tabela 9 
Tempo de empresa 

Variáveis Qtde % 

Até 11 meses 43 11,9 

De 1 a 3 anos 79 21,9 

De 3,1 a 6 anos 25 6,9 

De 6,1 a 10 anos 25 6,9 

Mais de 10 anos 188 52,2 

Total 360 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

O tempo de empresa reflete também a mesma maturidade percebida nas duas 

questões anteriores, pois a maior parte dos respondentes está na empresa há mais 

de 10 anos, somando um percentual de 52,2%. Esse é um tempo considerado como 
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parâmetro. Pode-se inferir que a empresa propicia longevidade profissional a seus 

colaboradores, e isto deve suscitar segurança, um aspecto importante para o FIB, 

com reflexos claros para a dimensão “Bem-estar psicológico” e “Padrão de vida”. 

Esta estabilidade profissional deve ainda agir sobre a estabilidade financeira, que 

permite planejar e realizar projetos de vida. 

 

A Tabela 10 apresenta a distribuição da amostra por tempo no cargo. Novamente 

podemos analisar a relação da empresa e o FIB. 

 

Tabela 10 
Tempo no cargo 

Variáveis Qtde % 

Até 11 meses 41 11,4 
De 1 a 3 anos 80 22,2 

De 3,1 a 6 anos 33 9,2 

De 6,1 a 10 anos 36 10,0 
Mais de 10 anos 170 47,2 

Total 360 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Ainda sobre a participação do respondente na empresa, observa-se que o tempo no 

cargo confirma que a amostra é composta por pessoas maduras em várias 

dimensões. Os resultados indicam que a maior parte das pessoas está há mais de 

10 anos no mesmo cargo (47,2%). Assim como o tempo de empresa, o tempo no 

cargo remete à segurança e estabilidade, com impactos positivos no FIB, pois o 

tempo de cargo significa mais conforto psicológico e estabilidade. Entretanto, pode 

ser que a estabilidade no cargo gere acomodação e baixo sentimento de evolução 

profissional, causando frustração, e, portanto, infelicidade. Programas internos de 

movimentação profissional, que estimulem a progressão na carreira, podem ser 

empreendidos para se aumentar a percepção de FIB dos colaboradores. 

 

Na seção seguinte explicitam-se os resultados da etapa empírica de coleta dos 

dados sobre o questionário a respeito do FIB. Observou-se o indicador geral e das 

dimensões, bem como as potenciais diferenças existentes entre os grupos de 

controle. 
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4.2 Resultados da pesquisa empírica 

 

A etapa de coleta dos dados com a amostra na empresa gerou uma planilha em 

Excel que pôde ser analisada quantitativamente, de maneira objetiva. Seguindo a 

tradição epistemológica dos estudos sobre o FIB, este trabalho gerou um indicador 

percentual geral para o FIB e indicadores percentuais de cada uma de suas 

dimensões. Além disto, foram analisadas as potenciais diferenças entre grupos com 

relação ao FIB. 

 

Os indicadores de FIB representam estados qualitativos de felicidade (Valentim, 

Strey, Menezes, Macedo & Dessotti, 2014), e portanto, pode-se avaliá-los de uma 

maneira subjetiva, segundo estados psicológicos, a saber, pela Tabela 11. 

 

Tabela 11 
Classificações do FIB 

Estado de FIB Faixa de percentual 

Infeliz Menor que 50 
Razoavelmente Feliz  Entre 50 e 66 

Amplamente Feliz  Entre 67 e 77 
Profundamente Feliz  A partir de 78 

Fonte: adaptado de Valentim, C. C., Strey, D. F., Ferreira, E. M., de Macedo, R. L., & Dessotti, V. 
(2014). Adaptação do índice “felicidade interna bruta” e avaliação entre estudantes da Unicamp. 
Revista Ciências do Ambiente On-Line, 10(2). 
 

A Figura 4 apresenta o resultado geral do FIB e das suas dimensões.  

 

 

Figura 4 
Grau de Felicidade Interna Bruta identificado na empresa Guadalarara  
Fonte: dados da pesquisa (2019).  
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Nesse sentido, podemos observar tanto a visão geral, quanto de suas dimensões, o 

que permite que a análise seja realizada de maneira mais individualizada, pois o FIB 

só pode ser compreendido ao se observar todas as suas dimensões, pois ele não é 

um construto único, mas sim multidimensional de segunda ordem. 

 

As dimensões Saúde (77%), Uso do tempo (76%), Governança (76%), Vitalidade 

comunitária (76%) e Padrão de vida (74%) se encontram em um nível bastante 

semelhante, também em um estado amplamente feliz. Estes índices são elevados, e 

indicam que há um alinhamento bastante grande entre o construto FIB e estas 

dimensões.  

 

As dimensões Bem-estar psicológicas (86%) e Meio ambiente (88%) se destacam 

por estar acima da média geral do FIB, em um estado profundamente feliz. 

Entretanto, as dimensões Educação (52%) e Cultura (65%) se apresentam abaixo da 

média do FIB, razoavelmente feliz. 

 

Estes resultados apontam um patamar de FIB em torno de 75% em média 

(Amplamente feliz), o que parece se repetir em outras dimensões do construto. 

 

A Tabela 12 apresenta a média do FIB por faixa etária, o que permite avaliar o 

quanto a maturidade pessoal é representada pelo FIB. 

 

Tabela 12 
Média do FIB por faixa etária 
Faixa etária Qtd Média Desvio padrão 

Até 20 anos 61 4,246 0,687 

De 21 a 30 anos 12 4,000 0,739 

De 31 a 40 anos 63 4,159 0,777 
De 41 a 50 anos 96 4,094 1,057 
Acima de 50 anos 128 4,129 0,914 

Total 360 - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

As médias de FIB por faixa etária são bastante semelhantes. Isto sinaliza que a 

despeito das diferenças de idade, o FIB tem pouca ou nenhuma relação com a idade 

dos respondentes. Ou seja, o senso de felicidade pode possuir relação com outras 

variáveis de controle que possuam alguma diferença, mas não se observa que 
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possa ser diferente em relação à idade da amostra. A idade está relacionada à 

maturidade na vida; entretanto, parece haver uma homogeneidade nesta amostra, 

que não resulta em discrepâncias. 

 

A Tabela 13 apresenta o teste A nova para a diferença em relação ao FIB geral 

sobre a variável de controle faixa etária. 

 

Tabela 13 
Teste de significância das diferenças de média 
Faixa etária Diferença de médias Significância (p-valor) 

Até 20 anos 

De 21 a 30 anos ,246 ,908 

De 31 a 40 anos ,087 ,983 

De 41 a 50 anos ,152 ,837 

Acima de 50 anos ,117 ,918 

De 21 a 30 anos 

Até 20 anos -,246 ,908 

De 31 a 40 anos -,159 ,980 

De 41 a 50 anos -,094 ,997 

Acima de 50 anos -,129 ,989 

De 31 a 40 anos 

Até 20 anos -,087 ,983 

De 21 a 30 anos ,159 ,980 

De 41 a 50 anos ,065 ,992 

Acima de 50 anos ,030 1,000 

De 41 a 50 anos 

Até 20 anos -,152 ,837 

De 21 a 30 anos ,094 ,997 

De 31 a 40 anos -,065 ,992 

Acima de 50 anos -,035 ,998 

Acima de 50 anos 

Até 20 anos -,117 ,918 

De 21 a 30 anos ,129 ,989 

De 31 a 40 anos -,030 1,000 

De 41 a 50 anos ,035 ,998 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Os resultados indicam, no teste de significância, ou p-valor, que nenhuma diferença 

significativa foi observada em relação ao FIB no critério idade. Também não se 

observou pelos dados obtidos diferença significativa entre a média de FIB entre 

homens versus mulheres. As mulheres alcançaram uma média de 4,112 e os 

homens uma média de 4,197, mas essas médias não são diferentes 

significativamente (p-valor = 0,393).  
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A Tabela 14 apresenta os dados do FIB com relação ao estado civil 

 

Tabela 14 
Média do FIB geral por estado civil 

Estado civil Qtde Média Desvio-padrão 

Casado 181 4,188 0,871 
Desquitado/Divorciado 14 4,250 0,849 
Outro 22 3,727 1,152 
Solteiro 139 4,137 0,855 
Viúvo 4 4,000 1,414 

Total 360 - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Existe bastante semelhança do FIB entre o estado civil dos participantes do estudo, 

exceto pelo grupo “outro”, com uma média menor, os demais agrupamentos estão 

com uma média bastante próxima. Isto parece indicar novamente que uma 

característica demográfica relevante, assim como a idade, não se reflete em 

diferenças quanto ao FIB. 

 

Na medida em que a vida adulta se desenvolve, a maturidade deve seguir o mesmo 

caminho. Entretanto, não parece haver relação entre a evolução da maturidade 

biológica e a psicológica, que possa gerar diferença no FIB, se considerando idade e 

estado civil como aproximações de maturidade. Ou ainda, a maturidade não é 

diferente o suficiente para ter relação com impactos distintos em termos de felicidade 

sentida. 

 

A Tabela 15 apresenta a comparação de médias de FIB para o estado civil dos 

participantes. 

 

Tabela 15 
Teste de significância das diferenças de média para o estado civil 

Estado civil 
 

Diferença de médias 
Significância (p-
valor) 

Casado 

Desquitado/Divorciado -,062 ,999 

Outro ,461 ,149 

Solteiro ,051 ,986 

Viúvo ,188 ,994 

Desquitado/Divorciado 

Casado ,062 ,999 

Outro ,523 ,423 

Solteiro ,113 ,991 

Viúvo ,250 ,988 

Continua 
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Conclusão 

Estado civil 
 

Diferença de médias 
Significância (p-
valor) 

Outro 

Casado -,461 ,149 

Desquitado/Divorciado -,523 ,423 

Solteiro -,409 ,265 

Viúvo -,273 ,980 

Solteiro 

Casado -,051 ,986 

Desquitado/Divorciado -,113 ,991 

Outro ,409 ,265 

Viúvo ,137 ,998 

Viúvo 

Casado -,188 ,994 

Desquitado/Divorciado -,250 ,988 

Outro ,273 ,980 

Solteiro -,137 ,998 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

No resultado do teste ANOVA para as diferenças de FIB com relação ao estado civil, 

novamente se observa que não há diferença estatística para o estado civil, com 

relação à média de FIB geral neste estudo. 

 

A Tabela 16 apresenta os dados do FIB geral dentro dos grupos com relação à 

escolaridade. 

 

Tabela 16 
Média do FIB geral por escolaridade 

Grau de instrução Qtde Média Desvio-padrão 

Ensino fundamental 64 4,344 0,796 

Ensino médio 255 4,104 0,908 

Ensino Superior 14 4,214 1,051 

Especialização 11 3,682 0,643 

Outro 16 4,156 0,889 

Total 360 - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

  

Os resultados apontam as médias para a escolaridade, sem grandes diferenças 

aparentemente. A média fica circunscrita a um intervalo entre 4,00 e 4,400, exceto 

para o grupo com mais especialização, com uma média menor. 
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A Tabela 17 apresenta o teste de diferença de médias para escolaridade. 

 

Tabela 17 
Teste de significância das diferenças de média para escolaridade 

Grau de instrução Diferença de médias Significância 

Ensino fundamental 

Ensino médio ,240 ,302 

Ensino Superior ,129 ,988 

Especialização ,662 ,152 

Outro ,188 ,943 

Ensino médio 

Ensino fundamental -,240 ,302 

Ensino Superior -,110 ,991 

Especialização ,422 ,535 

Outro -,052 ,999 

Ensino Superior 

Ensino fundamental -,129 ,988 

Ensino médio ,110 ,991 

Especialização ,532 ,571 

Outro ,058 1,000 

Especialização 

Ensino fundamental -,662 ,152 

Ensino médio -,422 ,535 

Ensino Superior -,532 ,571 

Outro -,474 ,651 

Outro 

Ensino fundamental -,188 ,943 

Ensino médio ,052 ,999 

Ensino Superior -,058 1,000 

Especialização ,474 ,651 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Apesar de diferentes níveis de FIB percebido, no entanto, novamente observamos 

que não há diferença significativa para a diferença entre as médias de FIB geral com 

relação à escolaridade. Isto sugere que no geral a percepção de FIB é similar, 

entretanto, vale observar que a Educação foi a dimensão com menor avaliação 

(52%). 

 

Logo, se deve observar o contexto geral, o panorama maior que indica comparações 

entre as dimensões, e delas com o todo, para então se compreender melhor o FIB 

na organização analisada. Educação é uma dimensão que tem relação com o futuro, 

pois prepara o indivíduo para novas realizações e sonhos de vida. 

 

A Tabela 18 apresenta as médias do FIB geral sobre o tempo de empresa. 
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Tabela 18 
Média do FIB geral por tempo de empresa 

Tempo de empresa Qtd Média Desvio padrão 

Até 11 meses 43 4,430 0,704 

De 1 a 3 anos 79 4,114 0,824 

De 3,1 a 6 anos 25 3,820 1,282 
De 6,1 a 10 anos 25 3,820 1,215 
Mais de 10 anos 188 4,170 0,826 

Total 360 - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Os resultados indicam uma média diferente entre os grupos, sugerindo diferença de 

FIB quanto ao tempo de empresa. Os mais recentes na empresa e os mais antigos 

parecem sentir mais os efeitos do FIB do que aqueles com um tempo de empresa 

intermediário. Há indícios de que aqueles com um tempo intermediário na empresa 

estão ainda em uma fase de busca de uma posição, e isto possa trazer a incômoda 

sensação de instabilidade, levando a uma percepção do FIB mais homogênea. 

Aqueles que têm mais tempo de empresa parecem mais acomodados e assentados 

quanto às suas expectativas, portanto, possuindo uma sensação de FIB distinta de 

outros grupos. O mesmo ocorre com os iniciantes na empresa. 

 

A Tabela 19 apresenta a comparação entre estas médias de tempo de empresa. 

 

Tabela 19 
Teste de significância das diferenças de média para o tempo de empresa grau 

Tempo de empresa Diferença de médias Significância (p-valor) 

Até 11 meses 

De 1 a 3 anos ,316 ,323 

De 3,1 a 6 anos ,610 ,049 

De 6,1 a 10 anos ,610 ,049 

Mais de 10 anos ,260 ,408 

De 1 a 3 anos 

até 11 meses -,316 ,323 
De 3,1 a 6 anos ,294 ,594 

De 6,1 a 10 anos ,294 ,594 
Mais de 10 anos -,056 ,989 

De 3,1 a 6 anos 

até 11 meses -,610 ,049 
De 1 a 3 anos -,294 ,594 

De 6,1 a 10 anos ,000 1,000 
Mais de 10 anos -,350 ,338 

De 6,1 a 10 anos 

Até 11 meses -,610 ,049 
De 1 a 3 anos -,294 ,594 

De 3,1 a 6 anos ,000 1,000 
Mais de 10 anos -,350 ,338 

Mais de 10 anos 

até 11 meses -,260 ,408 

De 1 a 3 anos ,056 ,989 

De 3,1 a 6 anos ,350 ,338 
De 6,1 a 10 anos ,350 ,338 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  
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Quanto ao tempo de empresa, alguns resultados distintos, mesmo que poucos, 

começam a surgir. Identificou-se um primeiro resultado de diferença entre o FIB em 

função do tempo de empresa. Averiguou-se a existência de uma diferença 

significativa estatisticamente (p-valor ≤ 5%), para pessoas com até 11 meses de 

empresa (Média FIB = 4,43) e pessoas nas faixas de 3,1 a 6 anos (Média FIB = 

3,82) e pessoas de 6,1 anos a 10 anos de empresa (Média FIB = 3,82). Ou seja, há 

uma sensação de maior Felicidade Interna Bruta entre aqueles que são novos na 

empresa do que entre aqueles com uma experiência intermediária. 

A Tabela 20 apresenta os dados descritivos do FIB geral para os respondentes do 

estudo sobre o tempo no cargo. 

 

Tabela 20 
Média do FIB geral por tempo no cargo 

Tempo no cargo Qtde Média Desvio-padrão 

Até 11 meses 41 4,390 0,712 
De 1 a 3 anos 80 4,100 0,828 
De 3,1 a 6 anos 33 3,939 1,230 
De 6,1 a 10 anos 36 3,903 1,126 
Mais de 10 anos 170 4,188 0,812 

Total 360 - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Novamente se observa que a relação do colaborador com a empresa, seja pelo 

tempo na empresa ou no cargo, sugere que haja diferenças, como se observa na 

Tabela 16, para grupos com relação intermediária com o tempo no cargo.  

 

A Tabela 21 apresenta a comparação de médias de FIB geral entre os participantes 

com relação ao tempo de cargo.  

 

Tabela 21 
Teste de significância das diferenças de média para o tempo no cargo 

Tempo no cargo Diferença de médias Significância (p-valor) 

Até 11 meses 

De 1 a 3 anos ,290 ,432 

De 3,1 a 6 anos ,451 ,191 

De 6,1 a 10 anos ,487 ,115 

Mais de 10 anos ,202 ,685 

De 1 a 3 anos 

Até 11 meses -,290 ,432 

De 3,1 a 6 anos ,161 ,906 

De 6,1 a 10 anos ,197 ,802 

Mais de 10 anos -,088 ,948 

Continua 
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Conclusão 

Tempo no cargo Diferença de médias Significância (p-valor) 

De 3,1 a 6 anos 

Até 11 meses -,451 ,191 

De 1 a 3 anos -,161 ,906 

De 6,1 a 10 anos ,037 1,000 

Mais de 10 anos -,249 ,579 

De 6,1 a 10 anos 

Até 11 meses -,487 ,115 

De 1 a 3 anos -,197 ,802 

De 3,1 a 6 anos -,037 1,000 

Mais de 10 anos -,285 ,401 

Mais de 10 anos 

Até 11 meses -,202 ,685 

De 1 a 3 anos ,088 ,948 

De 3,1 a 6 anos ,249 ,579 

De 6,1 a 10 anos ,285 ,401 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Os resultados indicam, novamente, que não há diferença significativa entre os 

grupos com relação ao tempo no cargo, explicitando que este fator não impacta na 

percepção de FIB do colaborador. 

 

Por fim, com relação aos departamentos analisados, a Tabela 16 apresenta as 

médias e desvios-padrão do FI geral nos departamentos funcionais. 

 

Tabela 22 
Média do FIB geral por departamento 

Departamento Qtde Média Desvio-padrão 

Escritório  16 3,594 1,099 

Industrial 323 4,180 0,880 

Protótipo  21 3,952 0,757 

Total 360 - - 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Essa indagação mostrou que, os departamentos possuem médias diferentes 

numericamente com relação ao FIB geral. O setor fabril da empresa parece setor 

níveis mais elevados de FIB. Esses dados sugerem que as posições de menor 

destaque, e logo com menor cobrança, experimentam uma sensação de FIB mais 

elevada, e isto pode se dar em função de um dia-a-dia menos estressante com as 

cobranças comuns em departamentos de maior impacto na gestão. 
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A Tabela 23 traduz os resultados concernentes ao teste de significância das 

diferenças de média para o departamento. 

 

Tabela 23 
Teste de significância das diferenças de média para o departamento 

Departamentos Diferença de médias Significância (p-valor) 

Escritório  
Industrial -0,586 0,027 

Protótipo -0,359 0,441 

Industrial 
Escritório  0,586 0,027 

Protótipo 0,227 0,490 

Protótipo  
Escritório  0,359 0,441 

Industrial -0,227 0,490 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Esta diferença de médias se comprovou estatisticamente. Ao mesmo tempo, 

observamos que se encontrou diferença significativa entre Escritório e o 

departamento industrial. 

 

Desta forma, observou-se que a média de FIB geral no departamento industrial (M 

FIB geral = 4,180) é maior de maneira significativa estatisticamente (p-valor = 0,027) 

que a média no escritório (M FIB geral = 3,594), mas não é maior de maneira 

significativa (p-valor = 0,490) que a média do departamento protótipos (M FIB geral = 

3,952). 

 

Tomados em conjunto, todos estes resultados indicam que o índice de Felicidade 

Interna Bruta percebido pelos respondentes não possui diferença na maior parte das 

variáveis de controle do estudo, exceto quando se observa o tempo de empresa dos 

mais recentes (até 11 meses) versus aqueles com tempo intermediário (de 3,1 até 

10 anos de empresa). 

 

Testes adicionais revelaram eventualmente diferenças entre os grupos de controle 

em algumas dimensões da FIB. Por exemplo, a diferença entre pessoas de até 20 

anos e pessoas de 41 a 50 anos na dimensão Vitalidade comunitária (p-valor = 

0,038), ou ainda na dimensão Bem-estar psicológico, entre casados e outros tipos 
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de estado civil (p-valor = 0,027). Entretanto, dentro do volume de comparações, 

estes e outros poucos casos de diferença significativa não permitem uma grande 

conclusão a respeito das dimensões do FIB. 

 

4.3 Resultados da pesquisa qualitativa 

 

Após tratamento dos dados das entrevistas em profundidade, os dados qualitativos 

foram avaliados por meio da técnica análise de conteúdo e categorizados com base 

em Bardin (2011) e Franco (2008). Os entrevistados tiveram sua identidade 

preservada e foram aqui identificados como E1, E2, E3, e assim respectivamente.  

 

A Figura 5 expressa os principais resultados sobre felicidade para os respondentes. 

 

 

Figura 5 
Mapa de categorização sobre o que é felicidade 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No que tange à percepção de felicidade, os respondentes compreendem que:  

 
Felicidade para mim é o encontro com o eu interior. (E1) 
 
É ter paz de espírito; é ter a certeza que você está rodeado de pessoas de 
bem; é saber que tem amigos e familiares que estão sempre disponíveis a lhe 
apoiar em momentos difíceis e alegres; é ter a consciência que podemos ser 
pessoas melhores a cada dia; é ter saúde; ter garra; ter vontade de ser maior, 
em todos os aspectos (pessoais e profissionais); é trabalhar com o que gosta; 
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é viver como gosta. (E2) 
 
Felicidade para mim é estar em harmonia consigo mesmo, com quem esta a 
seu lado e com a vida. É saber tirar proveito de tudo o que nos acontece, 
sabendo ver o lado bom destes acontecimentos. É viver com Gratidão       no 
coração. Ter bons pensamentos, sempre. (E3) 
 
É ter fé; é ver o sol nascer mais um dia; é estar com saúde; ter meu trabalho; 
conseguir realizações pessoais e profissionais; amar e respeitar a família e ao 
próximo; ter sempre com quem contar nas horas difíceis e ser grato a Deus e 
às pessoas (E4). 

 

A noção de felicidade é direcionada por uma noção de temporalidade (“sempre”) que 

reflete o hoje e a expectativa do amanhã. Felicidade está no agora, mas é também 

uma projeção futura. Felicidade é “ser” e “estar” feliz, um processo de busca 

constante, ligada à sensação e ao momento de felicidade experimentado.  

 

Sobre a percepção de felicidade geral dos colaboradores da empresa, os resultados 

estão categorizados na Figura 6. 

 

 

Figura 6 
Mapa de categorização sobre felicidade geral dos colaboradores da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Os depoimentos descritos expressam a mensagem dos entrevistados: 

 
Eu considero que, no geral são pessoas felizes, apesar de todas as 
dificuldades, sejam de natureza financeira ou familiar, eles buscam 
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crescimento pessoal e profissional. (E1)  
 

Percebo que no geral são pessoas bem felizes sim, que apesar das 
dificuldades que encontram pelo caminho, conseguem contornar as situações 
e não se deixam abater. São pessoas de garra e que, muitos se orgulham em 
trabalhar na empresa há tanto tempo, que tudo o que conseguiram até hoje 
(casa própria, educação dos filhos) foi graças ao trabalho deles e ao 
compromisso que a empresa tem em honrar com todas suas obrigações para 
com os colaboradores. (E2) 
 

Percebo que esta felicidade, dentro do mundo que cada um vive, seja 
verdadeira. Eles transmitem que são felizes com o que têm, e como têm. 
Sempre que tenho oportunidade de conversar com nossos colaboradores, 
procuro penetrar um pouco na vida diária deles, sinto-os orgulhosos dos 
filhos, da casa que possuem, do emprego que têm. Enfim, felizes com suas 
conquistas. (E3) 
 

Percebo que muitos são felizes com seu trabalho, por estarem aqui por 
muitos anos fazendo parte de uma empresa onde podem contar com médico, 
alimentação, segurança, e que recebem pessoas sem nenhuma experiência e 
forma profissionais cada vez melhores, e sempre dando oportunidade de 
crescimento dentro da empresa. (E4) 

 

Os resultados indicam que a felicidade está ligada à família, e à atividade 

profissional. Está ligada à saúde física, e às conquistas da vida, passa pelas 

pessoas e pela vida profissional. 

 

Quanto à motivação para a felicidade pessoal e como gestor, a figura 7 sintetiza 

esses resultados. 

 

Figura 7 
Mapa de categorização sobre felicidade geral dos colaboradores da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Os relatos corroboram essa percepção: 

 
O meu eu interior e o sentido da vida enquanto ser humano me direcionam no 
caminho da felicidade, (E1). 
 
Minha felicidade pessoal é a realização dos meus projetos profissionais e 
pessoais, é ter a certeza que tenho uma família com bons valores, é ter fé em 
Deus e a certeza que somos movidos por uma energia superior, é encontrar 
com meus amigos, e ver que muitos desses amigos são de infância, é ter a 
condição de fazer muitas viagens que sempre me trazem aprendizados, 
conhecendo novos lugares, culturas e línguas, é poder ter meus irmãos como 
meus melhores amigos, ter uma convivência saudável e de amor com meus 
pais, é ter um marido ao meu lado, que me completa e me ajuda a ser uma 
pessoa melhor. E como gestora, muito me alegra o fato de eu trabalhar na 
empresa da minha família, local onde cresci acompanhando o crescimento e 
o desenvolvimento, ver que assim que muitos colaboradores me ensinam e 
me cativam eu também consigo ensiná-los e cativá-los; fico feliz quando 
algum colaborador me traz novas ideias que possam melhorar o nosso 
processo produtivo e também quando vêm até mim para conversar sobre 
algum problema que estejam passando. (E2). 
 
O meu direcionamento de felicidade pessoal e como gestor é comandado por 
minha Paz espiritual; por minhas realizações; pelo progresso e conquistas na 
empresa e muito pelo amor que tenho pelo que realizo profissionalmente, 
além, e muito fortemente, pelas conquistas diárias da minha filha. (E3) 
 
O meu eu interior e o sentido da vida enquanto ser humano, me direciona no 
caminho da felicidade pessoal: proporcionar a meu filho uma boa educação e 
saúde, por meio do meu trabalho e do aprendizado do dia-a-dia, ou em 
reuniões, cursos ou vivências. (E4) 
 

 

Identificou-se na pesquisa que os entrevistados valoram a empresa, uma vez que 

esta lhes provê o sustento, e prezam por estabelecer relacionamentos e conduzir a 

equipe com paz e harmonia, objetivando o progresso, pois tudo o que se conquista 

ali possibilitará conforto, educação e saúde para a família. 

 
Concernente aos fatores considerados para uma pessoa se sentir feliz, as falas 
estão descritas na Figura 8. 
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Figura 8 
Mapa de categorização sobre fatores considerados para uma pessoa se sentir feliz 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os respondentes compreendem como fatores de felicidade: 

 
Encontrar o equilíbrio e o verdadeiro sentido da vida. (E1)  
 
Paz de espírito, tranquilidade, pensamentos positivos, autoconfiança, 
gratidão, humildade. (E2) 
 
Na minha maneira de ver, os fatores que se devem levar em conta para uma 
pessoa se sentir feliz, são: principal fator, ter o sentimento dentro de si de 
Gratidão por tudo que se tem, como se tem e o quanto se tem. Ser grato 
sempre e saber expressar isto para si mesmo e especialmente, para os 
outros. Agradecer e agradecer, fator importantíssimo para ser feliz. Podemos 
acrescer também a família que temos, os amigos que adquirimos, o lazer de 
que usufruímos, as conquistas materiais, a nossa saúde, e por fim, o dom de 
existir, são fatores também importantes. (E3) 
 
Estar bem emocionalmente; pensar positivo; estar trabalhando; estar com 
saúde; poder contar com o próximo e ser grato sempre. (E4) 

 

Nessa questão, os entrevistados novamente exaltam a paz, mencionam a gratidão 

como fator de felicidade. E creem que o pensamento positivo resulta em amigos, 

bem-estar, família, além de usufruir de conquistas materiais. 
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Quanto à percepção sobre os fatores que diminuem a felicidade das pessoas, os 

resultados estão expressos na Figura 9. 

 

 

Figura 9 
Mapa de categorização sobre fatores que diminuem a felicidade das pessoas 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Na grande maioria, o nível de felicidade está ligado a questões materiais, ao 
ter e não ao ser. (E1) 
 
Sentimentos negativos, em geral: mágoa, rancor, inveja; baixa autoestima; 
falta de apoio emocional da família e/ou amigos. (E2) 
 
[...] As decepções que sofremos, porque somos criadores de expectativas no 
outro e nas situações que nem sempre dependem de nós, aí quando não 
correspondem, ficamos tristes. Com a gratidão, que nós mesmos não 
sabemos exercê-la pelo pouco ou muito que temos. A falta de estrutura 
familiar e de boas amizades em nossa vida, isto causa infelicidade. Inveja e 
ambição desenfreada fazem uma vida cheia de amargura e 
consequentemente, infeliz. A falta de respeito pelo outro e não saber se 
colocar no lugar do outro, tentando entender seus problemas, isto acarreta 
infelicidade porque nos tornamos egoístas. E há tantos outros fatores. (E3) 
 
Desemprego; crescimento da violência; drogas; doenças emocionais; conflitos 
familiares; pouca fé; o não acreditar que o amanhã pode ser melhor, e a falta 
de confiança em si próprio. (E4) 
 

Nesse sentido, a partir da análise de conteúdo se observam 3 categorias principais: 

vida pessoal, vida familiar e vida profissional. 
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A Tabela 24 descreve representações a partir das entrevistas das categorias 

criadas. 

 

Tabela 24 
Representação da categorização da análise 

Categoria Passagem da entrevista Entrevistado 

V
id

a
 p

e
s
s
o
a
l 

Felicidade, para mim, é o encontro com o eu interior  1 
Encontrar o equilíbrio e o verdadeiro sentido da vida 1 
É ter paz de espírito 2 
Na grande maioria o nível de felicidade está ligado a questões 
materiais, ao ter e não ao ser 

1 

Podemos ser pessoas melhores a cada dia 2 
É viver como se gosta 2 
É estar em harmonia consigo mesmo 3 
É conseguir realizações pessoais  4 

V
id

a
 p

ro
fi
s
s
io

n
a
l 

Eles buscam crescimento pessoal e profissional.  1 
São pessoas de garra e que, muitos se orgulham em trabalhar 
na empresa há tanto tempo 

2 

Graças ao trabalho deles e ao compromisso que a empresa 
tem  

2 

Realização dos meus projetos profissionais  2 
Muitos colaboradores me ensinam e me cativam e eu também 
consigo ensiná-los e cativá-los 

2 

Pelo que realizo profissionalmente 3 
As conquistas materiais 3 
Conseguir realizações profissionais  4 
Muitos são felizes com seu trabalho 4 

V
id

a
 f
a

m
ili

a
r 

Saber que tem amigos e familiares que estão sempre 
disponíveis  

2 

Casa própria, educação dos filhos 2 
Convivência saudável e de amor com meus pais 2 
Pelas conquistas diárias da minha filha 3 
Podemos acrescer também a família que temos 3 
Proporcionar a meu filho uma boa educação e saúde 4 

Fonte: dados da pesquisa (2019).  

 

Os resultados exemplificam como os gestores avaliam a felicidade dentro das três 

categorias criadas a partir da análise de seu conteúdo. Nessas observaram-se três 

eixos de categoria principais ligados pela questão da temporalidade da felicidade. 

Um eixo caminha para as questões ligadas à “família”, outro eixo segue uma visão 

mais “individual e pessoal”, enquanto o terceiro eixo segue uma linha ligada à vida 

“profissional”. Portanto, é possível harmonizar a vida pessoal, familiar e profissional 

como um tripé para alcançar a felicidade. 
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4.4 Discussão dos resultados 

 

Com base nos resultados obtidos e os objetivos específicos propostos por este 

estudo, no que tange ao primeiro objetivo específico, identificar as dimensões da 

felicidade, o bem-estar psicológico foi visto com alto grau de satisfação e de 

otimismo por cada indivíduo em relação à sua própria vida. Os indivíduos vêm 

expressando emoções positivas e principalmente gratidão pelo momento que estão 

vivenciando. Assim, o bem-estar psicológico almeja ser alcançado por todos os 

trabalhadores, e não alcançá-lo pode implicar em danos à saúde, quer seja física, 

mental e cognitiva.  

 

Segundo Zangmo (2009), o bem-estar psicológico busca compreender como as 

pessoas percebem e avaliam suas vidas, tanto em relação a estados de bem-estar 

mental de longo prazo, quanto em situações de humor momentâneas. No 

entendimento butanês, em uma sociedade em que o bem-estar é regularmente 

avaliado, as pessoas tendem a prestar mais atenção sobre o seu bem-estar e 

entender melhor as suas causas, fazendo com que a avaliação não seja positiva 

apenas por si, mas também pelas consequências benéficas que ela traz. 

 

Na dimensão saúde, observou-se que os respondentes expressam ter saúde, não 

houve nenhum relato de problemas de saúde causados em função do trabalho, 

nenhum tipo de sobrecarga. Nesse sentido, Del Bianco (2016) preconiza que a 

organização deve medir a eficácia das políticas de saúde respeitando critérios como 

auto avaliação da saúde, invalidez, padrões de comportamento arriscados, exercício, 

sono e nutrição. O uso do tempo dos colaboradores demonstrou haver tempo de 

convivência familiar e com amigos, dispondo de uma boa convivência com o 

ambiente no qual estão inseridos, sem afetar o trabalho ou seus resultados de 

produtividade.  

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1946), saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou 

enfermidades. Contudo, quando se trata do índice FIB, o conceito se limita à saúde 

física. Para o FIB, a felicidade é consequência de uma boa saúde.  
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Em relação ao uso do tempo, os resultados indicam haver harmonização envolvendo 

família, amigos e lazer. Del Bianco (2016) explica que essa dimensão é um dos 

fatores mais significativos na qualidade de vida, especialmente para lazer e 

socialização com família e amigos. A gestão equilibrada do tempo é avaliada 

incluindo tempo no trânsito, no trabalho, nas atividades educacionais. Por sua vez, 

Galay (2009) explica que o tempo pode ser considerado atualmente como um 

recurso importante e escasso. Por isso, a forma como este é utilizado e a maneira 

como é distribuído representa um fator de grande importância sobre a felicidade dos 

indivíduos. Assim, para o FIB, este tipo de investigação viabiliza a obtenção de 

informações sobre o que as pessoas realmente fazem em suas vidas e a forma 

como dividem o seu tempo entre o trabalho e a vida pessoal.  

 

Os resultados encontrados na dimensão Vitalidade comunitária expressam o 

engajamento dos colaboradores ao apoio social, a boa convivência facilita as ações 

no cotidiano da empresa. Segundo Bowling et al., (2005), a contribuição do 

empregado para apoio social a outros, tende a estar associada ao recebimento de 

apoio social em troca, dado que indivíduos mais felizes tendem a oferecer mais 

apoio, às vezes pode ser que o desempenho no trabalho também seja melhor devido 

às contribuições de apoio de outros funcionários. Sendo a vitalidade comunitária 

expressa por Sena, Costa e Veronese (2013), a cooperação e a comunicação entre 

os sujeitos como instrumento para fortalecer valores como a cooperação e o 

altruísmo e vitalizar as comunidades. Nesse sentido, pode-se inferir que os 

resultados encontrados por Bowling et al. (2005), estão alinhados aos resultados 

encontrados nesta pesquisa. 

 

No segundo objetivo específico proposto, verificar eventuais diferenças no nível de 

felicidade entre os setores da indústria Guadalajara, observou-se diferenças entre os 

setores com funções de menor e de maior complexidade. Os colaboradores do setor 

industrial obtiveram os maiores índices de FIB (4,180), enquanto os colaboradores 

do setor escritório, que compreende as funções administrativas, apresentaram o 

menor índice FIB (3,594). Esse resultado é contrário ao resultado encontrado nas 

pesquisas de Judge et al. (2001), que verificaram uma associação mais forte entre 

satisfação e desempenho dentre os colaboradores de funções de maior 

complexidade. Na percepção de Leitão e Freitas (2006), os empresários têm 
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adquirido a consciência de que funcionários que não estão emocionalmente 

equilibrados e que não trabalham com satisfação produzem menos e não são tão 

criativos quando comparados aos demais. A adoção do FIB nas empresas tenta 

levar ao ambiente profissional mais equilíbrio e felicidade. 

 

Já no terceiro objetivo, identificar eventuais diferenças no nível de felicidade 

decorrentes de fatores como gênero e idade, conclui-se que esses fatores não 

interferem nos valores do índice FIB, uma vez que todos os recortes por faixa etária 

obtiveram resultados semelhantes. Estudos de Sales et al., (2013) identificaram a 

análise da felicidade em relação à idade. A ANOVA mostrou que os pilares “bem-

estar psicológico e espiritual” (p=0,04), “vitalidade comunitária” (p=0,01) e 

“educação” (p=0,02) são significativamente distintos entre as diferentes faixas 

etárias.  Dessa forma, descobriu-se que a média dos entrevistados em relação ao 

quesito bem-estar subia na medida em que a faixa etária também subia. Ou seja, 

que indivíduos mais velhos tendem a ter maior sentimento de otimismo e maior 

satisfação com a aparência, sentem-se reconhecidos pelas outras pessoas e 

importante para elas, são orgulhosos do caminho traçado até o momento e 

costumam participar com frequência de atividades religiosas. Além disso, são essas 

pessoas que mais se encontram com amigos e familiares, fazem mais doações, 

participam mais de órgãos ou programas voluntários e as que mais buscam a 

cooperação no trabalho, ou seja, tem maior vitalidade comunitária. Em relação à 

educação (prática de valores éticos e morais, consciência ambiental, dedicação a 

atividades culturais e menor reincidência de atitudes consideradas erradas) são 

também os mais velhos que apresentaram médias superiores. 

 

Quanto ao quarto objetivo específico proposto, verificar de que forma a questão da 

felicidade interna está incluída nas políticas de RH da indústria Guadalajara, nota-se 

que a empresa atualmente já desenvolve uma série de ações com o objetivo de 

melhora e manutenção do clima organizacional, mas não adota a mensuração do 

índice FIB, descritas por Sales et al. (2013).  

 

Leite e Maio (2015) explicam que justamente por conta da crescente importância, no 

mundo empresarial, da temática da felicidade no trabalho, que há o expressivo 

crescimento do número de pesquisas sobre a importância dos recursos humanos 
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para as organizações (Leite Maio, 2015). Por isso Carvalho et al., (2010) 

recomendam aos governos trabalhar para fornecer as condições em que os recursos 

humanos poderiam florescer. "A felicidade da sociedade é a primeira lei de todo 

governo", declarou o fundador americano James Wilson (2007). A constituição 

jacobina francesa de 1793 incorporou a suposição em seu primeiro artigo: O objetivo 

da sociedade, declarou, é a felicidade comum" credo para uma nova era (Carvalho 

et al., 2010). 

 

Nesse contexto, as iniciativas adotadas vão desde a conceituação e conscientização 

dos colaboradores quanto a aspectos da moderna gestão, como conceitos de 

liderança, motivação e trabalho em equipe, até as alterações no logotipo de 

representação dessas ações.  Esta, por exemplo, chamada “Movimento mudança” 

ocorre com todos os colaboradores em grandes espaços alugados para o encontro, 

e acontece três vezes ao ano. Outras ações de clima envolvem gestores da 

organização, de maneira a fomentar as boas práticas de gestão emocional dos 

colaboradores. Outras ações envolvem ainda o aniversariante do mês, Dia das 

mães, Dia da mulher, encerramento do ano e sorteio de brindes nesse último evento.  

 

As ações desenvolvidas pelo setor de RH da indústria Guadalajara podem ser 

relacionadas aos pilares governança, bem-estar psicológico e vitalidade comunitária. 

No entanto, identificamos a necessidade de intensificar ações relacionadas aos 

pilares educação e cultura como uma medida para incrementar estes índices, uma 

vez que os mesmos obtiveram os resultados mais baixos na mensuração do índice 

FIB. 
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5 Considerações Finais 

 

Diante dos dados apresentados e discutidos no presente estudo, conclui-se que o 

objetivo geral do mesmo, a saber, a mensuração do índice FIB da indústria 

Guadalajara, foi alcançado.  

 

A mensuração do índice FIB da referida empresa demostra que ela está no patamar 

amplamente feliz. De certa forma, os resultados corroboram estudos anteriores 

sobre o FIB, com um patamar geral de 75%. Uma avaliação geral dos resultados 

aponta ainda uma amostra madura, tanto em termos sociodemográficos, como 

idade, estado civil e relação com a empresa, quanto em termos de avaliação com 

relação à felicidade. Isto parece justificar o nível elevado de FIB identificado no 

estudo.  

 

Há, entretanto, uma leve disparidade quanto às dimensões da FIB. Embora haja 

uma disposição razoavelmente homogênea nas dimensões, elas estão distribuídas 

em 3 grupos semelhantes claramente distintos: Grupo (1): Saúde (77%), Uso do 

tempo (76%), Governança (76%), Vitalidade comunitária (76%) e Padrão de vida 

(74%); - Grupo (2): Bem-estar psicológico (86%) e Meio ambiente (88%); Grupo (3): 

Educação (52%) e Cultura (65%).  

 

Esta diferença de patamar indica que há uma satisfação esperada com as 

dimensões de Felicidade Interna Bruta do Grupo 1, e uma ampla satisfação com 

questões de Psicológicas e Meio ambiente. Estes resultados sugerem que a 

percepção de felicidade como algo positivo é majoritária de qualquer forma.  

 

Entretanto, as questões de Educação e Cultura sugerem um ponto de atenção como 

potenciais detratores da FIB. Isso pode estar relacionado com o nível educacional da 

amostra, de maioria ainda sem nível superior, sendo indício de uma busca por 

felicidade relacionada ao aumento do nível educacional. Esta hipótese deve ser 

explorada em outro estudo. 

 

De qualquer forma, também não se observaram diferenças significativas para a 

média de FIB percebida na maioria imensa dos diferentes grupos de controle. Existe 
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uma diferença significativa estatisticamente (p-valor ≤ 5%), para pessoas com até 11 

meses de empresa (Média FIB = 4,43) versus pessoas nas faixas de 3,1 a 6 anos 

(Média FIB = 3,82) e pessoas de 6,1 anos a 10 anos de empresa (Média FIB = 3,82). 

Ou seja, há uma sensação de maior Felicidade Interna Bruta entre aqueles que são 

novos na empresa do que entre aqueles com uma experiência intermediária. Isto 

sugere que o início de carreira aponta para uma maior sensação de FIB, talvez pela 

motivação do início de uma vida profissional mais promissora, muitas vezes após um 

período mais dramático de busca por emprego.  

 

O departamento industrial possui uma percepção de FIB mais elevada na média, (M 

FIB geral = 4,180), maior de maneira significativa estatisticamente (p-valor = 0,027) 

que a média no escritório (M FIB geral = 3,594), mas não é maior de maneira 

significativa (p-valor = 0,490) que a média do departamento protótipos (M FIB geral = 

3,952). Isto sugere que no departamento onde há menos pressão por resultados, 

onde as atividades talvez sejam mais rotineiras e menos desafiadoras, a felicidade 

sentida é maior. 

 

Na visão dos gestores, parece emergir um padrão de felicidade em que a 

temporalidade é avaliada pelo hoje e o amanhã, ligada à tríade de família-vida 

pessoal-vida profissional, que são as 3 categorias identificadas na análise de 

conteúdo (Bardin, 2011). O equilíbrio destas dimensões indica a felicidade percebida 

pelos líderes da organização estudada. Frases como “Percebo que muitos são 

felizes com seu trabalho” (Entrevistado 4) sugerem a importância da dimensão 

“trabalho” para a busca da felicidade. Já nas passagens “... proporcionar a meu filho 

uma boa educação” (Entrevistado 4), e “... podemos acrescer também a família que 

temos” (Entrevistado 3), se observa uma manifestação de felicidade ligada à família 

e à dimensão “Educação” do FIB. A Categoria “vida pessoal” pode ser observada 

nas passagens “...Paz de espírito, tranquilidade, pensamentos positivos...” e “... 

Minha felicidade pessoal é a realização dos meus projetos profissionais e 

pessoais...” (Entrevistado 2), ou ainda na passagem “...O meu eu interior e o sentido 

da vida enquanto ser humano...” (Entrevistado 1). 

 

A análise quantitativa e a análise qualitativa se complementam, em duas 

perspectivas, a metodológica, ao combinar duas visões epistemológicas distintas, 
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uma positivista e outra interpretativista, e a visão do sujeito de análise, o colaborador 

e o gestor. Estas duas abordagens permitiram observar um quadro mais completo 

do estudo do fenômeno felicidade nas organizações. 

 

De modo geral, os profissionais atuam em um ambiente organizacional altamente 

competitivo e mutável. As demandas por atingimento de metas e resultados são 

contínuas.  No âmbito dos relacionamentos pessoais e sociais há uma incessante 

inquietação das pessoas por mostrarem-se diferenciadas e detentoras de sucesso. E 

com isso, é crescente o número de pessoas cada vez mais estressadas, 

desmotivadas e deprimidas. Esse cenário tem reflexo direto nas empresas, pois a 

probabilidade de ter colaboradores com baixa produtividade em função de poucas 

resultará em uma empresa menos lucrativa ou rentável. 

 

Por isso, faz-se necessário que as empresas comecem a pensar em investimentos 

em prol da felicidade e bem-estar dos colaboradores, em especial nas organizações 

brasileiras. Ao longo dos últimos anos, ações desenvolvidas em organizações de 

todo o mundo têm sido crescentes, pois já existe uma visão, ainda que incipiente, de 

que trabalhar com o bem-estar e a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho 

promove melhorias nos índices de desempenho, produtividade e, 

consequentemente, lucratividade na empresa, além de contribuir para o aumento da 

qualidade de vida dos funcionários. 

 

É fundamental que os gestores passem a entender que a temática da felicidade não 

se trata de algo supérfluo, mas sim como extremamente relevante para o 

atingimento de resultados positivos nas empresas. 

 

5. 1 Contribuições do estudo 

 

Entende-se que este estudo poderá contribuir para o conhecimento científico em 

administração e auxiliar na melhoria das políticas e práticas organizacionais que 

poderão atender às demandas das empresas e de seus funcionários, 

proporcionando melhorias para ambas as partes. 
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Destaca-se a necessidade de as empresas serem cada vez mais competitivas com o 

conhecimento e posterior adoção do Índice na FIB, para apresentarem diferenciais 

competitivos. Outro aspecto relevante está ligado à oportunidade de levar o 

conhecimento do FIB para as empresas, possibilitando a sua adoção. 

 

Em nível nacional, podemos imaginar que estudos como o nosso contribuem em 

termos significativos para o aumento da produtividade das empresas, ensejando o 

crescimento de nosso potencial de competitividade. 

 

5.2 Sugestões para futuras pesquisas  

 

Estudos futuros podem englobar questões mais específicas, como comparar 

diferentes setores da sociedade, ou ainda comparar outras variáveis de controle, 

como características psicológicas dos indivíduos, ou automotivação ou senso de 

justiça (como me sinto tratado pela empresa). Quanto maior a abrangência de 

estudos sobre o FIB, maior será sua validade externa, contribuindo para o melhor 

entendimento deste fenômeno.  

 

Para os gestores, este estudo contribui ao apresentar o FIB como aspecto capaz de 

subsidiar decisões gerenciais que possam aumentar o senso de felicidade do 

colaborador. Desta forma, permitindo que o colaborador possa ser gerenciado não 

apenas no âmbito administrativo, mas também na sua relação com a vida, e dela 

com a empresa. Não é possível dissociar a vida pessoal da vida profissional de uma 

maneira clara. Melhor talvez seja fazer com que ambas possam caminhar bem, uma 

contribuindo com a outra. 

 
 

5.3 Considerações gerenciais 

 

Como um dos facilitadores do Sistema FIB-Feliciência®,* que reúne filosofia, ciência 

e metodologia necessárias à implantação de um Programa de Felicidade com 

impacto real na performance de uma organização e da vivencia em gestão 

organizacional, existe um propósito de desenvolver projetos corporativos capazes de 

transformar e impactar positivamente a vida das pessoas. O Sistema FIB-

Feliciência® envolve a Apresentação do Sistema; Avaliação dos Requisitos para 
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Implantação; Estudo das Etapas de Implantação; Mensuração de Resultados e 

Retorno Sobre o Investimento (ROI); Construção do Protótipo FIB-Feliciência®; 

Elaboração do Protótipo e Mentoria. 

 

O programa de CERTIFICAÇÃO DE FACILITADORES FIB-FELICIÊNCIA®, 

desenvolveu um trabalho no Hospital Anchieta, localizado em Brasília, no Distrito 

Federal, considerado o “Hospital mais Feliz do Brasil”. Esse é um exemplo bem-

sucedido de adoção da temática da felicidade em suas ações estratégicas inserindo-

se a adoção da mensuração do Índice de Felicidade Interna Bruta-FIB. O hospital 

conseguiu aumentar sua meta de rentabilidade comprovando que, se a empresa 

investe na felicidade de seus funcionários e do seu ambiente de trabalho, aumenta a 

capacidade de gerar resultados positivos. 
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Apêndices 

 

 

Apêndice A – Questionário de pesquisa 

 
PESQUISA FELICIDADE INTERNA BRUTA 
 
Caro (a) Colaborador(a), 
 
Convidamos você a participar do Diagnóstico de Felicidade Interna. Esta pesquisa faz parte do 
trabalho de dissertação de Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 
Trata-se de um questionário anônimo, ou seja, sua identificação pessoal não será registrada. Com 
isso, esperamos que sua participação seja a mais sincera possível. 
 
PARA CADA PERGUNTA, VOCÊ DEVERÁ ESCOLHER UMA RESPOSTA ÚNICA.  
NÃO DEIXAR NENHUMA PERGUNTA SEM RESPOSTA. 
 
Muito obrigado por sua gentileza em colaborar com este trabalho. 
Domingos Sávio Almeida Normando 
Fundação Pedro Leopoldo. 

Vamos começar: 
 

Sexo:  
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 

Faixa etária: 
(   ) Até 20 anos  
(   ) De 21 a 30 anos  
(   ) De 31 a 40 anos 
(   ) De 41 a 50 anos 
(   ) Acima de 50 anos 

Estado civil: 
(   ) Solteiro 
(   ) Casado 
(   ) Viúvo 
(   ) Desquitado/Divorciado 
(   ) Outro 

Último curso que você concluiu: 
(   ) Ensino fundamental 
(   ) Ensino médio 
(   ) Ensino Superior 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado/Doutorado 

Tempo de trabalho na empresa: 
(   ) Até 11 meses 
(   ) DE 1 a 3 anos 
(   ) De 3,1 a 6 anos 
(   ) De 6,1 a 10 anos 
(   ) Mais de 10 anos 

Tempo de trabalho no cargo: 
(   ) Até 11 meses 
(   ) De 1 a 3 anos 
(   ) De 3,1 a 6 anos 
(   ) De 6,1 a 10 anos 
(   ) Mais de 10 anos 

Setor de trabalho na empresa: 
(   ) Industrial 
(   ) Escritório (RH, Pessoal, Tesouraria, Comercial, Compras, Contabilidade, Jurídico, TI) 
(   ) Protótipo (Engenharia, Criação, Marketing) 
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Esse bloco de questões refere-se às indagações compostas por 42 itens baseados nas 9 dimensões 
do FIB (Escala likert 5 pontos) 
 

(1) Concordo Totalmente (2) Concordo Parcialmente (3) Não Concordo e Nem Discordo 
(4)Discordo Parcialmente (5) Discordo Totalmente 

 
Variáveis 1 2 3 4 5 

01 - Estou satisfeito com minha saúde emocional.           

2. Tenho um propósito maior em minha vida. *          

3. Nos últimos 12 meses experimentei realização pessoal.           

4. Nos últimos 12 meses experimentei realização profissional.           

5. Em minha rotina de vida atual, experimento mais emoções positivas que negativas.           

6. Considero-me uma pessoa feliz.       

7. Considero que tenho qualidade de vida.       

8. Meu peso é considerado saudável.       

9. Realizo exercícios físicos regularmente.       

10. O estresse não compromete meu bem-estar.       

11. Nos últimos 12 meses estive saudável.           

12. Meu trabalho não compromete minha saúde.       

13. Considero que sei administrar meu tempo, mantendo uma rotina equilibrada.       

14. Em geral, minhas horas de sono são suficientes para meu repouso.       

15. O tempo de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa não 
compromete minha qualidade de vida.  

    
 

16. Meu horário de trabalho é flexível caso enfrente situações emergenciais.       

17. Os membros de minha família costumam se ajudar.       

18. Minha rotina prevê tempo para estar com os amigos.       

19. Participo de atividades espirituais/religiosas em comunidade.       

20. No último ano realizei atividades voluntárias de cunho social.       

21. Considero que tenho uma rede de apoio social e afetivo caso enfrente um problema.       

22. Nos últimos 12 meses estive engajado em algum curso formal – escola, curso 
técnico, universidade, pós-graduação, idioma ou outro.  

    
 

23. Nos últimos 12 meses participei de treinamento voltado ao desenvolvimento de 
minhas habilidades técnicas.  

    
 

24. Nos últimos 12 meses participei de treinamento voltado ao meu desenvolvimento 
pessoal.  

    
 

25. Estou satisfeito com as oportunidades de treinamento oferecidas pela empresa.      

26. No último ano adquiri e/ou li livros.      

27. No último ano, assisti a filmes e/ou documentários.      

28. No último ano, fui a exposições de arte (pintura, fotografia, escultura) ou a teatro       

29. No último ano, desfrutei de festas populares, como Carnaval e São João.       

30. No último ano, fiz ao menos uma viagem de lazer.      

31. Considero-me informado e atuante quanto à minha responsabilidade ambiental – por 
exemplo: no uso racional de recursos naturais (como água e energia) e destinação de 
resíduos (lixo doméstico). 

    
 

32. Considero que a empresa é ambientalmente responsável.      

33. Os gestores da empresa compartilham estratégias, metas e realizações.      

34. A empresa valoriza a conduta ética de seus colaboradores.       

35. Tenho direito de liberdade de expressão e opinião na empresa.      

36. Na empresa não há discriminação baseada em raça, sexo, religião ou outras.       

37. Confio nos gestores da empresa.      

38. Considero a comunicação interna da empresa eficaz.       

39. Meu rendimento atual me permite viver com dignidade, ou seja, é suficiente para 
suprir minhas necessidades diárias. 

    
 

40. A casa em que moro é própria.      

41. Consigo realizar projetos de longo prazo que envolvem algum investimento 
financeiro, como curso, viagem ou aquisição de um bem material. 

    
 

42. O endividamento não compromete a minha qualidade de vida.      
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 

1. O que é felicidade? 

 

2. Como você percebe que seja a felicidade geral dos colaboradores da 
empresa? 

 

3. O que direciona a sua felicidade pessoal e como gestor (a)? 

 

4. Quais fatores devem ser levados em conta para uma pessoa se sentir feliz? 
 

 

5. O que diminui a felicidade das pessoas? 
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Anexos 

 

ANEXO A – Conceito de felicidade 

 
Uma amostra dos conceitos no site: 
http://www.pensador.info/p/conceito_de_felicidade/1/ 
 

 Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond 
de Andrade 

 

 Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Mahatma 
Gandhi 

 

 Saber encontrar a alegria na alegria dos outros, é o segredo da felicidade. 
Georges Bernanos 

 

 Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. 
Érico Veríssimo 

 

 O dinheiro não traz felicidade – para quem não sabe o que fazer com ele. 
Machado de Assis 

 

 A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças, do que 
nos nossos bolsos. Arthur Schopenhauer 

 

 A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Léon Tolstoi 
 

 Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Johann Goethe 
 

 O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem 
do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não 
o pior. Alfred Montapert 

 

 A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada 
um deve procurar, por si, tornar- se feliz. Sigmund Freud 

 

 As idéias das pessoas são pedaços da sua felicidade. William Shakespeare 
 

 Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa 
caixa de bombons. Carlos Drummond de Andrade 

 

 A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Victor 
Hugo 

 

 A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Marxwell Maltz 
 

 O dinheiro é uma felicidade humana abstrata; por isso, aquele que já não é 
capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, dedica-se completamente 
a ele. Arthur Schopenhauer 
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 O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros. 
Alexandre Herculano 

 

 O dinheiro não dá felicidade. Mas paga tudo o que ela gasta. Millôr Fernandes 
 

 A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que 
fizermos para os outros. Allan Kardec 

 

 A felicidade não é uma estação aonde chegamos, mas uma maneira de viajar. 
Margareth Lee Rimbeuk 

 

 Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de 
ser feliz. Abraham Lincoln 

 

 A recordação da felicidade já não é felicidade; a recordação da dor ainda é 
dor. George [Lord] Byron 

 

 Não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da 
felicidade. Bertrand Russell 

 

 Não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens 
à felicidade. Friedrich Nietzsche 

 

 A felicidade não se encontra nos bens exteriores. Aristóteles 
 

 Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não 
conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. Voltaire 

 

 Em vão procuramos a verdadeira felicidade fora de nós, se não possuímos a 
sua fonte dentro de nós. Marquês de Maricá 

 
 
 


