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palavras-chave  Felicidade no trabalho, antecedentes da felicidade no trabalho, efeitos da 
felicidade no trabalho 

resumo 
 

 

A felicidade no trabalho é um tema atual e uma preocupação real, emergindo 

como uma possível solução para atrair e reter os melhores colaboradores e, 

consequentemente, para satisfazer os clientes da empresa. Em termos gerais 

a literatura indica que se as organizações conseguirem manter seus 

colaboradores felizes no trabalho, eles ficarão mais motivados e produtivos o 

que se vai traduzir num encantamento e melhor qualidade de serviço para os 

clientes com quem interajam, o que poderá aumentar a fidelidade do cliente. 

Apesar da relevância do tema e da atenção que tem sido dada pela literatura 

existente, é necessário entender melhor os antecedentes e o impacto da 

felicidade no trabalho.  

 

Esta dissertação pretende explorar como a existência da felicidade no trabalho 

afeta os colaboradores. Os objetivos definidos incluem a identificação dos 

antecedentes e os efeitos da felicidade no trabalho nos colaboradores, bem 

como a perceção dos colaboradores sobre os efeitos da felicidade no trabalho 

no cliente. 

 

Para corresponder aos objetivos e questões de pesquisa propostas para esta 

investigação, adotou-se uma abordagem exploratória qualitativa. Recorrendo 

a entrevistas semiestruturadas, foram entrevistados 12 profissionais de 

diferentes áreas de negócio que trabalham nos mercados B2C lidando 

diretamente com clientes. A análise dos resultados foi realizada com recurso 

ao software Nvivo Plus 11 para o tratamento dos dados. 

 

Os resultados demonstram que quando o funcionário se sente feliz no trabalho, 

ele fica mais motivado e sua disposição em prestar mais atenção aos detalhes 

e usar sua criatividade e habilidades emocionais aumenta. Os participantes 

reconheceram que o sentimento de felicidade influencia o contato com o 

cliente. Além disso, as suas narrativas indicam que a felicidade facilita a 

criação de vínculos afetivos com os clientes e o desenvolvimento de 

relacionamentos, pois o interlocutor está ali a 100% para o cliente, para 

atender as suas necessidades e fá-lo com um sorriso e de forma gentil. 

Quando o colaborador está feliz, o cliente apercebe-se e fica satisfeito. A 

perceção dos colaboradores é que a felicidade no trabalho aumenta a vontade 

dos clientes de voltar àquela empresa e repetir a compra do produto/serviço, 

muitas das vezes preferindo o colaborador que anteriormente o atendeu. 

Apesar do número limitado de profissionais envolvidos no estudo, fica 

demonstrada a importância da felicidade no trabalho nas empresas e o seu 

impacto nos colaboradores, e consequente sucesso empresarial.   
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abstract 

 
Happiness at work is a current theme and a real concern, emerging as a 

possible solution to attract and retain the best collaborators, and consequently 

to satisfy the company’s customers. In general terms, the literature indicates 

that if organizations are able to keep their employees happy at work, they will 

be more motivated and productive, which will lead to an enchantment and a 

better quality of service for the clients with whom they interact,  which is 

expected to increase customer loyalty. Despite the relevance of the topic and 

the attention it has been given by extant literature, there is a need to further 

understand the antecedents and impact of happiness at work.  

 

The objective of this study is to explore how happiness at work affect 

employees. The defined purposes include identification of the antecedents and 

the effects of happiness at work in the employees, as well the perception of 

employees about the effect of happiness at work in customer, as well as the 

employees' perception about the effects of happiness at work on the client.  

 

To meet the objectives and research questions proposed for this research, a 

qualitative exploratory approach was adopted. Using semi-structured 

interviews, we interviewed 12 professionals from different business areas who 

work in the B2C markets dealing directly with clients. The analysis of the results 

was performed with the software Nvivo Plus 11 for the data treatment. 

 

The results demonstrate that when the employee feels happy at work he is 

more motivated and their willingness to pay more attention to detail and use 

their creativity and emotional skills increase. Participants recognized that the 

feeling of happiness spreads and influences all contact with the customer. 

Moreover, their narratives indicate that happiness makes it easier to create 

emotional bonds with the customers and to develop relationships, as the 

customer feels that the interlocutor is there to 100% for him, to attend to his 

needs and he does it in a gentle way and with a smile. When the employee is 

happy, the client realizes and is satisfied, which increases their willingness to 

return to that company and repeat the purchase of the product / service, many 

times preferring the employee who previously attended. 

 

Despite the limited number of professionals involved in the study, it is 

demonstrated the importance of happiness at work in companies and their 

impact on employees, and consequent business success. 
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1 Introdução  

O mercado onde as organizações se inserem, nos dias de hoje, é altamente competitivo e 

está em constante e rápida mutação. Por isso, as organizações procuram fortalecer os seus 

negócios de forma sustentada, o que implica uma observação sistemática da sua 

envolvente e uma rápida adaptação das suas estratégias e das suas políticas a essa nova 

realidade.  

Um dos principais objetivos das organizações é criar competitividade para atrair, manter e 

fortalecer relações com os clientes (Kanibir & Nart, 2012). De facto, os clientes possuem 

um papel fundamental no sucesso das empresas, dado que o nível satisfação dos clientes 

influencia o nível de eficácia das organizações (Lindon, Lendrevie, V. Rodrigues, & Dionísio, 

2004; Rego & Cunha, 2009). Um cliente satisfeito tem maior probabilidade de ficar 

fidelizado o que é de extrema importância, dado que para a organização é mais dispendioso 

angariar novos clientes do que manter os clientes existentes satisfeitos e fidelizados 

(Anderson & Sullivan, 1993; Zacharias, Figueiredo, & D.Almeida, 2008). De acordo com 

Azêdo e Alves, (2013) os recursos humanos são importantes para a competitividade e o 

marketing interno (marketing direcionado para o seio da organização) influencia o 

compromisso organizacional e o comportamento orientado para o cliente. Dado que estes 

são aspetos que influenciam  a satisfação do cliente  e que a felicidade dos trabalhadores 

gera maiores níveis de desempenho e produtividade é relevante compreender como 

podemos satisfazer ao máximo os nossos clientes utilizando o nosso maior recurso interno 

– os colaboradores (Azêdo & Alves, 2013; Rego, 2009).  

A importância que a felicidade no trabalho assume no desempenho dos colaboradores tem 

atraído a atenção de investigadores, dado que a mesma pretende ser uma solução para a 

gestão (Bryson, Forth, & Stokes, 2017; Santoso & Kulathunga, 2016).  Os contributos na 

literatura são vastos no que se refere aos antecedentes da felicidade no trabalho (Boehm 

& Lyubomirsky, 2008; Fisher, 2010). Tem sido demonstrado que existe um impacto positivo 

da felicidade no trabalho relativamente ao desempenho e produtividade dos 

colaboradores, assim como ao impacto que esta assume na satisfação e fidelização dos 
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clientes (Baptista, 2006; Boehm & Lyubomirsky, 2008; Bryson et al., 2017; Oswald, Proto, 

& Sgroi, 2015; Rego, 2009; Santoso & Kulathunga, 2016; Šeinauskienė, Maščinskienė, & 

Jucaitytė, 2015). 

Neste contexto, os colaboradores têm cada vez mais um papel fundamental e central no 

seio das organizações, pois são imprescindíveis para a sobrevivência, competitividade e 

sucesso das mesmas (Azêdo & Alves, 2013; Camara, Guerra, & Rodrigues, 2007; Wen, Gu, 

& Wen, 2019). É pertinente que as organizações estejam mais atentas e que diligenciem 

incentivos maioritariamente para os colaboradores que interagem com os clientes 

(Baptista, 2006; Dibb & Simkin, 2000) , o que nos leva a aceitar que o sucesso das 

organizações é influenciado positivamente quando os seus clientes se encontram 

satisfeitos com o produto/serviço que a organização disponibiliza. Dibb e Simkin, (2000) 

concordam, e indicam que a qualidade e a capacidade que os prestadores de serviços 

possuem, tem um resultado direto na satisfação do cliente. 

Resumindo, dada a importância dos colaboradores na organização, a influência da 

felicidade do trabalho no desempenho das suas funções e consequentemente no serviço 

que prestam aos clientes considerando a sua satisfação e lealdade, é pertinente aprofundar 

esta relação e definir estratégias de gestão que potenciem a felicidade no trabalho. 

 

1.1 Objetivos da investigação 

No seguimento do enquadramento apresentado, o presente trabalho propôs-se responder 

ao problema de pesquisa: como é que a existência de felicidade no trabalho afeta os 

colaboradores. De acordo com o problema indicado foram definidos seguintes objetivos de 

investigação: 

• Identificar os antecedentes da felicidade no trabalho; 

• Compreender o impacto da gestão da felicidade no trabalho no colaborador;  
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• Analisar a perceção dos colaboradores sobre os efeitos da felicidade no 

trabalho no cliente; 

• Propor estratégias eficazes de gestão da felicidade no trabalho. 

 

1.2 Metodologia adotada 

Para a prossecução dos objetivos definidos optou-se por uma metodologia exploratória de 

natureza qualitativa. O instrumento de recolha de informação utilizado foi a entrevista 

semiestruturada. Foram realizadas 12 entrevistas a trabalhadores por conta de outrém que 

no desempenho da sua atividade profissional contactam diretamente com clientes finais, 

por forma a recolher as suas experiências e opiniões sobre a felicidade do trabalho. Foram 

entrevistados homens e mulheres num perfil variado em termos de idade, tempo de 

contacto com clientes, setor de atividade e ocupação profissional para garantir diversidade 

da amostra.  

 

1.3 Organização do documento 

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos, subdivididos em 

secções, por forma a facilitar a leitura e perceção, tal como se pode verificar na Figura 1. O 

capítulo 1, é o capítulo introdutório ao trabalho, onde se inclui a contextualização do tema, 

a definição do problema a estudar e os objetivos propostos. O capítulo 2 corresponde à 

revisão da literatura, onde se apresenta a fundamentação teórica-empírica orientadora do 

desenvolvimento desta investigação e serviu de base para o desenvolvimento de todo o 

trabalho seguinte. Segue-se o capítulo 3 onde se poderá encontrar a descrição da 

metodologia de investigação adotada para o desenvolvimento do trabalho. A análise e 

discussão dos resultados qualitativos surge detalhadamente no capítulo 4. Finalmente, no 

capítulo 5 podem ser encontradas as conclusões do estudo, a identificação das suas 
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implicações para a gestão. São ainda expostas as principais limitações do estudo bem como 

feitas sugestões para investigações futuras.  

 

Figura 1 – Estrutura da Dissertação de Mestrado  
Fonte: Elaboração própria 
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2 Revisão da Literatura 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura sobre vários conceitos: felicidade, 

bem-estar subjetivo, e felicidade no trabalho, de forma a enquadrar a temática no contexto 

atual, tal como indicado na Figura 2. Pretende-se com este trabalho explorar a importância 

da existência de felicidade no trabalho, compreender o conceito e os seus contributos para 

todas as partes envolvidas: organização, colaboradores e clientes. Desta forma, é essencial 

indicar estratégias de gestão da felicidade no trabalho.  

Segundo Gavin e Mason, (2004, p. 367), felicidade é “a palavra moderna, normalmente 

traduzida da palavra original grega (eudamonia) utilizada para descrever a boa vida”.  A 

felicidade é de interesse global, sendo o objetivo mais elevado da existência humana 

(Fisher, 2010; Kesebir & Diener, 2008; Saghir, Amjad, & Saeed, 2019), é a derradeira 

motivação para a ação humana (Diener, 1984).  A ideia de que o que realmente importa na 

vida não é apenas viver, mas sim viver bem e feliz, é possivelmente tão antiga quanto a 

existência humana (Kesebir & Diener, 2008). A atenção dada à felicidade, e a outros estados 

positivos, é comprovada pela psicologia positiva que emerge no séc. XXI (Fisher, 2010).  

Kesebir e Diener (2008) afirmam que os psicólogos modernos têm dificuldade em definir a 

felicidade, e referem que no sentido se existir evolução neste campo é necessário a 

existência de conceitos nitidamente definidos, deve ser esse o foco da área da felicidade.  

A felicidade é um sentimento que todas as pessoas prosseguem na sua vida pessoal e na 

sua vida profissional (Fisher, 2010; Kesebir & Diener, 2008; Saghir et al., 2019). A definição 

felicidade no trabalho abrange conceitos como o envolvimento organizacional dos 

colaboradores, o compromisso organizacional e a satisfação no trabalho (Fisher, 2010).  
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Figura 2 – Conceitos abordados na revisão de literatura 
Fonte: elaboração própria 

 

2.1 Felicidade 

A felicidade tem sido definida de diversas formas ao longo do tempo, inspirada tanto pela 

filosofia, como pela psicologia (Fisher, 2010). Algumas das definições de felicidade mais 

utilizadas são as seguintes: 

• Uma experiência subjetiva que implica excitação, alegria e uma sensação global de 

euforia (Saghir et al., 2019); 

• Frequência de afeto negativo e positivo (Agbo & Ngwu, 2017); 

• Conjunto de atitudes positivas, emoções e estados de espíritos prazerosos (Fisher, 

2010); 
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• “Experiência subjetiva, pois as pessoas são ou não felizes consoante o grau em que 

acreditam que o são ou não” (Rego, 2009, p. 218); 

• Experiência de forma frequente de emoções positivas: alegria, satisfação, 

contentamento, entusiasmo e interesse (Boehm & Lyubomirsky, 2008);  

• “Estado de espírito que todas as pessoas querem sentir pelo maior tempo possível 

de forma a poderem gozar as sensações consequentes desse estado” (Ferreira, 

2008, p. 1248); 

• "Atividade da alma de acordo com a virtude, apoiada em bens adicionais – dinheiro 

e saúde, durante uma longa vida” (Aristóteles, 1941 como citado em Martin, 2007, 

p. 91);  

Na literatura da felicidade verifica-se a existência de uma divisão que se traduz em duas 

perspetivas gerais: hedónica e eudemónica (Agbo & Ngwu, 2017; Fisher, 2010; Ryan & Deci, 

2001) tal como descrito na Figura 3. A perspetiva hedónica define a felicidade como a 

existência de sentimentos agradáveis e julgamentos favoráveis, ou seja o estado subjetivo 

da felicidade, que também pode ser designado por bem-estar hedónico (Fisher, 2010; Ryan 

& Deci, 2001), ou seja bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo é constituído por dois 

elementos que estão interligados: julgamentos sobre a satisfação com a vida (estar bem 

com domínios específicos da vida, tais como: relações sociais, saúde, trabalho e lazer), e o 

equilíbrio do afeto, ou a existência de preponderância para sentimentos positivos (ou seja, 

raramente ter sentimentos negativos – evitar a dor) (Fisher, 2010; Ryan & Deci, 2001; 

Siqueira & Padovan, 2008).  

Paralelamente, a perspetiva eudemónica foca-se no reconhecimento das ações virtuosas 

de uma pessoa, ou seja, fazer o que é moralmente correto (Diener, 1984; Ryan & Deci, 

2001). Por outras palavras, significa que a virtude é o padrão normativo com o qual a vida 

das pessoas pode ser julgada (Diener, 1984). Nesta perspetiva, a avaliação da felicidade é 

feita pelo observador e não pelo indivíduo, dado que o critério de felicidade não é o 

julgamento subjetivo do indivíduo mas sim o quadro de valores do observador (Diener, 

1984). Esta perspetiva investiga o potencial humano (bem-estar eudemónico) e refere-se 

ao bem-estar psicológico (Ryan & Deci, 2001).  
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Figura 3 - Perspetivas Hedónica e Eudaimónica 
Fonte: elaboração própria 

 

2.1.1 Bem-estar subjetivo 

O bem-estar subjetivo pode ser considerado sinónimo de felicidade, dado que depreende 

dois tipos de avaliações: a cognitiva (julgamentos da satisfação da vida – trabalho, saúde, 

casamento, etc.) e a afetiva (reações emocionais e estados de humor agradáveis e 

desagradáveis) da vida pelo próprio (Diener, 1984; Diener & Diener, 1996; Kesebir & 

Diener, 2008). Tradicionalmente o bem-estar subjetivo apoia-se no balanço entre afetos 

positivos e negativos que indicam felicidade e apreciações sobre a satisfação com a vida 

(Ryan & Deci, 2001; Siqueira & Padovan, 2008). 

A composição emocional do conceito bem estar subjetivo inclui um balanço entre duas 

dimensões emocionais: emoções positivas e emoções negativas, para que o balanço 

represente uma dimensão de bem estar subjetivo, é necessário resultar numa relação 

positiva entre as emoções vividas, qual seja, a vivência de mais emoções positivas do que 

negativas no decorrer da vida (Siqueira & Padovan, 2008). Quando se estudam os afetos 

positivos e negativos, o foco não é identificar a presença contínua de sensações positivas 

ao longo da vida, mas, sim, detetar-se, que as experiências vividas foram pautadas, na sua 
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grande maioria, mais por emoções prazerosas do que por sofrimentos (Siqueira & Padovan, 

2008).  

O bem-estar subjetivo abrange três elementos combinados: a existência de humor positivo 

(prevalência de emoções positivas e de estados positivos), a ausência de humor negativo 

(emoções e estados negativos) e a satisfação com a vida (julgamentos da própria vida e 

satisfação no trabalho, casamento, saúde, entre outros), o que muitas vezes é entendido 

como felicidade (Kesebir & Diener, 2008; Ryan & Deci, 2000). 

O bem-estar subjetivo é um conceito que requer auto-avaliação, ou seja, só pode ser 

observado e relatado pelo próprio indivíduo, dado que cada pessoa avalia a sua própria 

vida empregando percepções subjetivas e, durante esse processo, apoia-se nos seus 

valores, emoções, expectativas (Siqueira & Padovan, 2008). 

Kesebir e Diener (2008) acreditam, que o bem-estar subjetivo e o bem-estar eudemónico 

são dois conceitos satisfatoriamente próximos e reconhecem o bem-estar subjetivo como 

ingrediente decisivo da felicidade.  

 

2.1.2 Satisfação 

Da revisão da literatura verifica-se que a satisfação com a vida tem origem na tentativa de 

conhecer o conceito de qualidade de vida, tendo sido um conceito apropriado e redefinido 

por investigadores das ciências comportamentais para compor um dos elementos que 

integram a definição de bem estar subjetivo (Siqueira & Padovan, 2008). Portanto, na 

abordagem objetiva de qualidade de vida, a visão de qualidade de vida que um indivíduo  

possui depende da existência de alguns indicadores observáveis e quantificais, tais como: 

saúde, recursos, ambiente físico entre outros (Siqueira & Padovan, 2008). Do outro lado, 

surge a satisfação com a vida, considerada como a perspetiva subjetiva da qualidade de 

vida, e que “é defendida como uma possibilidade de se levar em conta, em avaliações 

individuais, diferenças culturais na perceção do padrão de vida” (Siqueira & Padovan, 2008, 
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p. 204). Nesse sentido, é importante compreender as crenças e valores de uma população 

e como são exteriorizados individualmente pois sabe-se que mesmo em grupos que 

partilham a mesma cultura, é possível observarem-se variações entre as pessoas, no que 

respeita a: valores, objetivos, crenças, e necessidades (Siqueira & Padovan, 2008). 

A satisfação com a vida é o julgamento que o indivíduo faz sobre a sua vida  que reflete o 

quanto esse indivíduo se apercebe da distância ou proximidades suas aspirações (Keyes, 

Shmotkin, & Ryff, 2002; Siqueira & Padovan, 2008). De acordo com Siqueira e Padovan, 

(2008) o conceito de satisfação, é ainda visto como uma extensão subjetiva de qualidade 

de vida, que se localiza ao lado da felicidade e bem-estar.  

Podemos concluir que a felicidade, bem-estar e satisfação são conceitos muito próximos, 

que por vezes são considerados como sinónimos. Habitualmente, as definições de 

felicidade adotadas são neutras moralmente tal como o bem-estar subjetivo, e são 

entendidas como níveis altos de prazer e outras emoções desejadas ou como a satisfação 

com as nossas vidas (Argyle, 2001, citado por Martin, 2007, p. 91).  Na presente dissertação 

vamos adotar a definição de felicidade dos autores Boehm e Lyubomirsky (2008), ou seja, 

considerando que uma pessoa é feliz na medida em que experiência frequentemente 

emoções positivas, tais como:  alegria, satisfação, contentamento, entusiasmo e interesse. 

Esta definição surge da perspetiva hedónica, e é considerada como sinónimo do estado 

subjetivo da felicidade, o bem-estar hedónico, mais conhecido por bem-estar subjetivo 

(Fisher, 2010; Ryan & Deci, 2001; Siqueira & Padovan, 2008). 

 

2.2 Felicidade no trabalho 

A felicidade é um tema de interesse crescente, é um objetivo comum valorizado na 

sociedade (Kesebir & Diener, 2008; Saghir et al., 2019), e o conceito tem sido alargado à 

felicidade nas experiências de trabalho (Fisher, 2010; Salas-Vallina, Alegre, & Fernández 

Guerrero, 20). Atualmente, as circunstâncias da vida moderna conduzem as pessoas a 

empregar a grande maioria do seu tempo útil diário na profissão exercida. O trabalho 
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desempenha um papel principal na nossa vida e influencia a autoestima, pelo que deve ser 

visto para além de uma forma de sobrevivência (Ferreira, 2008; Lyubomirsky, King, & 

Diener, 2005) devido à sua contribuição substancial para o bem-estar e para a felicidade 

(Rodríguez-Muñoz & Sanz-Vergel, 2014).  

A felicidade no trabalho inclui o “envolvimento com o trabalho, a satisfação com o trabalho 

e o nível de compromisso organizacional afetivo” (Fisher, 2010, p. 384). A felicidade no 

trabalho refere-se o quão satisfeitas estão as pessoas com a sua vida e com o seu trabalho 

(Wesarat, Sharif, & Majid, 2015). Fisher, (2010) indica que os construtos disponíveis na 

literatura para definir a felicidade no trabalho têm em comum a referência a atitudes 

positivas e a experiências positivas (sentimentos positivos, estados de espírito, emoções).  

As emoções podem ser definidas como “estados mentais de prontidão que surgem de 

avaliações de eventos ou dos seus próprios pensamentos” (Bagozzi, 1999, p. 184), que 

afetam os julgamentos, as avaliações e decisões dos consumidores, e são aceites como as 

causas, efeitos, mediadores e moderadores do comportamento do consumidor (Bagozzi, 

1999). 

A felicidade é uma emoção positiva (Bagozzi, 1999) e surge em todos os tipos de emoções 

básicas como forma de alegria (Fisher, 2010). De acordo com Rego (2009) as emoções 

positivas podem ter como efeito o aumento da produtividade e a melhoria do ambiente 

social, pois estas ajudam os colaboradores a encararem as situações hostis que surgem, a 

serem mais resilientes e proativos, a tornarem-se menos propensos a sintomas de stress e 

mais dispostos a criarem ligações sociais produtivas.  

Existem diversos aspetos do comportamento organizacional que se relacionam com 

atitudes e experiências positivas no trabalho, com os quais a felicidade no trabalho está 

inerentemente relacionada (Fisher, 2010). Ao longo dos anos, a literatura tem vindo a 

estudar diversos construtos que possuem diversas sobreposições ao conceito de felicidade 

no trabalho, podemos ver a compilação por níveis de felicidade de acordo com (Fisher, 

(2010) na Tabela 1Erro! A origem da referência não foi encontrada. O conceito de 

felicidade no trabalho para Fisher, (2010) tem de ser compreendido como um conceito 
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umbrella que compreende diversos fatores, nomeadamente: satisfação no trabalho, 

compromisso afetivo organizacional e envolvimento. De acordo com Siqueira & Padovan, 

(2008) a existência de compromisso afetivo depreende que as relações instituídas pelo 

indivíduo com  organização assentam numa interação que lhe propicia experiências 

prazerosas e positivas. Salas-Vallina et al., (2018) salientam que as diversas definições de 

felicidade no trabalho presentes na literatura podem ser repartidas pelos seguintes grupos: 

satisfação no trabalho, envolvimento, compromisso, hedonia e eudamonia, bem-estar, 

capital psicológico e felicidade no trabalho.  

 

Tabela 1  

Os níveis de felicidade 

Nível transitório Nível pessoal Nível organização 

Satisfação com as condições de 

trabalho 

Satisfação no trabalho Moral / Satisfação coletiva no 

trabalho 

Afeto momentâneo Afeto disposicional Tom afetivo do grupo 

Estado de fluxo Compromisso afetivo organizacional Estado de espírito do grupo 

Estado de espírito momentâneo no 

trabalho 

Envolvimento no trabalho Compromisso do grupo 

Estado de compromisso Humor habitual no trabalho Satisfação coletiva com a tarefa 

Gosto pela tarefa Compromisso  

Emoção no trabalho Prosperar  

Estado intrínseco de motivação Vigor  

 Florescer  

 Bem-estar afetivo no trabalho  

Nota: Adaptado de “Happiness at Work” de Fisher, 2010, International Journal of Management Reviews, 
12(4), 384–412 

 

2.2.1 Satisfação no trabalho 

A satisfação no trabalho tem sido um tema que tem vindo a ser estudado, para Locke, 

(1976) a satisfação no trabalho pode ser definida como o estado emocional positivo ou de 

prazer que o indivíduo sente relativamente ao trabalho, resultante da avaliação das 
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experiências proporcionadas pelo trabalho. A maioria das pessoas expressa satisfação 

positiva (nível básico) com o seu trabalho, assim como com produtos e serviços que 

consomem, no entanto os níveis positivos de satisfação com o trabalho ou com um produto 

de consumo não significam inevitavelmente que o trabalho ou o produto seja muito 

desejável (Lykken & Tellegen, 1996).  

A satisfação no trabalho é para Saari e Judge (2004) a atitude do colaborador mais 

privilegiada, tanto na perspetiva da pesquisa como na perspetiva prática, pois as atitudes 

dos colaboradores são o conjunto das suas atitudes e pontos de vista sobre os diversos 

aspetos do seu trabalho, carreira e organização. Para o envolvimento no trabalho a 

satisfação com as características do trabalho surge como o fator mais importante quando 

comparada com a satisfação com o ambiente organizacional e com a gestão organizacional 

(Wen et al., 2019). 

A mensuração da satisfação do trabalho é o meio mais comum de operacionalizar a 

felicidade, na hipótese de trabalhador feliz, trabalhador produtivo (Wright & Cropanzano, 

2000). Os autores Boehm e Lyubomirsky  (2008) defendem que as pessoas felizes estão 

mais satisfeitas com o seu trabalho do que as pessoas menos felizes. 

Saari e Judge, (2004) referem que embora seja cada vez dada maior importância e 

relevância aos colaboradores como influenciadores da competitividade e sucesso 

organizacional, ainda não está traçada de forma clara a relação entre atitudes do 

colaborador e a satisfação com o trabalho.  

 

2.2.2 Fatores explicativos da felicidade no trabalho 

A literatura destaca a importância de compreender o que contribui para que as pessoas 

estejam felizes, e as razões para umas pessoas serem mais felizes que outras (Fisher, 2010), 

sendo fundamental compreender os antecedentes da felicidade no trabalho (Wesarat et 

al., 2015). De acordo com a literatura existente foi possível listar diversos fatores 
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antecedentes da felicidade no indivíduo, que por sua vez se refletem na felicidade no 

trabalho. Para Fisher, (2010) os antecedentes da felicidade no trabalho dividem-se em três 

áreas: contributos pessoais, de situação e contributos ambientais (ao nível da organização, 

do trabalho e de eventos/acontecimentos), tal como descrito:  Figura 4, Figura 5 e Figura 

6, respetivamente.   

 

 

Figura 4 - Contributos pessoais para a felicidade no trabalho 
Fonte: Adaptado de “Happiness at Work” de Fisher, 2010, International Journal of Management Reviews, 
12(4), 384–412 

 

 

Figura 5 - Contributos de situação para a felicidade no trabalho 
Fonte: Adaptado de “Happiness at Work” de Fisher, 2010, International Journal of Management Reviews, 
12(4), 384–412 
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Figura 6 - Contributos ambientais para a felicidade no trabalho 
Fonte: Adaptado de “Happiness at Work” de Fisher, 2010, International Journal of Management Reviews, 
12(4), 384–412 
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No seguimento do que Fisher (2010) refere como antecedente da felicidade no trabalho o 

ajuste entre a pessoa e a situação (trabalho) – ou seja, trabalho que corresponda ao valores 

e objetivos do indivíduo e que vai de encontro às necessidades e preferências, existe 

concordância com pesquisas que têm sido feitas que demonstram que as pessoas são 

selecionadas e predispõem-se a ser selecionadas para certo trabalho de acordo com a sua 

personalidade (Törnroos, Jokela, & Hakulinen, 2019). 

 Os autores Kesebir e Diener (2008) defendem que o que leva à felicidade é a combinação 

da existência de sentimentos de triunfo, realização e intenção; quantidade adequada de 

dinheiro e quantidade e qualidade das relações de amizade. 

Shahzad et al., (2017) defendem que a cultura organizacional é um impulsionador 

significativo de resultados como produtividade e desempenho financeiro de uma 

organização. A cultura organizacional refere-se aos valores do colaborador e às suas 

crenças partilhadas que exibem traços organizacionais (Schein, 1984, como citado em 

Shahzad, Xiu, & Shahbaz, 2017, p. 67). 

As características da tarefa têm sido as carateristidas motivacionais do trabalho mais 

estudadas , e estão principalmente relacionca com a forma com o trabalho em si é realizado 

(Morgeson & Humphrey, 2006). A tipologia mais conhecida sobre as características do 

trabalho é o modelo de Hackman e Oldham (1975), a base da teoria das característica é 

que as pessoas podem ser motivadas pela satisfação intrínseca que obtêm pela realização 

do seu trabalho. O modelo indica que existem cinco características que 

motivam/satisfazem o colaborador, e são elas: significância da tarefa (impacto que o 

trabalho tem nas outras pessoas), variedade de competências (número de competências 

envolvidas para completar um trabalho), identidade da tarefa (término de uma peça de 

trabalho), feedback do  trabalho (feedback da performance), e autonomia (quantidade de 

liberdade que é dada ao colaborador para fazer o seu trabalho) (Hackman & Oldham, 1975). 

Morgeson e Humphrey, (2006) no seu trabalho desenvolveram uma conceitualização das 

características do trabalho para incluir além dos cinco fatores motivacionais de Hackman e 

Oldham, diferentes e complementares fatores motivacionais, tais como fatores sociais e de 
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contexto de trabalho, conforme Tabela 2 -  Características do trabalho/tarefas relacionadas 

com a felicidade.  

A conjugação dos antecedentes indicados determina o nível de felicidade que cada 

indivíduo pode registar no local de trabalho. Para melhora/aumentar o bem-estar no 

trabalho Törnroos et al.,( 2019) defendem uma abordagem centrada na pessoa, de forma 

a criar uma oportunidade para a mesma manifestar as suas preocupações e sugerir 

alterações no seu trabalho de forma a se encontrar um melhor ajuste entre a pessoa e o 

trabalho.   

 

Tabela 2  

Características do trabalho/tarefas relacionadas com a felicidade  

Hackman e Oldham (1975) Morgeson e Humphrey (2006) Warr (2007) 

Significância da tarefa 
Autonomia no agendamento do 

trabalho 
Oportunidade de controlo pessoal 

Variedade de competências Autonomia de decisão 
Oportunidade de uso de 

competências 

Identidade da tarefa 
Autonomia nos métodos de 

trabalho 
Objetivos gerados externamente  

Feedback do trabalho Variedade de tarefas Variedade 
Autonomia Significância da Tarefa Clareza ambiental 

 Identidade de Tarefa Contato com os outros 
 Feedback do trabalho Disponibilidade de dinheiro 
 Complexidade do trabalho Segurança física 
 Processamento da informação Posição social valorizada 
 Resolução de problemas Supervisão de apoio 
 Variedade de competências Perspetiva de carreira 
 Especialização Equidade 
 Suporte social  
 Interdependência iniciada  
 Interdependência recebida  
 Interação fora da organização  
 Feedback dos outros  
 Ergonomia  
 Demandas físicas (-)  
 Condições de trabalho  
 Utilização do equipamento  

 

Fonte: Adaptado de “Happiness at Work” de Fisher, 2010, International Journal of Management Reviews, 
12(4), 384–412 
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2.2.3 Impacto da felicidade no trabalho nos colaboradores 

Nesta fase já se explicou a importância da felicidade no trabalho para os colaboradores, 

vamos agora compreender como a felicidade no trabalho afeta os colaboradores ao nível 

do trabalho, relação com colegas e produtividade. 

O tema da felicidade no trabalho tem vindo a ser estudado de forma mais acentuada, dado 

os indícios da sua importância dos recursos humanos no seio das organizações. Segundo  

Kesebir e Diener, (2008, p. 121) “A felicidade parece trazer o melhor dos seres humanos, 

tornando-os mais sociais, mais cooperativos e ainda mais éticos, e também está ligada a 

maior realização na vida profissional.”  

As pessoas desejam ser felizes – o que equivale a dizer que preferem experienciar emoções 

positivas e não negativas (Wright & Cropanzano, 2004). As emoções positivas, 

designadamente as que resultam do bem-estar psicológico no trabalho, provocam um 

alargamento dos reportórios de pensamento – ação, expandindo a seleção de potenciais 

pensamentos e ações que acorrem à mente, por exemplo, a emoção positiva “interesse” 

fomenta o desejo de explorar e assimilar novas ideias, de encontrar nova informação e de 

desenvolver o potencial próprio (Wright & Cropanzano, 2004).  

Adibe e Ndubisi, (2017) definem a  felicidade como a frequência de afeto negativo e 

positivo, sendo que, o elevado afeto positivo nos colaboradores leva a um maior 

compromisso com a organização (Boehm & Lyubomirsky, 2008) e assim sendo, um maior 

benefício para a gestão. Garlick (2010), defende que um ambiente de trabalho positivo está 

associado a atitudes positivas dos colaboradores para com os clientes. Portanto 

atualmente gerir os recursos humanos tendo como objetivo melhorar o seu desempenho 

é uma tarefa crítica para as organizações (Wen et al., 2019).   

Uma pergunta de interesse organizacional sobre a felicidade é: “A felicidade torna os 

humanos mais produtivos?”, Oswald et al., (2015) responderam positivamente a esta 

pergunta através do seu estudo que envolveu quatro experiências durante alguns anos a 

713 pessoas. Os autores provaram existir evidências de uma ligação positiva entre a 
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felicidade no trabalho e a produtividade nas quatro experiências, o que indica que deve-se 

dar mais atenção à felicidade como força casual (Oswald et al., 2015). 

Oswald e al., (2015) descobriram que quando as pessoas se sentem infelizes as mesmas 

não estão tão atentas à tarefa, pois desviam a sua atenção da tarefa que estão a realizar, 

enquanto que os colaboradores quando se sentem felizes não desviam tanto a sua atenção 

e por isso conseguem alcançar níveis superiores de produtividade.  

É importante que as organizações se foquem a nível interno – nos colaboradores, na sua 

felicidade para que estes sejam os melhores colaboradores possível, sejam bons colegas e 

consigam alcançar níveis de produtividade esperados pela organização.  

 

2.3 Principais consequências da felicidade no trabalho 

Gavin e Mason (2004) defendem que para as pessoas alcançarem a felicidade como um 

todo, têm de ter felizes no trabalho, pois as pessoas não conseguem ser genuinamente 

felizes se estiverem infelizes no trabalho. Assim sendo, é inegável a associação entre 

trabalho e o impacto que este tem na satisfação quer para colaboradores, quer para os 

clientes. Resultando numa solução para manter e motivar trabalhadores, pode ser 

considerada como uma ferramenta de recursos humanos (Fisher, 2010). Para cargos de 

maior relevância, em indivíduos que têm necessidade de maior reconhecimento e 

satisfação, o trabalho  irá permitir que demonstrem as suas competências e que ao longo 

da vida se desfrute de experiências de trabalho – a realização máxima existe quando se faz 

o que se gosta (Ferreira, 2008). 

Os autores Boehm e Lyubomirsky (2008) defendem que as pessoas felizes, ou seja, os 

colaboradores felizes, têm uma probabilidade menor de apresentar condutas de 

abstinência e de estarem desempregadas; são mais autónomas e têm um desempenho 

melhor nas suas tarefas; são mais aptas a aceitar tarefas extra e a apoiar os outros (colegas 

e clientes); de uma forma geral estão mais satisfeitas com os seus trabalhos. Mais 
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especificamente, os efeitos da felicidade são a melhoria de vários aspetos: saúde, 

desempenho no trabalho, relações laborais e a adoção de um comportamento mais ético 

(Kesebir & Diener, 2008). As pessoas felizes demonstram menos exaustão emocional e 

menor absentismo, comparativamente com pessoas infelizes (Boehm & Lyubomirsky, 

2008). Colaboradores felizes tendem a ser mais produtivos ao longo do tempo e a 

desenvolverem serviços mais completos para os seus clientes e também com quem 

interagem em termos profissionais (Gavin & Mason, 2004). Fisher (2010) demonstrou que 

o estado de felicidade no trabalho está associado à criatividade e à proatividade, e além 

disso reduz os conflitos interpessoais. 

As emoções positivas podem também ajudar os indivíduos a: enfrentarem situações 

adversas, serem mais proactivos e resilientes - o que pressupõe que sejam mais eficientes 

em tarefas de tomada de decisão -  serem menos propensos a sintomas do stresse e a 

estarem mais dispostos a desenvolverem relações sociais produtivas (Boehm & 

Lyubomirsky, 2008; Rego, 2009). Desta forma as consequências da existência da felicidade 

no trabalho podem ser  a melhoria do clima social e o incremento da produtividade e 

também o sucesso profissional (Boehm & Lyubomirsky, 2008; Rego, 2009). 

Consequentemente, por norma, as pessoas felizes desfrutam de maior sucesso no local de 

trabalho, envolvem-se de forma mais frequente em comportamentos de sucesso do que 

pessoas menos felizes (Boehm & Lyubomirsky, 2008). Podemos então deduzir e de acordo 

com Rego (2009), que a felicidade no trabalho pode ser considerada como uma vantagem 

competitiva para as organizações, dado que oferece benefícios para a organização como 

para o colaborador, e por isso pode ser encarada como um fator crítico de sucesso (Wright 

& Cropanzano, 2004). 
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Figura 7 - Consequências da felicidade no trabalho 
Fonte: elaboração própria com base nos autores citados na revisão de literatura 

 

2.3.1 Produtividade 

O bem-estar existente na organização impulsiona o desempenho dos colaboradores no seu 

trabalho e, de acordo com, existem evidências da ligação entre a felicidade o trabalho e a 

produtividade dos colaboradores (Oswald et al., 2015; Zelenski, Murphy, & Jenkins, 2008). 

O trabalho com significado, o envolvimento no trabalho a satisfação com o trabalho e o 

compromisso são antecedentes do desempenho (Allan, Batz-Barbarich, Sterling, & Tay, 

2019). A felicidade está ligada ao sucesso e à produtividade no local de trabalho (Boehm & 

Lyubomirsky, 2008; Wesarat et al., 2015). A satisfação dos colaboradores é importante para 

as organizações, pois aumenta o desempenho organizacional e a produtividade percebidas 

(Budie, Appel-Meulenbroek, Kemperman, & Weijs-Perree, 2018).  

As organizações que são capazes de manter felicidade no trabalho a longo prazo 

conseguem provavelmente aumentar a produtividade e mantê-la (Wesarat et al., 2015). 

Sendo de extrema relevância falar no impacto direto de um trabalhador feliz ser mais 

produtivo, aumentando também a satisfação do cliente e ajudando a gestão no 
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desenvolvimento da sua organização. Manter a satisfação dos colaboradores e reforçar 

causa impacto natural na produtividade dos mesmos (Wesarat et al., 2015). 

De acordo com os resultados do estudo de Rego, (2009) os sujeitos que descrevem que 

possuem melhores níveis de desempenho (auto-avaliados) são os que maioritariamente 

experimentam maior vigor e entusiasmo, e depois maior prazer e conforto. A felicidade e 

a alegria sentidas pelos colaboradores no local de trabalho induz a criatividade (Fisher, 

2010; Wright & Cropanzano, 2004). Para Wesarat e al., (2015) as pessoas felizes são 

pessoas produtivas, enquanto que quem não é feliz pode até não prestar atenção a 

nenhuma tarefa. 

Neste contexto é relevante definir a primeira questão de pesquisa para este estudo: 

Q1: De que forma a produtividade dos colaboradores é influenciada pela felicidade no 

trabalho? 

 

2.3.2 Motivação 

O conceito de motivação é difícil de definir pois além de ter vindo a ser largamente utilizado 

nas ciências humanas, considerado sobre diversas perspetivas, é também um constructo 

invisível (Cunha, Rego, Cunha, & Cabral-Cardoso, 2007). Uma possível definição de 

motivação para o trabalho pode ser: “O conjunto de forças energéticas que têm origem 

quer no indivíduo quer fora dele, e que dão origem ao comportamento de trabalho, 

determinando a sua forma, direção, intensidade e duração Pinder “ (1998 como citado em 

Cunha et al., 2007, p. 154). Os mesmos autores referem a maioria das definições não varia 

muito da apresentada anteriormente, e que normalmente incluem quatro elementos: 

estimulação – forças energéticas responsáveis pelo desencadear do comportamento; Ação 

e esforço – comportamento observado; movimento e persistência – prolongamento no 

tempo do comportamento motivado; e recompensa – reforço das ações anteriores (Cunha 

et al., 2007, p. 154).   
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Para Ryan & Deci, (2000), ser motivado significa ser impelido para fazer algo. Quem não 

sente nenhuma inspiração ou impulso para agir é caraterizada como uma pessoa 

desmotivada, enquanto alguém que sente energia, impulso ou inspiração para agir é 

caraterizada como uma pessoa motivada (Ryan & Deci, 2000). A motivação não é algo que 

se possa observar diretamente, o que se observa são os comportamentos dos indivíduos e 

os seus resultados. 

Para as organizações é vantajoso trabalhar na motivação dos seus colaboradores, pois 

quando os mesmo estão motivados são “decididos, confiantes, comprometidos, 

estimulados, e consiguem atingir os objetivos da organização através do trabalho 

desenvolvido” (Azêdo & Alves, 2013). Além de que a motivação no trabalho aumenta: o 

desempenho no trabalho, a satisfação no trabalho, a satisfação do cliente, o  bom espírito 

de equipa e a ligação com o trabalho (Deressa & Zeru, 2019). Portanto podemos dizer que 

a motivação é um dos fatores que mais afetam a produtividade nas organizações (Azêdo & 

Alves, 2013). 

Nesta conjuntura é pertinente definir a segunda questão de pesquisa para este estudo: 

Q2: De que forma a felicidade no trabalho afeta a motivação dos colaboradores? 

 

2.3.3 Lealdade do cliente 

Se a felicidade influencia o desempenho no trabalho este é um ponto relevante para os 

gestores e também para os especialistas de recursos humanos (Oswald et al., 2015). As 

organizações existem para os clientes em prol dos seus clientes, e por isso a satisfação do 

cliente é um objetivo para todas, pois é crucial para a sobrevivência da organização (Kau & 

Wan‐Yiun Loh, 2006). De acordo com Kotler & Armstrong, (2007) a chave para cativar 

clientes, construir e manter relacionamentos duradouros com eles é a satisfação. A 

satisfação do cliente é um resultado chave na compra de um produto/serviço, o cliente 

compara as expectativas de desempenho com o desempenho real do que adquiriu, e a 



24 

 

satisfação surge quando o desempenho real é igual ou maior ao desempenho esperado 

(Bagozzi, 1999). Os clientes satisfeitos repetem a compra, falam bem do produto para 

outras pessoas, prestam menos atenção às marcas e à propaganda dos concorrentes e 

compram outros produtos da organização (Kotler & Armstrong, 2014).   

A insatisfação surge quando ocorre um desempenho abaixo do esperado (Bagozzi, 1999) 

ou quando o serviço prestado falha na entrega do esperado devido a um erro quer este 

seja humano ou não (Kau & Wan‐Yiun Loh, 2006). Segundo Kotler e Armstrong (2007) a 

insatisfação do consumidor aumenta na medida em que aumenta a lacuna entre a 

expectativa e o desempenho. As consequências podem ser aterradoras para a organização, 

pois pode existir: reclamação, passa-a-palavra negativo ou desistência (Kau & Wan‐Yiun 

Loh, 2006). 

As empresas bem-sucedidas no mercado têm-se apercebido da importância da lealdade do 

cliente, e por isso têm investido bastantes em recursos que trabalhem a retenção do cliente 

(Russo, Confente, Gligor, & Autry, 2016). As empresas identificam um comportamento de 

lealdade por parte do cliente quando existe um comportamento de compra repetitivo 

(Chiu, Cheng, Huang, & Chen, 2013). 

A lealdade é um dos princípios fundamentais que fomentam as relações e por isso deve ser 

um dos focos na empresa no que concerne à relação que têm com o cliente (Aksoy et al., 

2015).  Quando se pensa no conceito de lealdade, tendemos a associar a palavra às pessoas 

com quem temos laços mais fortes, ou seja família e amigos (Aksoy et al., 2015).  

Aksoy et al., (2015) defendem que a lealdade pode ser dividida em dois tipos: lealdade 

concreta (lealdade que que está diretamente ligada ao indivíduo) e lealdade abstrata 

(lealdade a grandes grupos baseadas em abstrações de ordem superior, considerações 

morais, entre outras). Relativamente à lealdade do cliente a mesma está localizada na 

lealdade concreta, o que é surpreendente – seria expectável que estivesse localizada na 

realidade abstrata - os clientes equiparam a relação de lealdade que têm com uma 

organização equivalente à relação de lealdade que têm com pequenos grupos ou 

indivíduos, isto pode acontecer por os consumidores pensarem e ou construírem a relação 



25 

 

com os colaboradores da organização, e por isso exista esta proximidade (Aksoy et al., 

2015). Outra razão apontada é os consumidores atribuírem uma personalidade às 

organizações com quem são leais (Aksoy et al., 2015). Embora os dois tipos de lealdade 

estejam correlacionados com a felicidade, os resultados demonstram que as ligações da 

lealdade concreta (amigos, família, consumidor e colegas de trabalho) estão 

correlacionados com a felicidade de forma mais forte do que a lealdade abstrata 

(comunidade e fé) (Aksoy et al., 2015). 

Aksoy et al., (2015) suportam a ideia de que as organizações que conseguem promover o 

bem-estar social através da criação de ambientes que desenvolvam a lealdade do 

consumidor conseguem aumentar a felicidade individual.  As organizações devem focar-se 

em manterem os clientes satisfeitos, pois clientes satisfeitos partilham a sua boa 

experiencia com o produto/serviço  (Kotler & Armstrong, 2014).  

De acordo com Garlick (2010), uma parte da solução para manter os clientes felizes é 

conseguir que os colaboradores estejam felizes, dado que um ambiente de trabalho 

positivo está relacionado com atitudes positivas para com os clientes, por parte dos 

colaboradores. No entanto, para garantir a melhor experiência possível ao cliente é 

necessário que os gestores/líderes trabalhem as atitudes dos colaboradores e o ambiente 

de trabalho de forma a que eles sintam que fazem parte da equipa, e que têm ao seu 

alcance as ferramentas e práticas apropriadas para poderem providenciar o melhor serviço 

ao cliente possível (Garlick, 2010). 

Fatores chave para um serviço de excelência de acordo com Garlick, (2010): 

• A crença de que todos os membros da organização estão na mesma equipa a remar 

no mesmo sentido;  

• A perceção de que o gestor/líder faz tudo o que tem ao seu alcance para que todos 

se sintam incluídos da mesma forma;  

• Formação efetiva para suportar um serviço ao cliente de excelência;  

• Procedimentos que facilitem satisfazer os clientes;  
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• Decisões de gestores/líderes que refletem um compromisso para com os clientes.  

Dada a satisfação do cliente ser um dos objetivos mais relevantes no processo de venda de 

um produto/serviço, importa compreender como a felicidade no trabalho pode gerar 

satisfação do cliente, dado que os colaboradores desempenham um papel crítico na 

satisfação dos clientes (Baptista, 2006; Dibb & Simkin, 2000) e que a felicidade no trabalho 

tem impacto na satisfação (Baptista, 2006; Šeinauskienė et al., 2015). 

A fidelização traduz-se num bom desempenho comercial e económico de cada organização, 

sendo um dos objetivos do processo de venda, assente na nossa economia, é importante 

verificar de que forma é que a felicidade no local de trabalho influencia a fidelidade dos 

clientes. A felicidade no trabalho tem impacto na satisfação e na fidelização, dado que um 

cliente satisfeito tem maior probabilidade de ficar fidelizado e para a organização é mais 

dispendioso angariar novos clientes do que manter os clientes existentes satisfeitos e 

consequentemente fidelizados (Anderson & Sullivan, 1993; Baptista, 2006; Šeinauskienė et 

al., 2015; Zacharias et al., 2008). 

A felicidade no trabalho afeta a satisfação dos clientes (Baptista, 2006; Dibb & Simkin, 

2000). Tal acontece porque a satisfação, lealdade e qualidade, fazem parte dos 

antecedentes da comunicação passa a palavra, e por isso é importante compreender a 

importância da felicidade no trabalho para os clientes, de forma a que exista um feedback 

positivo sobre a organização (para existir recomendação a outras pessoas) e não feedback 

negativo (Kotler & Armstrong, 2014; Virvilaite, Tumasonyte, & Sliburyte, 2015). 

Neste contexto é significativo definir a terceira questão de pesquisa para este estudo: 

Q3:  Como é que a felicidade no trabalho influencia a lealdade dos clientes? 
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2.3.4 Sucesso organizacional 

As empresas para sobreviverem no mercado têm de ser bem sucedidas em diversos 

campos, e ao longo da sua vida, as organizações encontram diversos obstáculos que têm 

de ser ultrapassados (Camara et al., 2007). Para ser possível alcançar o sucesso 

organizacional, é necessário uma forte capacidade de ajuste à realidade envolvente – o que 

se traduz em flexibilidade (Camara et al., 2007). Esta flexibilidade tem de existir 

internamente na organização, e por isso é essencial a existência de colaboradores 

altamente competentes e que estejam alinhados e motivados para ser possível manter a 

vantagem competitiva (Nielsen et al., 2017; Salas-Vallina et al., 2018). Desta forma 

podemos então afirmar que os colaboradores são um recurso imprescindível para a 

prossecução do sucesso organizacional (Azêdo & Alves, 2013).  

Portanto, Pedro et al. (2007) consideram que o fator diferenciador no sucesso é a gestão 

de recursos humanos, dado que tem de funcionar como a dinamizadora da mudança – tem 

de ser capaz de responder aos desafios que surgem na envolvente da organização. Essa 

gestão tem de ser bem planeada e executada, pois vai afetar o sucesso e/ou insucesso de 

uma organização (Pedro et al., 2007). Wesarat et al., (2015) defendem que os organizações 

que têm a capacidade de manter a felicidade no trabalho a longo prazo, conseguem 

também provavelmente aumentar e manter a produtividade, portanto é pertinente 

considerar que o foco das organizações, neste momento deve ser aplicar práticas de 

recursos humanos que estejam focada em trabalhar e aumentar a felicidade no trabalho. 

Schneider e Bowen (1985), realizaram estudos pioneiros na área da satisfação do trabalho, 

as suas descobertas focaram-se na correlação entre as atitudes dos funcionários (de acordo 

com as práticas de recursos humanos) e a satisfação do cliente. Descobriram que os clientes 

relatam uma qualidade de serviço superior quando os funcionários descrevem uma maior 

satisfação com o desenvolvimento de carreira e com a facilitação do trabalho (Schneider & 

Bowen, 1985). 
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Esta questão é determinante nesta investigação porque pretende-se evidenciar o impacto 

que a felicidade no trabalho tem no serviço prestado aos clientes, os autores Boehm e 

Lyubomirsky (2008) defendem que as pessoas felizes, ou seja, os colaboradores felizes, têm 

um desempenho melhor nas suas tarefas, apoiam mais os clientes e desenvolvem serviços 

mais completos para os clientes.  Os clientes relatam uma qualidade de serviço superior 

quando os colaboradores que os atendem estão satisfeitos (Gavin & Mason, 2004; Kiewitz, 

2004). Os colaboradores que contactam diretamente com os clientes são críticos pois vão 

moldar a experiência de serviço dos clientes e a sua opinião relativamente à organização 

(To, Martin, & Yu, 2015). O trabalho destes colaboradores, os seus comportamentos e 

atitudes podem criar valor para os clientes se estiverem satisfeitos, motivados e a serem 

apoiados pela organização e pela gestão (To et al., 2015). 

Nesta conjunção é relevante definir a quarta questão de pesquisa para este estudo: 

 Q4: Como é que a felicidade no trabalho afeta o sucesso organizacional? 
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3 Metodologia 

Após o agrupamento dos conceitos mais pertinentes na revisão de literatura, neste capítulo 

são abordados: o problema de pesquisa, o método adotado, a definição e caracterização 

da amostra, métodos e técnicas de recolha de dados e da respetiva análise. A metodologia 

do presente estudo segue uma abordagem qualitativa, no que diz respeito aos dados 

primários. Os dados secundários, representam a direção a tomar para a solução do 

problema de investigação, neste caso a revisão da literatura foi realizada com base nas 

referências da felicidade, felicidade no trabalho, satisfação do cliente e lealdade. 

 

3.1 Processo de Investigação 

O processo de investigação detalha os procedimentos necessários e aplicados para o 

alcance dos objetivos definidos da presente dissertação. Neste estudo optou-se por uma 

pesquisa exploratória, para ajudar a compreender e a descobrir o problema apresentado 

que ainda padece de muitas respostas, sendo um processo de pesquisa flexível e não 

estruturado (Bryman, 2012; Malhotra, 2006). O pesquisador procura envolvimento com os 

entrevistados para que assim consiga genuinamente compreender o mundo e a temática a 

ser estudada pela sua perspetiva (Bryman, 2012). 

A abordagem adotada para a realização desta dissertação foi a qualitativa, dado ser uma 

forma de pesquisa exploratória não estruturada baseada em pequenas amostras que 

proporciona perceções e compreensão do contexto do problema (Malhotra, 2006). A 

análise qualitativa é considerada como uma abordagem da qual emergem a teoria e a 

categorização da recolha e análise de dados, é uma análise que procura alcançar termos 

que a análise quantitativa não consegue (Bryman, 2012). Neste tipo de investigação o 

pesquisador procura o envolvimento com as pessoas que estão a ser questionadas de 

forma a que consiga compreender genuinamente o mundo através dos seus olhos (Bryman, 

2012). 
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O procedimento de pesquisa qualitativa aplicado foi a abordagem direta, através de 

entrevistas semiestruturadas. As entrevistas permitem observar e procurar informações 

que com a análise quantitativa não seria possível, perguntar às pessoas sobre as questões 

que pretendemos descobrir representa o único meio viável de encontrá-las dentro de uma 

estratégia de pesquisa qualitativa (Bryman, 2012). 

O problema de pesquisa definido para este estudo é: como é que a existência de felicidade 

no trabalho afeta os colaboradores. Neste seguimento, e considerando o problema de 

pesquisa e os objetivos já referidos anteriormente, pretendeu-se dar resposta às questões 

de investigação já indicadas no capítulo anterior. 

 

3.2 Entrevistas semi-estruturadas 

Um dos métodos mais difundidos da recolha de dados são as entrevistas, dado serem uma 

fonte direta de informação, existe o objetivo de procurar sondar as aparências superficiais, 

e de tomar a posição das pessoas que estamos a estudar, ver da perspetiva delas para ser 

possível compreender a forma como vêm determinado assunto (Bryman, 2012). 

Neste estudo, optou-se pela entrevista semiestruturada, pois embora tenha um 

seguimento de questões pré-definidas, permite que novas questões possam surgir durante 

a mesma, o que para esta investigação se revelou importante apoiar a entrevista nessas 

questões para obter resultados por parte dos entrevistados, podendo enriquecer os dados 

recolhidos para a investigação.  A natureza não estruturada da maior parte da pesquisa 

qualitativa oferece uma perspetiva de flexibilidade, dado que o pesquisador pode mudar 

de direção no decurso de sua investigação com maior facilidade do que na pesquisa 

quantitativa, o que normalmente acontece como impulso incorporado quando a recolha 

de dados está em  desenvolvimento (Bryman, 2012). Esta abordagem invariavelmente 

desestruturada possibilita e reforça uma melhor compreensão do problema dado ser 

possível compreender de forma qualitativa as razões e perceções dos entrevistados sobre 
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o tema em questão (Bryman, 2012).  Desta forma a riqueza de informação é superior com 

este tipo de técnicas de recolha de dados. 

Contudo, existem algumas limitações neste método: a conexão entre teoria e pesquisa é 

um pouco mais ambígua do que na pesquisa quantitativa; as descobertas qualitativas 

dependem muito das visões muitas das vezes não sistemáticas do pesquisador sobre o que 

é significativo e das relações que são criadas com as pessoas a serem estudadas (Bryman, 

2012). Outra desvantagem associada a este tipo de pesquisa apontada por Bryman, (2012) 

são: a falta de transparência -  dado que por vezes é difícil estabelecer o caminho que o 

pesquisador fez na pesquisa e como chegou às conclusões apresentadas, como por 

exemplo relativamente à escolha das pessoas para entrevista, e a dificuldade de replicação 

do estudo – e também a dificuldade de replicação do estudo qualitativo porque é 

destruturado e dependente do pesquisador qualitativo é difícil realizar uma reaplicação 

verdadeira, dado que não existem procedimentos padrão para serem seguidos.  

Antes de se iniciarem as entrevistas foram elaborados dois documentos de apoio: o 

Consentimento Informado – ANEXO 1 – para a apresentação do projeto e recolha da 

assinatura do entrevistado, e o Guião de Entrevista – ANEXO 2, para orientar a entrevista. 

Estes documentos foram utilizados em todas as entrevistas, todos os participantes no 

estudo deram o seu consentimento informado antes do início da recolha de dados.  

As entrevistas devem ser gravadas e transcritas, têm mesmo caráter obrigatório na 

pesquisa qualitativa, tal acontece para ser possível: corrigir as limitações naturais da 

memória e dos comentários que podemos colocar no que as pessoas dizem em entrevistas; 

permitir uma análise mais completa do que as pessoas dizem; permite repetir a análise das 

respostas dos entrevistados; abre os dados ao escrutínio público por outros investigadores, 

que podem avaliar a análise que é realizada pelos investigadores originais dos dados (isto 

é, uma análise secundária); portanto, ajuda a combater acusações de que uma análise pode 

ter sido influenciada pelos valores ou vieses de um pesquisador, e permite que os dados 

sejam reutilizados de outras formas daqueles pretendidos pelo investigador inicial  - por 

exemplo, à luz de novas ideias teóricas ou estratégias analíticas (Bryman, 2012).  
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As entrevistas foram realizadas presencialmente, e tiveram uma tiveram a duração total de 

611 minutos, e uma média de 50 minutos, foram gravadas e, posteriormente, transcritas 

para então serem analisadas com apoio do software Nvivo Plus 11. 

Salienta-se que a seleção dos indivíduos, para fazer parte do corpus de entrevistas, 

procurou respeitar a diversidade de género, tempo na função, tempo na organização, nível 

hierárquico e setor de atividade. Esta seleção teve como objetivo obter resposta às 

questões desta investigação em contexto diversificado e abrangente de setores para uma 

amostra mais diversificada.  

 

3.2.1 Caraterização da Amostra 

A amostra foi selecionada considerando a técnica de amostragem não probabilística, não 

se aplica a seleção aleatória, mas aplica-se especificamente através da amostragem por 

conveniência, na qual a amostra é composta por elementos convenientes. Esta a seleção é 

responsabilidade do pesquisador (Malhotra, 2006). 

Esta foi a técnica escolhida, dado o espaço temporal disponível para a recolha e tratamento 

de dados na conclusão desta investigação. De acordo com Malhotra, (2006) é a que 

consome menos tempo, no entanto uma grande limitação é a amostra não ser 

representativa de qualquer população definível.  Esta limitação foi tida em consideração e 

tentou-se ao máximo dentro da amostra conveniente, que a mesma fosse equilibrada em 

termos das caraterísticas, tal como já foi referido. 

De forma a ser possível caracterizar a amostra foram recolhidos alguns dados de 

caraterização da mesma, que são apresentados na Tabela 3. Foram garantidos os princípios 

da confidencialidade e anonimato. De forma a ser mais simples a ligação com o 

entrevistado, o mesmo vai ser referenciado pelo número de entrevista, (p.e. E1) ao longo 

desta dissertação.  
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Tabela 3  

Caracterização da amostra  
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1 F 32 Mestrado Aveiro 

Coordenadora 

equipa de 

educação 

Autarquia Cultura - Museu 
4 

anos 

8 

anos 

2 F 32 Licenciatura Ílhavo 
Enfermeira 

Veterinária 
Clínica Veterinária Veterinário 

8 

anos 

7 

anos 

3 F 35 Mestrado Águeda 
Técnica 

Comercial 

Construção 

Modular 
Construção Civil 

7 

anos 

3 

anos 

4 F 30 Licenciatura Aveiro 
Terapeuta da 

Fala 

IPSS, Escolas, 

Clínicas, Lares 

Residenciais 

Público e Privado 
8 

anos 

8 

anos 

5 F 42 Licenciatura Aveiro Bancária Banco Bancário 
19 

anos 

4 

anos 

6 M 24 Licenciatura Aveiro 
Treinador de 

Ginástica 

Associação sem 

Fins Lucrativos 
Desportivo 

3 

anos 

2 

anos 

7 M 31 Secundário Aveiro 
Responsável 

Logística 
Instalação de Gás Energia 

4 

anos 

4 

anos 

8 M 30 Licenciatura Aveiro 
Gestor de 

Área 
Telecomunicações Telecomunicações 

1,5 

anos 

6 

anos 

9 M 38 Secundário Aveiro 
Assistente 

Comercial 
Tintas Construção Civil 

15 

anos 

15 

anos 

10 F 37 Licenciatura Vagos 
Engenheira 

Civil 

Caixilharia de 

Alumínios 
Construção Civil 

2 

meses 

8 

anos 

11 M 30 Mestrado Aveiro Comercial Fitness Desportivo 
3 

meses 

3 

meses 

12 M 38 Secundário Aveiro 
Consultor 

Imobiliário 
Imobiliário Imobiliário 

8 

meses 

8 

meses 

  

3.2.2 Técnica de Análise de Resultados   

A forma como se vai proceder à análise dos dados numa pesquisa qualitativa, define-se 

como análise de conteúdo, esta forma, compreende um conjunto de instrumentos 

metodológicos com o intuito de descrever de forma objetiva, sistemática e o conteúdo 

notório numa comunicação (Malhotra, Rocha, Laudisio, Altheman, & Borges, 2005; Silva & 

Fossá, 2015). 
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Para se proceder à análise tomou-se como guia a estratégia de Bardin (2011), a qual 

consiste em três fases de análise: pré-análise; exploração do material e tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. A pré-análise pretende sistematizar ideias iniciais e 

estabelecer indicadores para a interpretação das informações coletas (Bardin, 2011).  Este 

processo consistiu na transcrição manual e integral de todas as entrevistas, bem como 

numa leitura cuidada das mesmas, diversas vezes. Este método permite no seguimento 

formular os objetivos e as questões de pesquisa, já indicados anteriormente. Podemos 

verificar o número de palavras por transcrição e a duração de cada entrevista na Tabela 4. 

 

Tabela 4  

Dimensão dos dados 

Entrevistado  Total palavras por transcrição Duração da Entrevista (m) 

1 4674 61 

2 6345 61 

3 4339 35 

4 6879 60 

5 5253 57 

6 6425 65 

7 6091 59 

8 3296 28 

9 2403 39 

10 7742 56 

11 4731 35 

12 5807 55 

 

O passo seguinte: exploração do material recolhido, pressupôs a utilização de recortes dos 

textos (parágrafos de cada entrevista) em unidades de registos (palavras, frases, 

parágrafos) para aplicar a codificação (Silva & Fossá, 2015).  A codificação é a modificação, 

por meio de recorte, aglomeração e enumeração, das características do conteúdo, com 

base nas regras sobre as informações textuais (Bardin 1977, como citado em Silva & Fossá, 

2015, p. 4). Através da codificação foi possível passar de dados brutos para dados 

organizados, ou sejam a criação de categorias. Neste caso, para apoiar a codificação, 
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organização e classificação de informações úteis da análise qualitativa, foi utilizado o 

programa de gestão de informação não estruturada Nvivo Plus 11, que permite ser mais 

célere e eficaz comparativamente com a codificação normal.  

A última fase, de acordo com Bardin, (2011) inferência e interpretação, consiste em captar 

os conteúdos evidentes  no material recolhido nas entrevistas, de forma a compreender os 

aspetos semelhantes e diferentes no universo das categorias apresentadas.  

No Nvivo 11 Plus foram selecionadas unidades de registos presentes nas transcrições e, 

posteriormente, inseridos nas devidas categorias sendo gerado um relatório resumido da 

codificação por categoria, ou de acordo com a nomenclatura do programa “nó” 

(nomenclatura do programa que significa categoria).  O relatório sustentou a apresentação 

de resultados, e análise e discussão, tendo surgido 4 categorias/nós, e 13 sub-

categorias/nós secundários, tal como se pode ver na  Figura 8 – Estrutura de Nós com total 

de fontes e referências apresentada no Capítulo 4 – Análise e Discussão de Resultados 

Qualitativos.  

Ao longo da análise são apresentadas algumas ferramentas de exploração do Nvivo Plus11 

como os gráficos de hierarquia, os diagramas, as frequências de palavra e o mapa de 

projeto, que são outputs visuais que ajudam na interpretação dos conteúdos. 

Os diagramas de exploração permitem ver todos os itens de projeto conectados ao item 

selecionado e conferir as conexões existentes para explorar os itens relacionados, o que 

permite de forma rápida perceber quais os entrevistados (representados pelas suas 

funções) que contribuíram com algo de relevante sobre o nó. Nesta pesquisa selecionámos 

as fontes codificadas e os nós principais. 

As nuvens de palavras ajudam-nos a perceber quais as palavras mais frequentemente 

utilizadas em relação ao tema. Surgem da contagem simples e da relevância de 

determinada palavra. A sua dimensão é proporcional ao número de vezes que é citada. Ou 

seja, facilmente percebemos se há palavras que são muito destacadas ou não. Como 

opções para apresentação de resultados foram selecionados o agrupamento de palavras 
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com generalizações, apenas se incluíram palavras com o mínimo de comprimento de 7 

letras e a exibição do número de palavras varia entre 45 e 100 mais frequentes. O mapa de 

projeto é a rede de conexões que temos representados no Nvivo Plus 11, permite mostras 

e demonstrar como tudo de relaciona através de uma perspetiva geral. Qualquer uma 

destas ferramentas, que se caracterizam por serem bastante visuais, não vão responder às 

questões da pesquisa, mas sim apontar os caminhos para o que se deve de observar, 

analisar e considerar para as conclusões do estudo. 
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4 Análise e Discussão dos Resultados Qualitativos 

Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados da pesquisa desenvolvida. A 

abordagem ao estudo é uma pesquisa qualitativa referente a dados de doze entrevistas. 

De seguida apresenta-se a categorização dos dados com a estrutura de nós com total de 

fontes e referências obtida no Nvivo Plus 11 - ver Figura 8  . De seguida apresenta-se 

através do mapa do projeto onde é possível visualizar de uma perspetiva global todos os 

nós criados na análise qualitativa e as relações entre os mesmos, ver Figura 9.  

 

 

Figura 8 - Estrutura de Nós com total de fontes e referências  
Fonte: Output retirado do Nvivo Plus 11 
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Figura 9 - Mapa do projeto - Impato da felicidade no trabalho  
Fonte: Output do Nvivo Plus 11 
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4.1 Felicidade no trabalho 

Foi pedido inicialmente aos entrevistados para pensarem sobre felicidade no trabalho, que 

que partilhassem um momento, situação, ou fase em particular em que se tenham sentido 

felizes no trabalho, e como é que descreveriam o conceito. Todos os entrevistados deram 

o seu contributo e identificaram situações ou fases em que se tenham sentido felizes no 

trabalho, e cada um da sua forma tentou explicar o significado do conceito. Do nó 

Felicidade no Trabalho surgiram os três nós principais deste estudo: Antecedentes da 

felicidade no trabalho, Efeitos da felicidade no trabalho e as Estratégias de gestão de 

felicidade no trabalho, tal como se pode verificar na Figura 10. 

 

Figura 10 - Diagrama - Felicidade no trabalho  
Fonte: Output realizado Nvivo Plus 11 
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Figura 11 – Nuvem de palavras - Felicidade no trabalho  
Fonte: Output realizado Nvivo Plus 11 

 

Como se pode ver pela Figura 11 que se refere às 50 palavras mais frequentes do Nó 

Felicidade no Trabalho  as  quatro palavras com maior repetição são, tal como esperado: a 

trabalho, felicidade, cliente e as pessoas, todos conceitos que estão interligados. Trabalho 

e felicidade são o resultado esperado, pois é o tema base desta dissertação. O cliente e as 

pessoas são duas palavras importantes pois sem elas a felicidade no trabalho não faria 

sentido. No entanto, da nuvem de palavras surgem outras palavras interessantes para 

serem abordadas nesta análise: motivação, objetivos, resultados, energia e sucesso. 

 Os entrevistados numeram várias perspetivas sobre a felicidade no trabalho. Por exemplo, 

o entrevistado E2 refere que:  

“É ter vontade de sair todos os dias da cama com alegria, com energia, com 

motivação para ir trabalhar. (…) a vida é demasiado curta, (…) eu quero se feliz, 

eu preciso de uma atividade em que me sinta feliz e realizado (…) é possível ser 

feliz a trabalhar. Se eu for feliz no trabalho eu estou a amar o meu trabalho e 

não me custa ir trabalhar.” (E2). 
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Reforçando a ideia apresentada pelo o E12, o autor Wesarat et al., (2015) indica que a 

felicidade no trabalho está relacionada com a satisfação das pessoas com a sua vida e com 

o trabalho. De forma mais completa Fisher (2010, p. 384) define a felicidade no trabalho 

como o “envolvimento com o trabalho, a satisfação com o trabalho e o nível de 

compromisso organizacional afetivo”. Esta ideia é suportada pelo que os entrevistados 

referem ao nível de envolvimento com o trabalho: 

“Perceber que dás um bocadinho de ti a outras pessoas e que contribuis (…) 

para que o outro seja, saia daquele espaço, que é o museu, um bocadinho mais 

feliz do que quando entrou” (E1).  

“Como treinador, traz felicidade e faz com que o meu trabalho tenha frutos (…)  

estou feliz por ter tido uma campeã nacional” (E6). 

Na definição de felicidade de trabalho de Fisher, (2010), é referido a existência de 

compromisso organizacional afetivo, de acordo com os resultados obtidos não temos 

evidências que sustentem essa ideia. Tal pode acontecer porque o conceito de Felicidade 

no trabalho é um conceito complexo que até então apenas era abordado em contexto 

académicos e de investigação, o que por isso pode não ser tão bem compreendido na sua 

totalidade pelos colaboradores.   
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4.2 Antecedentes felicidade no trabalho 

 

 

Figura 12 - Diagrama de Antecedentes da felicidade no trabalho  
Fonte: Output retirado do Nvivo Plus 11 
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Figura 13 – Nuvem de palavras - Antecedentes sugeridos pelos entrevistados  
Fonte: Output retirado do Nvivo Plus 11 

 

Alcançar a felicidade no trabalho é o objetivo, e para isso é necessário identificar e 

compreender o que a despoleta, ou seja, os antecedentes. Relativamente aos 

antecedentes da felicidade no trabalho todos os entrevistados contribuíram para o estudo. 

Com os  resultados obtidos e com as ferramentas Figura 8, Figura 12 e Figura 13 

conseguimos identificar os antecedentes da felicidade no trabalho identificados no guião: 

Relacionamento agradável com colegas, personalidade, feedback, cultura organizacional, 

chefia/supervisor/líder, ajuste entre a pessoas e o trabalho, clima organizacional, 

características do trabalho e desempenho percebido, antecedentes referidos em (Fisher, 

2010). No entanto 11 dos entrevistados falaram de alguns antecedentes que não estavam 

no Guião de Entrevista, e por isso criou-se o Nó – Antecedentes sugeridos pelos 

entrevistados, os dados deste nó vão ser incluídos ao longo da análise.  

É pertinente comprerender os antecedentes da felicidade, pois dado a importância da 

felicidade no trabalho, é necessário compreender qual o caminho a trilhar até à mesma 

(Wesarat et al., 2015).  
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4.2.1 Principais antecedentes da felicidade no trabalho 

De acordo com a revisão de literatura e como já referido anteriormente, existem diversos 

antecedentes que podem conduzir à existência da felicidade no trabalho, cada um com a 

sua importância devida. Ao longo da entrevista foi questionado para cada antecedente 

listado a sua importância para a sua felicidade. Todos foram considerados importantes, no 

entanto destacaram-se com uma influência superior e por ordem de grandeza: chefia/ 

supervisor/líder; relacionamento agradável com os colegas e o feedback, tal como 

podemos confirmar na Figura 8 através do maior número de referências retiradas das 

entrevistas. Dado o universo literário é sempre desafiante compilar a informação existente, 

por isso não é novidade que além da lista de antecedentes sugeridos no Guião de 

Entrevista, que pudessem surgir antecedentes que não haviam sido mencionados, de 

acordo com os resultados obtidos os antecedentes mais referidos e que não constavam na 

lista de antecedentes do guião foram: remuneração, progressão de carreira, valorização e 

trabalhar por objetivos. 

Os restantes antecedentes são também marcantes, mas não se revelaram tão pertinentes 

para esta análise considerando a amostra. Assim sendo, de seguida são enumeradas várias 

perspetivas dadas pelos entrevistados sobre os antecedentes mais importantes da 

felicidade no trabalho.  

4.2.1.1 A chefia / supervisor / líder 

Os resultados desta amostra apontam como importante e muito determinante da 

felicidade no trabalho o relacionamento com a chefia/supervisor/líder. A maioria dos 

entrevistados afirma que a relação com a chefia/supervisor/líder é importante e pode 

influenciar a sua motivação:  

“(…) se tiveres um líder que te motive, que puxe por ti, que puxe pela equipa é 

melhor do que ter um líder monótono que deixa andar.” (E7)  
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“(…) um bom líder acaba por motivar muito mais a equipa e 

consequentemente tu também te sentes mais motivada” (E1).  

Tal está em concordância com o que Fisher, (2010) defende como um importante 

antecedente da felicidade: a existência de relações interpessoais agradáveis no local de 

trabalho englobando o líder.  

Outro ponto de concordância com Fisher, (2010) mas menos observado é a questão da 

confiança no líder, que pode ajudar em alcançar uma relação mais próxima com os 

colaboradores, tal como referido pelo (E2): 

“(…) uma chefia próxima ou no meu caso os meus chefes são também os meus 

colegas de trabalho, há muitos sítios que são só chefes não interagem 

connosco e isso faz com que tenhamos um relacionamento melhor, para além 

de chefes são também colegas.”  

Além disso, um ponto de vista interessante sobre a confiança no líder, referido pelo (E5):  

“O relacionamento com chefia ainda é mais relevante, na medida em que elas 

te avaliam, há sempre uma componente subjetiva da avaliação e essa 

avaliação pode ser distorcida se a chefia não for de confiança, se for 

influenciável por outros fatores e infelizmente isso por vezes acontece.”  

Além do exposto existem evidências de que o comportamento do líder está relacionado 

com a felicidade do colaborador (Fisher, 2010). 

Neste estudo nenhum dos entrevistados referiu alguma situação de: mudança de líder, 

apoio de autonomia exibido pelo líder ou o carisma do líder, características que surgem no 

estudo de (Fisher, 2010), tal pode ter acontecido por efetivamente não o vivenciarem ou 

também dada a natureza do questionário – o  foco é a felicidade no trabalho, não estamos 

a procurar estudar em detalhe os cargos de chefia. No entanto de acordo com os dados 

recolhidos é pertinente continuar a estudar a importância do líder como guia e como 
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influenciador da motivação dos colaboradores que poderá evoluir para a felicidade no 

trabalho. 

4.2.1.2 Relacionamento agradável com os colegas  

O relacionamento com os colegas é apontado pela maioria como determinante para a sua 

felicidade no trabalho e também está associado a emoções positivas:  

“o relacionamento com as pessoas é o mais importante de tudo” (E10); 

“bom espírito de equipa” e poder “partilhar várias estratégias e criar bons 

momentos ajudando a ter um bom dia e uma paz de espírito fantásticas que 

nos ajude a sermos mais felizes no trabalho” (E8)  

Totalmente de acordo com esta ideia Fisher, (2010) indica como antecedente da felicidade 

do trabalho a existência de relações interpessoais agradáveis no local de trabalho. Por 

outro lado, temos a opinião do (E5), que indica como é complicado:  “trabalhar com colegas 

com os quais não se tem confiança ou não se consegue lidar, não temos de ser todos 

amigos, mas temos de ter um ambiente agradável”,  o que tal como indica o (E6) é 

ultrapassado quando existe “respeito pelos nossos colegas”, o que deve sempre existir para 

que seja possível. 

Verifica-se, de acordo com os dados obtidos a existência de uma conexão entre 

relacionamentos agradáveis com os colegas e a felicidade no trabalho:  

“(…) se tivermos um bom relacionamento com os colegas, existe felicidade” 

(E2). 

“(…) é sentir que apesar de sentir que há momentos de tensão, nós 

conseguimos ter momentos de companheirismo, de uma certa amizade e isso 

para mim é espetacular” (E10).  

De acordo com a opinião dos entrevistados:   
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“O meu estado de felicidade é influenciável pelos outros, neste caso com quem 

eu trabalho diretamente.” (E4)  

“O meu sucesso depende muito do sucesso dos meus colegas.” (E2).  

Estas relações são estabelecidas com todas as pessoas com quem temos de interagir no 

contexto profissional, ou seja: colegas de equipa, chefia e clientes (Fisher, 2010). No 

entanto salienta-se de que neste estudo apenas um dos entrevistados fez referência à 

chefia como colega de trabalho: “a equipa de trabalho também passa pelo patrão” (E6) o 

que é um resultado interessante dado que de acordo (Fisher, 2010) o que tem sido 

maioritariamente alvo de estudos é o relacionamento do líder com os colaboradores, e não 

tanto as conexões sociais que as pessoas têm no trabalho – o que foi focado 

maioritariamente neste caso.  

De acordo com o exposto pode-se concluir que a existência de relacionamentos agradáveis 

com os colegas é um antecedente importante para a felicidade no trabalho pois ajuda a 

criar e a manter um ambiente agradável de trabalho. As pessoas não têm de ser amigas no 

local de trabalho para serem felizes, a indicação é que tem de existir respeito e cooperação 

entre todos com vista a alcançar os objetivos organizacionais, trabalhando todos no mesmo 

sentido torna-se mais fácil somar sucessos e alcançar as metas. 

4.2.1.3 Feedback 

O feedback é comunicação, e é significado de que a mensagem chegou ao recetor e que o 

mesmo devolveu informação de resposta. É uma poderosa ferramenta de comunicação e 

que pode ajudar a construir ou a destruir uma relação se não for aplicado com consciência 

das consequências e pode ser positivo ou negativo, e estar relacionado com os colegas, 

chefia, clientes. A opinião é praticamente unânime no seio da amostra, quase todos os 

entrevistados consideram o feedback muito determinante para a sua felicidade no 

trabalho. Desta forma, são enumeradas várias perspetivas dadas pelos entrevistados sobre 

o feedback: 
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“(…) o reconhecimento pelo meu chefe, não só apontar quando faço uma 

coisa menos boa, mas quando faço uma coisa bem ter também a capacidade 

de me dizer.” (E10)  

A existência de uma resposta sobre o nosso trabalho é essencial, deve surgir de toda 

a esfera de relações: “(…) chefia, colegas, clientes, (…) porque eu posso estar se achar 

que estou a fazer uma coisa correta e que o caminho é por ali e pode não ser.” (E3) 

mesmo quando esta resposta não é positiva. De acordo com o E6 “É sempre 

satisfatório teres um bom feedback ou mesmo um mau feedback. Um mau feedback 

ajuda-nos, é uma crítica boa.” 

Reforçando a ideia apresentada pelo E10, os autores Hackman e Oldham, 1975) afirmam 

que o feedback acontece quando o colaborador consegue obter informação clara e direta 

sobre a efetividade da suas performance relativamente ao trabalho realizado. Além disso, 

o E3 tem a sua ideia sustentada também pelos autores Hackman e Oldham, (1975) que 

consideram mais duas dimensões do feedback: feedback dos agentes (colegas de trabalho 

e supervisores) e feedback do próprio trabalho (relações que o colaborador tem de 

participar para as suas tarefas – membros de outras organizações e clientes). 

 

4.2.2 Cultura 

A cultura organizacional é a base de uma organização, pode ser descrita como os valores 

do colaborador e as suas crenças partilhadas que exibem traços organizacionais ( E.H. 

Schein, 1984, como citado em Shahzad, Xiu, & Shahbaz, 2017, p. 67). Todos os 

entrevistados indicaram que a cultura é um antecedente da felicidade no trabalho muito 

determinante para a maioria e determinante os restantes.  Os entrevistados que referem 

ser muito determinante, são na sua maioria colaboradores que já tiveram e/ou têm contato 

com diferentes organizações, o que sugere que por já terem passado por diversas 

realidades deem a devida importância à cultura organizacional onde estão inseridos e 
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compreendam como isso afeta a sua felicidade no trabalho. Tal como os entrevistados 

indicam, a cultura organizacional: 

“É determinante mesmo, é a quarta instituição bancária onde trabalho, e 

cada uma tem a sua cultura, e de facto uma pessoa sente-se melhor ou pior 

de acordo com a cultura organizacional” (E5). 

Além disso é importante pois a “cultura organizacional dá estabilidade” 

(E11).  

Conclui-se que tal como Fisher, (2010) relatou, os resultados demonstram que no que 

respeita ao nível da organização a cultura é um dos fatores explicativos da felicidade no 

trabalho.  No entanto os resultados registados não são suficientes no que concerne à 

explicação de como e em que medida a cultura influencia a felicidade no trabalho, será 

necessário proceder a um estudo com este objetivo.  

 

4.2.3 Personalidade (otimista/pessimista) 

A personalidade (otimista/pessimista) é um fator determinante na felicidade do trabalho 

para os entrevistados, a maioria considera-se otimista de natureza, enquanto dois 

entrevistados se consideram pessimistas. A personalidade, e também os genes são os 

contributos pessoais para a felicidade no trabalho (Kesebir & Diener, 2008; Lykken & 

Tellegen, 1996). Os entrevistados que se consideram otimistas na esfera pessoal também 

se consideram otimistas na esfera profissional: como refere o E5 “(…) sou otimista por 

natureza, (…) isso contribui para a felicidade” e E1 “(…)no trabalho sou mais otimista. 

Encaro tudo com mais leveza.”. Os entrevistados que se consideram pessimistas, 

reconhecem as dificuldades que surgem daí: “Eu sou pessimista de natureza infelizmente 

afeta e não consigo evitar que influencie a visão das coisas” (E7).  
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Podemos concluir de acordo com as opiniões registadas de que o tipo de personalidade 

influencia o nível de felicidade, isto porque tal como Fisher, (2010) indica existem 

descobertas que indicam que a personalidade e os genes podem indicar satisfação com o 

trabalho de forma independente das características do trabalho.  

Podemos também concluir que existem evidências de que para a felicidade no trabalho é 

mais favorável sermos otimistas, é um ponto relevante para ser aprofundado em estudos 

futuros. 

 

4.2.4 Clima organizacional  

Passamos a maior parte do nosso tempo útil no trabalho, portanto é de elevada relevância 

que o mesmo seja agradável e que nos permita sentir que estamos num ambiente onde 

existe equidade, segurança, justiça para podermos sentir satisfação. Os entrevistados 

responderam de forma unânime que o clima organizacional é um fator muito determinante 

da sua felicidade no trabalho, tal como já havia sido considerado por Fisher, (2010). Desta 

forma, de acordo com E10: 

(…) a minha perspetiva é que somos todos iguais independentemente do cargo 

ou da escolaridade, o fundamental é o respeito, todas as pessoas serem 

tratadas de forma igual e com justiça”. 

A forma de tratamentos por parte das chefias relativamente aos colaboradores é muito 

importante neste ponto, pois se o tratamento dos colaboradores não for justo, pode 

influenciar o relacionamento com os colegas, Sirota e Mischkind (2005) defendem que 

equidade é um fator crítico para ser possível a felicidade e o entusiasmo dos colaboradores.   
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4.2.5 Características do trabalho 

Neste ponto, quase todos os entrevistados referiram que as características do trabalho 

(complexo, desafiador e interessante) são muito determinantes na sua felicidade no 

trabalho, o que é sustentado por Fisher, (2010) foi claro que independentemente das 

funções todas as pessoas referem que têm preferência por determinadas tarefas. Para o 

E8 é “muito determinante, o facto de ser desafiante ou complexo faz com que eu (…) queira 

ser melhor, e para mim isso é uma adrenalina e traz-me felicidade (…)”. 

O E7 refere que existem: 

“(…) duas vertentes, se apanhares pessoas com uma mentalidade que gostem 

de trabalhos repetitivos, uma empresa que tenha uma estrutura aliciante de 

desafios, que fazem desafios interessantes, uma pessoa dentro de uma 

empresa aliciante, não se enquadra.”  

Portanto aqui depreende-se que é necessário ter em atenção as características do 

individuo face às características do trabalho o que já sugere uma ligação a outro 

antecedente da felicidade no trabalho.  

Contrariamente ao que foi reportado pelos restantes entrevistados, apenas um dos 

entrevistados considera que as características do trabalho são pouco determinantes para 

a sua felicidade no trabalho, embora ele reconheça a importância de ter “(…) atividades 

diferentes todos os dias e muitos clientes. (E9), afirma que esta realidade laboral “(…) Não 

me faz mais feliz, nem menos feliz. Não é uma questão de felicidade.” (E9) Este é um 

resultado inesperado que deve ser mais aprofundado num futuro, dado que a amostra é 

pequena e não conseguimos auferir se estamos a dar a devida importância. 
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4.2.6 Desempenho percebido 

O desempenho percebido é muito determinante na felicidade no trabalho para a 

universalidade da amostra, e muitas das vezes é encarado como a valorização e 

reconhecimento do trabalho efetuado. Desta forma, são enumeradas várias perspetivas 

dadas pelos entrevistados sobre o desempenho percebido: “podemos estar muito 

empenhados numa atividade, (…)  e não ter os resultados talvez esperados (…).” E por isso 

é: 

“Importante que haja algum acompanhamento tanto dos colegas como das 

pessoas superiores (…), mesmo que os objetivos não sejam concretizados a 

100% percebam e valorizem aquilo que tu puseste ao serviço da empresa” 

(E11).  

 O desempenho é visto como o “reconhecimento de todo o trabalho, todo o empenho que 

eu tive” (E7), e pode surgir por parte “dos clientes e por parte das chefias” (E5). 

Fortalecendo as ideias apresentadas pelos entrevistados, Fisher, (2010) reforça os 

resultados obtidos sobre a influência do  desempenho percebido nas  emoções positivas 

no trabalho e explica que os colaboradores durante o tempo de laboração estão 

constantemente a tentar realizar ou a realizar trabalho, de forma que  as ideias sobre o 

quão bem eles estão fazendo o seu trabalho devem estar disponíveis e devem ser 

contínuas.   

A felicidade surge “(…) quando percebemos que os nossos superiores estão felizes com o 

nosso trabalho, é motivante” (E1). Para o E5 é importante que o esforço diário que faz para 

desempenhar as suas funções “seja reconhecido” para a sua “felicidade “. O desempenho 

percebido está centrado no colaborador, é uma perspetiva individual um pouco subjetiva, 

e relaciona-se com as chefias, com os colegas e com os clientes, é um conceito transversal 

e revelante a todas as relações profissionais, tal como Fisher, (2010) indica o afeto 

momentâneo individual pode ser influenciado por contágio emocional, que pode ocorrer 

entre colegas, do líder para o liderado e do cliente para o provedor de serviço.  
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4.2.7 Ajuste entre a pessoa e o trabalho 

O ajuste entre o indivíduo e o trabalho – trabalho que corresponda aos valores e objetivos 

do indivíduo e que vai de encontro às necessidades e preferências -, determina muito a 

felicidade da maioria dos entrevistados. De acordo com a perspetiva do E11, o ajuste entre 

a pessoa e o trabalho pode ser considerado como:   

“(…) um bolo, em que temos várias fatias e cada fatia acaba por ser mais 

representativa para cada pessoa. Temos um série de parâmetros e cada 

parâmetro acaba por ser importante a certa altura, não só em relação às 

pessoas mas também à fase da vida em que a pessoa está, (…) muita das vezes 

chega a uma altura da vida com filhos e com outras coisas, se calhar 

preferimos um trabalho em que ganhemos menos dinheiro mas que nos 

proporcione um ambiente familiar mais próximo, em que nós possamos ter 

um maior envolvimento do que por exemplo (…) ganhar mais mas ter que estar 

mais tempo deslocado ou tempo alicerçado na atividade profissional. “ 

É fundamental que os colaboradores tenham uma profissão com a qual se identifiquem, e 

também que a profissão que tenham, seja passível de adaptações de acordo com as 

necessidades do colaboradores, Törnroos e al., (2019) defendem que uma abordagem 

centrada na pessoa que permita ser possível criar uma oportunidade para a mesma 

manifestar as suas preocupações e sugerir alterações no seu trabalho para alcançar um 

melhor ajuste entre a pessoa e o trabalho é uma abordagem que permite aumentar/melhor 

o bem-estar no trabalho. 

O que é reforçado pelo que o E12 e E2 indicam, respetivamente:  

“(…) estar numa atividade que se identifique comigo, com a experiência que eu 

tenho, com aquilo que eu gosto de fazer. Isso para mim é muito importante, isso 

faz-me feliz.”; (…) determina muito a nossa felicidade se nós estamos 
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completamente ligados á nossa função, se aquilo que estamos a fazer 

consideramos que é o correto.”   

 

4.2.8 Remuneração 

A existência de um “(…) ordenado ajustado à minha função e ao trabalho que eu 

desempenho, acho que isso torna as pessoas felizes” (E12). 

Relativamente ao ordenado, Kesebir e Diener (2008) indicam que é um antecedente da 

felicidade, no entanto não isoladamente, deve estar combinado com a existência de 

sentimentos de triunfo e realização, que se relacionam também com o que Fisher (2010) 

indicada como antecedentes da felicidade no trabalho. 

 

4.2.9 Progressão de carreira (trabalhar por objetivos) e valorização 

A perspetiva de continuidade e a valorização do caminho e do alcançe dos objetivos 

definidos são importantes para a felicidade no trabalho, é importante existirem “(…) 

oportunidades de progressão na tua carreira e desenvolvimento (…)” (E8), que devem surgir 

da: 

“valorização (…) tem de acontecer, é superimportante, claro.  Mesmo quando 

não é comigo, quando é em relação aos meus colegas.” (E3) 

Trabalhar por objetivos é precedente da felicidade no trabalho pois “se eu não atingir 

os objetivos já é complicado, depois vou andar aqui de cabeça em baixo” (E3). O que 

vai de encontro ao que Fisher, (2010) considera como antecedente da felicidade no 

trabalho a existência de objetivos, reconhecimento, progressão face a um objetivo 

avanço/crescimento, que se encontra. 
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Pode-se concluir que existem muitos antecedentes diferentes presentes na literatura e que 

estes antecedentes vão influenciar de diferentes formas os colaboradores ea sua felicidade 

no trabalho. A ideia mais importante a reter é que devemos questionar os nossos 

colaboradores e compreender de acordo com as suas expetativas e caracteristicas pessoas 

e profissionais e de acordo com a capacidade da organização, o que é que pode ser aplicado 

de forma a alcançarmos a felicidade no trabalho de uma forma sustentada e continuada.   

 

4.3 Efeitos da Felicidade no trabalho 

 

Figura 14 – Diagrama – Efeitos da felicidade no trabalho  
Fonte: Output realizado Nvivo Plus 11 
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Figura 15 – Nuvem de palavras – Efeitos da felicidade no trabalho  
Fonte: Output realizado Nvivo Plus 11 

 

Além de se compreender o conceito de felicidade no trabalho, é de elevada importância 

compreender como é que a existência da felicidade no trabalho afeta os envolvidos: 

colaboradores, clientes e obviamente a organização – que é o palco onde as relações de 

desenrolam. Todos os entrevistados - 12 fontes - participaram para a recolha de dados 

sobre os efeitos da felicidade do trabalho, da qual surgiram três nós: colaborador, cliente 

e sucesso organizacional. Relativamente ao colaborador os efeitos da felicidade no 

trabalho recaem sobre: motivação, comportamento, tarefas, esforço superior e 

produtividade/desempenho. Relativamente ao cliente, vai-se estudar a relação entre 

felicidade no trabalho satisfação e lealdade do cliente, compreendendo também como 

afeta a qualidade do serviço e focando a importância da felicidade no trabalho para os 

clientes. Por fim falamos de sucesso organizacional, que pela nossa análise pressupõe a 

agregação dos efeitos no colaborador e no cliente.  

Os nós secundários/ sub-categorias surgiram das categorias/ nós principais – efeitos da 

felicidade no trabalho: colaborador (motivação, comportamento, tarefas, esforço superior 

e produtividade), cliente (relação felicidade no trabalho e lealdade dos clientes, relação 
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felicidade no trabalho e satisfação, qualidade de serviço e importância da felicidade no 

trabalho para os clientes) e sucesso empresarial.  

Tal como se pode verificar na Figura 15, resultado de uma consulta de frequência de 

palavras com exibição para as 50 palavras mais frequentes com comprimento mínimo de 7 

agrupadas com generalizações, as palavras mais repetidas foram: trabalho, felicidade, 

cliente e pessoas. 

 

4.3.1 Colaborador 

4.3.1.1 Motivação 

Relativamente à motivação no local de trabalho, pretende-se compreender ao máximo as 

suas ligações, para isso questionou-se aos entrevistados se a felicidade no trabalho 

determina a motivação no local de trabalho, o resultado foi unânime, determina. Tentámos 

apurar quais os antecedentes da felicidade são mais importantes para a motivação, os 

resultados indicam que o relacionamento agradável com os colegas é o mais importante, 

precedido por chefia/supervisor /líder e por feedback e reconhecimento. Relativamente a 

antecedentes de felicidade que não afetem a motivação foram referidos dois, um por cada 

entrevistado, não se considerando revelante: espírito de equipa e o ajuste entre a pessoa 

e o trabalho. Relativamente aos antecedentes de felicidade no trabalho que afetam a 

motivação dos entrevistados, os que tiveram maior repetição: ajuste entre a pessoa e o 

trabalho, clima organizacional, cultura organizacional, características do trabalho. 

Chefia/supervisor/líder, desempenho percebido, personalidade, feedback, relacionamento 

agradável com os colegas, equipa e a valorização. Pelos resultados obtidos, conseguimos 

compreender que a motivação é influenciada por mais do que um antecedente, dado estes 

dados serem referentes a uma pequena amostra, sugere-se fazer as mesmas perguntas a 

uma amostra consideravelmente maior para ser mais eficaz e fidedigno. 

Verifica-se de acordo com os resultados que quando as pessoas se sentem felizes no 

trabalho reconhecem a existência de motivação. O E1 refere que “quando estamos felizes 
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em equipa e trabalhamos todos ali para o mesmo projeto e corre tudo super bem, também 

é muito motivante.” Além de que “é motivante perceber que as pessoas com quem 

trabalhamos diretamente estão felizes.”  

A relação entre felicidade e motivação, é tão simples quanto:  

“Se eu tiver feliz no meu trabalho, estou motivada. É muito simples: felicidade, 

bem-estar, bem-estar, motivação. Está tudo interligado.” (E10)  

Portanto podemos considerar um ciclo, a relação entre felicidade e motivação. Além de 

que quando os colaboradores se sentem motivados, o trabalho acaba por se desenrolar de 

uma forma mais dinâmica, mais fluída. Isto acontece porque as pessoas estando felizes não 

se isolam tanto, e sentem-se com mais energia, dando uma entrega pessoal superior à 

organização. Tal como Ryan e Deci (2000) indicam que alguém que sente energia, impulso 

ou inspiração para agir é caraterizada como uma pessoa motivada. 

De forma geral, os colaboradores sentem também que o tempo de trabalho se torna mais 

produtivo, uma vez que sentem um bem-estar no seu local de trabalho, pois estão 

motivadas porque estão felizes e não estão a trabalhar em esforço. O que é reforçado por 

(Deressa & Zeru, 2019) que indicam que os efeitos da motivação são o aumento de: o 

desempenho no trabalho, a satisfação no trabalho, a satisfação do cliente, o  bom espírito 

de equipa e a ligação com o trabalho. 

Os entrevistados conseguem descrever uma ligação direta e proporcional entre os 

momentos em que se sentiam mais felizes no trabalho e a motivação que sentiram nessa 

altura. Quando os colaboradores se sentem felizes, a sua motivação é superior ao normal. 

E mesmo nos tempos que se seguem, se recordarem o momento de felicidade no trabalho, 

essa memória, essa emoção de sucesso faz com que a motivação continue e que consigam 

após o acontecimento motivarem-se e terem vontade até para tarefas que procrastinam 

normalmente, levando a um maior compromisso  com a organização (Deressa & Zeru, 

2019; Walsh, Boehm, & Lyubomirsky, 2018). 
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É possível concluir que estar feliz no trabalho contribui positivamente e fortemente para a 

motivação que os colaboradores sentem no local de trabalho, assim como a motivação 

contribui também para a felicidade, existe uma relação nos dois sentidos.  

4.3.1.2 Comportamento 

Neste ponto conseguimos a opinião de toda a amostra, e a opinião é transversal, todos 

referem que o seu comportamento é influenciável pela felicidade que sentem. Quando 

existe felicidade no trabalho os colaboradores exprimem: paciência, disponibilidade, 

energia, dedicação, empatia, expansividade, simpatia, alegria, atenção, entrega e acima de 

tudo a melhor tradução de felicidade – um sorriso. Relativamente a este ponto não é 

possível cruzar com a revisão de literatura presente neste estudo, e por isso considera-se 

pertinente efetuar uma nova pesquisa que vá de encontro a estes resultados, para 

compreender se já haviam sido referidos. No entanto é percetível que estes resultados são 

consequências de um comportamento positivo, que sabemos gera pessoas felizes, 

traduzindo-se num maior envolvimento com o seu desempenho profissional  (Boehm & 

Lyubomirsky, 2008). 

O E7 explica que nos dias em que está mais feliz, consegue ter “mais capacidade ou mais 

discernimento para decidir certas coisas”, considera que se torna “mais proativo” e mais 

“dinâmico”, o que é validado por Boehm e Lyubomirsky (2008), que indicam que quem 

experiencia emoções positivas é mais eficiente em tarefas de tomada de decisão.    

4.3.1.3 Tarefas 

De forma a compreender como a felicidade no trabalho afeta as tarefas, questionámos 

sobre o rigor das tarefas e sobre a criatividade. Relativamente ao rigor das tarefas, do grupo 

de entrevistados, as opiniões estão divididas, metade considera que o rigor não é afetado 

pela felicidade no trabalho - para eles, o rigor é algo que está relacionado com o 

profissionalismo que tem de se ter e manter perante as situações e os clientes, e o qual 

não pode ser posto em causa por estarem mais ou menos felizes. “Dado que existe há 
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procedimentos que são incontornáveis” (E1).  A outra metade considera que o rigor é 

afetado pela felicidade, pois “estou mais atenta e faço as coisas com maior qualidade” (E5). 

Comparativamente à criatividade, a maioria dos entrevistados afirma que a felicidade no 

trabalho influencia proporcionalmente e positivamente a criatividade, através do aumento 

da criatividade e da existência de uma capacidade superior de improviso, de criar soluções 

diferentes e mesmo de inovar.  Tal como é referido pelo E5, quando se sente: 

“(…) feliz, como me dedico mais, como olho com mais atenção, como estou 

mais inspirada, acabo por conseguir ter mais criatividade.”  

E também como o E11 indica “ser mais criativo” quando se sente feliz pois considera que” 

quando estamos felizes pensamos mais em como podemos evoluir em como podemos ter 

melhores funções e arranjar melhores soluções”. Estas afirmações são fortalecidas por 

(Fisher, 2010) que indica que existe uma relação entre o estado de felicidade no trabalho e 

a criatividade. 

De forma oposta, inesperadamente surge a ideia de que pode existir a necessidade de teres 

de ser criativo independentemente de se estar feliz ou não, tal como o E1 indica “Podes ter 

que arranjar soluções e seres criativo quer estejas feliz que não estejas.” Existem indicações 

da forte relação entre a felicidade no trabalho e a criatividade, será necessário aprofundar 

o estudo desta relação para compreender o nível de influência. 

Desta forma podemos entender de acordo com os resultados obtidos que no que concerne 

ao rigor, a felicidade no trabalho parece não ter tanta influência o que pode ser explicado 

pela existência de procedimentos impostos e mesmo leis que têm de ser seguidos à risca 

independentemente dos níveis de felicidade dos colaboradores. No que toda à criatividade 

os resultados indicam que a felicidade no trabalho pode aumentar o nível de criatividade 

nos colaboradores. 
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4.3.1.4 Esforço superior 

Os resultados gerais indicam que quando os colaboradores estão felizes no trabalho estão 

dispostos a fazer um esforço extra, tal como o E11 diz: “Estando felizes, motivados a nossa 

predisposição é fazer mais e melhor.”, o que é reforçado por Walsh, Boehm, e Lyubomirsky, 

(2018) colaborador que são felizes no trabalho têm um desempenho melhor nas suas 

tarefas; são mais aptas a aceitar tarefas extra e a apoiar os outros (colegas e clientes). 

Um colaborador que se sinta feliz, que esteja empenhado e comprometido com a 

organização vai dar um contributo mais pessoal e profundo, não se limitando apenas a 

executar as suas funções base, vai tentar sempre fazer mais e melhor, e como está feliz não 

vai sentir que existe obrigação nesse ato, surge naturalmente. Tal como o E11 exemplifica 

que:  

“(…) apesar de ser um pico de trabalho, dar mais horas à empresa e (…) 

trabalhar mais, acabava por ser extremamente motivador porque estávamos 

a ter reconhecimento e estávamos perto de excelência. Sentia-me focado na 

congregação dos objetivos. “  

Ou seja, a felicidade que sentia no trabalho, provocou uma maior motivação, é uma relação 

interdependente.  

Na nossa amostra apenas um entrevistado referiu que a felicidade no trabalho não o leva 

a trabalhar mais, um resultado contrário aos restantes, algo que não estava previsto na 

nossa revisão de literatura. Da recolha dos dados, podemos inferir que quando o 

colaborador se sente feliz no trabalho, dá mais de si, executa funções que não lhe estão 

atribuídas, é mais altruísta e companheiro, e foca-se na satisfação do cliente, tornando-se 

um profissional de excelência.   
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4.3.1.5 Produtividade 

Na presente análise podemos averiguar que a globalidade dos entrevistados considera que 

a produtividade é muito afetada pela felicidade no trabalho que sente, e referem que a 

mesma aumenta com a felicidade no trabalho. Por forma a ser possível obter resultados 

mais objetivos, questionou-se aos entrevistados se pensando nos momentos em que se 

sentiram mais felizes, conseguiam relacionar com a produtividade desses momentos, a 

generalidade respondeu que sim, que conseguem relacionar a felicidade que sentiram em 

diversos momentos e como isso afetou a produtividade positivamente. Ou seja, podemos 

estabelecer uma relação proporcionalmente direta, entre felicidade e produtividade, 

quanto mais feliz se é no trabalho, maior vai ser a produtividade.   

Em concordância, os entrevistados afirmam: 

“uma relação direta entre a minha felicidade e a produtividade. Eu feliz, 

desenvolvo mais trabalho” (E5). 

 “Eu estar feliz ou estar motivado eu acho que aumenta a minha rentabilidade 

no próprio local de trabalho. Essencialmente. Sou mais produtivo.” (E7) 

“A felicidade no trabalho aumenta substancialmente a minha produtividade.” 

(E3) 

Estes resultados são fundamentados por Walsh, Boehm, e Lyubomirsky, (2018) referem 

que os colaboradores que são influenciados de forma positiva, felizes, comparadas com 

pares que não estão, acabam por assegurar maior produtividade e melhores resultados no 

dia a dia das suas empresas. Tal acontece de acordo com o E12 porque “quanto mais feliz 

eu estiver, mais produtivo eu vou ser, porque vou fazer as coisas sem estar em esforço”, e 

portanto, tal como o E5 indica “(…) é uma relação direta entre a minha felicidade e a 

produtividade. Eu mais feliz, desenvolvo mais trabalho.”. Estes resultados vão de encontro 

ao estudo de Rego, (2009) as pessoas que descrevem possuir melhores níveis de 

desempenho (auto-avaliados) são os que maioritariamente experimentam maior níveis de 
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bem-estar afetivo no trabalho, portanto tudo indica que as pessoas felizes são pessoas 

produtivas (Wesarat et al., 2015). Desta forma as empresas que sejam capazes de manter 

a felicidade no trabalho a longo prazo conseguem provavelmente aumentar a 

produtividade e mantê-la (Wesarat et al., 2015).  

Porém, dois entrevistados não partilham da opinião geral, para eles a produtividade não é 

influenciada pela felicidade que se sente. Os entrevistados consideram que a produtividade 

não é relacionável, pelo menos de uma forma direta, uma vez que “o trabalho vai ter de 

ser feito na mesma” E4, e a “a produtividade tem de ser sempre a mesma” E9, para o 

mesmo o que pode diferenciar é a motivação, “se me sentir feliz faço o trabalho e sinto que 

consegui, se estou infeliz faço o trabalho na mesma, mas o espírito é diferente.” E9 

Podemos concluir que a produtividade é influenciada pela felicidade que se sente na 

maioria dos casos, no entanto de acordo com os dados, não é regra geral, existem 

colaboradores para os quais a felicidade no trabalho não os faz ser mais produtivos. De 

qualquer das formas, como se tem vindo a verificar a questão da felicidade é um assunto 

bastante pertinente para as organizações, devendo ser tomada em consideração, dado 

que, como os resultados demonstram, se os colaboradores estiverem felizes, vão trabalhar 

mais, serem mais produtivos (sem que lhes custe dar esse extra). Deste modo, é fulcral que 

as organizações adotem medidas estratégicas de forma a apostar na felicidade dos 

colaboradores para que estes aumentem os seus níveis de produtividade, refletindo-se, 

naturalmente, na sua imagem para o forte mercado competitivo.  

4.3.1.6 Desempenho 

A felicidade no trabalho, como já foi referido, tem diversas consequências, nas quais o 

desempenho do colaborador está inserido. De acordo com o E10 “Se eu tiver feliz no 

trabalho, acredito que desempenho melhor as minhas funções e tudo flui muito mais, acho 

que consigo ter melhores resultados”. O desempenho pode ser influenciável por aspetos 

que nos causem preocupação, pois ficamos absorvidos e com menos capacidades para 

realizar as funções. Os entrevistados foram questionados sobre quais os fatores 
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antecedentes da felicidade no trabalho mais importantes que afetam o desempenho. Os 

fatores que surgiram com maior relevância foram por ordem de frequência: 

• Ambiente de trabalho, onde se inclui a Equipa – bom relacionamento com os 

colegas, espírito de equipa; 

• Feedback; 

• Valorização e reconhecimento; 

• Atingir os objetivos; 

• Remuneração; 

• Cultura. 

A existência de um bom ambiente de trabalho é importante para o desempenho, dado que 

como trabalhamos em equipa temos que estar todos interligados (E3). Na opinião do E11 

o reconhecimento é o mais importante:  

“Porque se houver o reconhecimento de que nós estamos a fazer um bom 

trabalho, acho que a partir daí sentimo-nos valorizados. Não é o 

reconhecimento do bom trabalho, porque isso acaba por ser o normal, é a 

valorização da nossa atividade e do nosso esforço porque muitas das vezes as 

coisas não estejam a 100%, mas nós que estejamos no caminho certo.” 

Curiosamente, apenas três dos entrevistados consideram que existem dois antecedentes 

da felicidade no trabalho que não influenciam o seu desempenho, e esses antecedentes 

são o “ajuste entre a pessoa e o trabalho” e “a equipa”. O E5 considera que o ajuste não 

influencia o seu desempenho, porque de acordo com a sua perspetiva é o antecedente que 

o indivíduo tem a capacidade de adaptar. Os restantes entrevistados consideram que a 

equipa de trabalho com que colaboram afeta a motivação com que trabalham, mas que 

não influencia o seu o desempenho nas tarefas/funções, o que é inesperado dado que é 

um dos antecedentes mais importantes para a maioria. A similaridade entre os E1 e E7 é a 

antiguidade nas funções - 4 anos, e os dois exercerem cargos de chefia e responsabilidade, 
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o que pode ser uma das justificações. No entanto, é um resultado que deve ser mais 

aprofundado para ser melhor compreendido. 

Relativamente ao desempenho podemos indicar que o mesmo é afetado positivamente 

pela existência da felicidade no trabalho, e que o mesmo é incrementado pela existência 

de uma bom relacioonamento interpessoal na organização (colegas e chefia) e pelo 

feedback. No entanto, surgiram algumas respostas que indicaram a existência de 

antecedentes da felicidade não não influenciam o seu desempenho, dado ser uma amostra 

pequena, sugere-se investigação futura com mais detalhe sobre este ponto.  

 

4.3.2 Cliente 

4.3.2.1 Relacionamento com os clientes 

Os entrevistados quando questionados sobre a relação com o cliente, parte importante do 

seu trabalho, referem na sua grande maioria que a felicidade no trabalho provoca um 

impacto positivo na relação com o cliente, o E2 indica: “se estiveres feliz e se estiveres 

motivado passas essa imagem.” 

A relação entre estar feliz no trabalho, evidenciar e transparecer para o cliente, torna o 

cliente feliz e esse retorno mantém o colaborador motivado. A satisfação com as 

características do trabalho é o fator mais importante para o envolvimento no trabalho 

quando comparada com a satisfação com o ambiente organizacional e com a gestão 

organizacional (Wen et al., 2019). Assim, um colaborador feliz é um colaborador produtivo 

(Wright & Cropanzano, 2000).  

Em oposição, Oswald e al., (2015) descobriram que quando as pessoas estão a experienciar 

infelicidade desviam atenção psíquica necessária da tarefa que estão a realizar. Reforçada 

pela afirmação do E3 “nós tanto influenciamos com um sorriso, como uma má cara.” 

Segundo o E4:  
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“Há clientes que apenas vão e adquirem os produtos e não se relacionam. Vão 

lá apenas com um objetivo específico, vão e saem. Mas muitos deles, para 

além vão há clínica com um objetivo específico, vão também porque se 

querem relacionar com a clínica e então aí a nossa felicidade vai ajudar nos 

clientes que gostam de se relacionar com as empresas. “ 

Esta relação de proximidade beneficia a empresa, assim sendo podemos concluir que o 

bem-estar dos trabalhadores, ao espelhar nos clientes, é indiretamente um motivo de 

compra para os clientes. Para além disso, o impacto das emoções positivas 

designadamente as que resultam do bem-estar psicológico no trabalho, provocam um 

alargamento dos reportórios de pensamento (Wright & Cropanzano, 2004), sendo que o 

E3 reforça mesmo que “eu preciso de estar bem disposta e se tiver uma equipa por trás que 

me faça estar assim, melhor e por aqui estarei e isso vai-se refletir nas minhas atividades.”  

A noção de que a equipa e o bem-estar na equipa é fundamental, contudo, e sendo que 

falamos de felicidade, são indissociáveis o carácter familiar e a criação de proximidade 

inerente e o E3 remata com “Nós somos família, somos aquela parte da família que trata 

dos animais, mas somos família. E é assim que nós nos vemos e como a família nos vê. 

“relevando a empatia, a proximidade que resulta em felicidade no trabalho. 

A felicidade no trabalho permite existir uma mior predisposiçao por parte do colabordores 

para se relaconar de uma forma mais completa com os clientes, estado mais atentos às 

suas necessidades, mais empáticos. 

4.3.2.2 Perceção sobre a importância da felicidade no trabalho para o cliente 

Todos os entrevistados afirmaram que o cliente consegue “ver” quando existe felicidade 

no trabalho, pois é algo que se sente e que se experiencia, e valorizam esse facto - lidar 

com colaboradores felizes. 

Quando os colaboradores estão felizes, o seu comportamento com os clientes altera-se e 

são mais: sorridentes; calorosos; pacientes; cuidadosos no tratamento; disponíveis; 

comunicativos; enérgicos; atentos, flexíveis e focados. Desta forma, os colaboradores 



68 

 

adotam uma postura descontraída, com um espaço maior para diálogo, e maior capacidade 

de resposta tornando-se mais sensíveis às necessidades do cliente, e investirem o tempo 

necessário naquela relação, e este conjunto de atitudes permite cativar o cliente, através 

da criação de uma relação afetuosa e de confiança que envolve o cliente com o colaborador 

e consequentemente a empresa. Da mesma forma Garlick, (2010) considera que 

colaboradores felizes vão ter atitudes positivas para com os clientes e por isso é uma parte 

da solução para os clientes estarem felizes. Podemos afirmar que existe uma relação 

extremamente positiva e direta entre os efeitos da felicidade no trabalho, no colaborador 

e as relações com os clientes. Tal como o E5 indica a felicidade no trabalho:  

“(…) traz sempre benefícios, porque se estiveres feliz consegues dar sempre 

muito mais do que o mínimo exigido e isso é uma mais valia para os clientes 

porque eles dão valor às entregas adicionais que fazes, que não custam nada, 

para ti não são sacrifício, são dois minutos, atendes e resolves o problema num 

instante. E eles ficam super satisfeitos.”  

Independentemente da situação com a qual se esteja a lidar, a felicidade no trabalho cria 

relativamente aos clientes “uma maior empatia se nós estivermos felizes conseguimos 

passar essa felicidade e sermos mais empáticos com eles qualquer que seja a situação” (E7) 

e conseguimos adaptarmo-nos a todos os clientes.  

“É necessário criar uma relação entre consultor e cliente, eu só vou criar uma 

boa relação se for criar uma empatia com aquela pessoa, a forma como eu 

crio empatia com uma pessoa, é diferente de pessoa para pessoa, porque nos 

somos todos pessoas diferentes” (E12). 

No entanto o cliente também vê a infelicidade de quem está do outro lado, tal como foi 

referido: “se eu não estiver feliz no trabalho, basicamente não dou ali grande espaço e 

diálogo com os visitantes.” (E1), a par com isto, considerando que a “experiência negativa 

marca mais do que a experiência positiva” (E1), é preciso ter uma atenção redobrada sobre 

a felicidade no trabalho do colaborador que vai fazer atendimento ao público.   
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Concluindo, de acordo com o exposto o cliente valoriza a felicidade no trabalho dado que 

a mesma se vai traduzir num atendimento mais atento, simpático e caloroso. O cliente 

consegue “ver” a felicidade ou a infelicidade no colaborador, e por isso é necessário ter 

este aspeto em consideração, para colaboradores que estejam em contato direto com o 

cliente. 

4.3.2.3 Felicidade e satisfação 

De acordo com os dados recolhidos, no que concerne aos efeitos da felicidade do trabalho, 

a opinião geral é de que a mesma influência positivamente o relacionamento com os 

clientes e consequentemente a satisfação dos mesmos.  

“Todos os contactos diretos são muito melhores e tem muito mais sucesso, são 

muito importantes para o cliente, se nós estivemos felizes” (E11);  

“Se o colaborador está feliz e preocupado e mostra essa felicidade e 

preocupação em resolver o assunto do cliente vai ter impacto no cliente. 

Portanto sim, pode aumentar a satisfação do cliente” (E8). 

No entanto, tal como indica o E10, devemos sempre tentar criar uma relação mais próxima, 

tanto para o bom, como para o mal: 

“(…) de certa maneira a minha felicidade no trabalho poderá ou não 

influenciar, mas isto é um bocado relativo, pois isto depois depende do tipo de 

pessoa. O mais importante é darmos o nosso melhor para alcançar a 

satisfação do cliente”. 

Portanto, as organizações devem focar-se em manterem os clientes satisfeitos, pois 

clientes satisfeitos partilham a sua boa experiência com o produto/serviço  (Kotler & 

Armstrong, 2014). 

Embora normalmente a felicidade no trabalho afete positivamente a satisfação do cliente, 

existem situações em que isso não influencia, dado que existem situações identificadas em 
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que o tipo de pessoa (pessoa mais fechada, menos recetiva) ou do tipo de situações 

(finalidade da relação com a empresa, ausência de relacionamento presencial). Dois dos 

entrevistados indicam que existem pessoas que são mais difíceis para se criar um 

relacionamento, e isso pode acontecer por serem mais fechadas sobre si próprias e 

possuírem barreiras, nestes casos uma abordagem feliz, pode não ser o caminho certo, pois 

pode não conseguir criar relação com aquele cliente, e não criar empatia. Nestes casos, 

devemos ter em consideração a pessoa que temos à nossa frente e adequar o nosso estilo 

de comunicação.  

No caso do setor de construção, o E10 indica que quando está a lidar com obras públicas 

(escolas, edifícios), o cliente é o estado, e o interlocutor não está minimamente 

interessando se o colaborador está feliz ou não, o único interesse é a finalização do 

trabalho. No caso do setor bancário, quando o cliente está numa posição desfavorável face 

ao banco, como por exemplo incumprimento de crédito, não está interessado, nem 

recetivo a uma comunicação mais alegre, não é isso que vai influenciar a satisfação dele, a 

satisfação dele só vai ser influenciada pelo desfecho da situação e não por o colaborador 

com quem se relacionou estar mais feliz ou não.  

Pelo lado da experiência pessoal, os entrevistados foram questionados sobre a sua 

perspetiva enquanto clientes, para perceber se eles conseguiam percecionar a felicidade 

no trabalho e se existiam consequências para a sua satisfação. A globalidade confirmou que 

consegue sentir a felicidade no trabalho, e que tem repercussões no contacto com o 

cliente. Os entrevistados demonstraram que ficaram satisfeitos com o atendimento com o 

colaborador feliz, dado que se sentiram especiais e acarinhados. Inclusive, o E1 declara que 

no atendimento ao cliente, “Se perceber que a pessoa está feliz acabo por ficar mais 

satisfeita.”  

Os resultados demonstram que é importante a existência na felicidade no trabalho para a 

satisfação do cliente, dado que isso influencia o tratamento que o cliente recebe por parte 

do colaborador, no entanto, pode acontecer o cliente estar satisfeito porque a sua 

necessidade foi satisfeita, mas não sentir o carinho e dedicação especial que um 
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colaborador feliz tem para com o cliente. Desta forma podemos afirmar com os dados 

obtidos que os colaboradores desempenham um papel crítico na satisfação dos clientes 

(Baptista, 2006; Dibb & Simkin, 2000). 

Existem também situações em que a felicidade no trabalho não afeta a satisfação do 

cliente, e dado que, as relações que temos com a empresa são praticamente por email, 

como por exemplo com o condomínio, não é possível percecionar a felicidade pelo tipo de 

contato que existe, e o estarmos satisfeitos ou não vai ser influenciado pela capacidade de 

resolução dos problemas. 

Além do exposto, alguns dos entrevistados referiram que não lidam tão bem com pessoas 

que não sejam felizes no trabalho, ou seja são pessoas que se mostram mais carrancuda, 

menos simpáticas. Se estiverem perante um serviço e não forem bem-recebidos, a sua 

satisfação vai ser afetada pela negativa, e consideram que a eficiência é menor. Evidencia-

se também uma observação pertinente, um dos entrevistados referiu, que a experiência 

negativa marca mais do que a experiência positiva. Portanto, se os entrevistados referem 

que não gostam de ser atendidos por alguém que não esteja feliz no trabalho, faz sentido 

dizer que mais uma vez é validada a importância da felicidade no trabalho para a satisfação 

do cliente. 

Pode-se concluir que tanto no campo profissional como pessoal, os entrevistados relatam 

a importância de sermos felizes no trabalho como fator influenciador da satisfação do 

cliente. No entanto, é claro que embora ajude bastante neste processo, não é um fator que 

possa existir sozinho, pois existem situações em que se concretiza a satisfação do cliente e 

o cliente com quem se relacionou não demonstrou efeitos da felicidade no trabalho. Tal 

pode acontecer por duas razões: primeiro, o cliente tem um objetivo principal que é 

satisfazer determinada necessidade; segundo, o cliente determina uma dada expetativa 

referente àquele contato comercial. O cliente pode ficar satisfeito apenas porque 

conseguiu satisfazer o seu propósito, e o contrário iria provocar insatisfação. Por outro 

lado, o cliente quando cria determinada expetativa (por experiências anteriores, por 

recomendações) relativamente a uma empresa, se a expetativa, o esperado, for cumprido 
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fica satisfeito, se não for fica insatisfeito, o que vai de encontro ao que Kotler e Armstrong 

(2007) defendem. Assim, ressalvamos que se o cliente está a contar com determinado 

comportamento, ou seja a sua expectativa, com a empresa-colaborador (por exemplo, ir à 

pastelaria do costume e já saberem o que pretende, e ser recebido com um sorriso) só 

ficará satisfeito se receber esse tratamento, agora se for fazer exatamente o mesmo a 

outro sítio, ainda não existe expetativa, o básico vai satisfazê-lo (p.e. perguntarem o que 

deseja).  

Podemos deduzir que a satisfação do cliente é um campo em constante evolução e com o 

qual devemos ter as devidas precauções, dado que à medida que nos relacionamos mais e 

melhor com os nossos clientes, o nosso conhecimento sobre eles aumenta, e as 

expectativas deles também aumentam. Além de que, a insatisfação de um cliente tem 

repercussões mais fortes e rápidas para a empresa do que a satisfação.  

4.3.2.4 Felicidade e lealdade 

De acordo com os resultados podemos concluir que a qualidade do serviço é influenciada 

pela felicidade que o colaborador sente, dado que: 

 “quando estou mais feliz, a dedicação é maior, estou mais atenção aos 

pormenores, tenho maior qualidade de certeza, estou com mais paciência, 

para analisar as coisas com maior pormenor, e com maior qualidade sem 

dúvida.” (E5).  

O E3 indica que a qualidade de serviço varia com o nível de felicidade:” (…) se estiver feliz, 

claro que se estiver feliz vou prestar um melhor atendimento à pessoa, vou conseguir ouvi-

la muito mais tempo.” 

Uma opinião contraditória é a do E4 que indica que: 

“(…) a minha felicidade, não influencia a minha qualidade de serviço e de 

trabalho, porque o meu trabalho e conduta são sempre aquelas, porque a 

minha conduta de trabalho e a minha qualidade de serviço é para o doente.”  
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A maioria dos entrevistados considera que a felicidade no trabalho ajuda a fidelizar os 

clientes. Dado que “a forma como tratamos os clientes está intrinsecamente ligada à fomos 

como nos sentimos” (E11), gerando consequentemente a fidelização dos clientes, uma vez 

que clientes que estejam satisfeitos com a sua experiência tornam-se cliente fiéis (Kotler & 

Armstrong, 2014). “Se perceber que a pessoa esta feliz acabo por ficar mais satisfeita.” (E1) 

Os clientes satisfeitos repetem a compra, falam bem do produto para outras pessoas, 

prestam menos atenção às marcas e à propaganda dos concorrentes e compram outros 

produtos da organização (Kotler & Armstrong, 2014). Quase a totalidade dos entrevistados 

indica que quando se deparam com alguém feliz no trabalho, esse fator leva-os a repetirem 

a compra e até a procurarem a mesma pessoa que os atendeu: “vou lá voltar, se a senhora 

lá estiver então peço para ser ela a atender-me” (E3). Além disto motivou-os para voltar a 

comprar à empresa em questão, tal como o E8 indica “Se o cliente sentir felicidade ajuda o 

cliente a efetivar a compra.” Também temos o testemunho do E3 que indica que o “passa-

palavra é a forma de desmonstração que têm“dos seus produtos. “Eu acho que o 

atendimento da pessoa ao cliente é super importante para o cliente voltar ao mesmo sítio.” 

(E10). 

De acordo com os resultados apresentados pode-se indicar que a felicidade no trabalho 

conduz à lealdade do cliente. Um colaborador feliz atende o cliente com um sorriso e 

consegue ser mais empático, o cliente em questão vê a sua necessidade satisfeita com um 

atendimento de qualidade. Desta forma o cliente tem o desejo de voltar à organização, 

repetir a compra e porventura falar sobre a experiência positiva com o seu círculo de 

amigos e familiares – recomendação. 

 

4.4 Sucesso organizacional 

O sucesso organizacional é um objetivo comum de todas as organizações, as entrevistas 

não foram orientadas para este conceito diretamente, e por isso apenas o E2 referiu a 

relação entre a felicidade e o sucesso organizacional:  
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“Se eu estiver feliz eu vou trabalhar muito mais, e vai me custar muito menos, 

e eu vou ser muito mais produtivo, e a empresa só vai lucrar com isso, portanto 

as empresas só têm a lucrar, se tiverem pessoas, felizes a trabalhar com elas.” 

O E11 tem a mesma opinião, “é fundamental: se nós não tivermos felicidade não seremos 

tão bons profissionais como seriamos se estivéssemos felizes.”  

Esta ideia é reforçada por Fisher, (2010) que afirma a existência de evidências de efeitos 

importantes da felicidade nos indivíduos e também nas organizações e por Azêdo e Alves, 

(2013) que indicam que atualmente os colaboradores são um recurso imprescindível da 

organização e para a prossecução do sucesso organizacional. A eficácia das organizações 

varia com a sua capacidade para satisfazer as necessidades dos seus clientes (Rego & 

Cunha, 2009). 

Como tem vindo a ser demonstrando ao longo desta análise, o sucesso organizacional é 

uma das consequências finais da existência da felicidade no trabalho. Antes de ser possível 

alcançarmos o sucesso (que garante a continuidade da organização), é necessário 

compreender e valorizar os recursos humanos para depois ser possível entregaremos o 

melhor da organização aos clientes, e ao fazê-lo de forma positiva e satisfatória, eles vão 

querer voltar a comprar na nossa organizacao e tornarem-se leais. 
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4.5 Estratégias de Gestão  

 

Figura 16 - Nuvem de Palavras - Estratégias de gestão  
Fonte: Output realizado Nvivo Plus 11 

 

Ao longo deste trabalho temos vindo a justificar a importância da felicidade no trabalho, 

explicando o conceito, identificando os antecedentes, compreendendo os seus efeitos para 

todos os envolvidos. O passo lógico final, é tentar propor estratégias de gestão da felicidade 

no trabalho para as organizações, de forma a que as mesmas as apliquem e consigam ser 

mais com os recursos internos valiosíssimos que possuem. As estratégias que vão ser 

sugeridas baseiam-se nos resultados qualitativos obtidos das entrevistas realizadas e nas 

sugestões dos entrevistados, padecem de serem testadas no futuro. De acordo com Figura 

16 as 50 palavras mais repetidas, com mínimo de 7 agrupadas por generalizações, foram: 

trabalho, felicidade, cliente, empresa, pessoas. As pessoas são o ponto comum a todas as 

palavras, pois as pessoas sentem felicidade, as pessoas trabalham, as pessoas são clientes 

e as pessoas fazem parte das empresas. Sem as pessoas nada faria sentido, é preciso então 

valorizar a importância da felicidade das pessoas, nomeadamente a felicidade no trabalho 

para que as mesmas sejam o melhor possível para a empresa com quem trabalhar, e para 
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ser possível satisfazem os clientes da empresa. Se os colaboradores estiverem felizes vão 

fazer um melhor trabalho o que se vai traduzir num melhor atendimento ao cliente e a 

consequente satisfação do mesmo, o que levará à repetição da compra e assim se garante 

a continuação da empresa e o seu sucesso. 

Desta forma, são enumeradas várias perspetivas dadas pelos entrevistados sobre a 

estratégias para a gestão: 

• “O grande passo para aumentar a felicidade no trabalho passa pelo 

reconhecimento regular (não só nas reuniões anuais), e por se lembrarem 

que as pessoas têm uma vida profissional e pessoal e que tem de se manter 

um equilíbrio, e que há interesses fora dos locais de trabalho e que tem de 

ser trabalhador” (E5); 

• “(…) comunicação tem de ser boa, direta e transparente” (E6); 

• “(…) política de motivação perante os colaboradores, são tudo coisas que 

a estrutura da empresa tem de ter em consideração. Se tiverem esses 

pontos fulcrais, e que as pessoas dentro da empresa não são números são 

pessoas. Se a partir do momento em que entras na empresa e que te sentes 

um colaborador e não um número acho que isso faz toda a diferença.” 

(E7); 

• “Acho que é muito importante que haja uma estrutura dentro da empresa. 

Não só uma estrutura, mas que haja uma sensibilização para perceber a 

parte pessoal e psicológica do trabalhador” (E11); 

• “O ideal é por pessoas a trabalharem em áreas que gostem, claro que por 

vezes, nem sempre se consegue ter o proveito de se trabalhar numa coisa 

que se gosta e ser pago por isso, que é o que muita gente diz, o bom é nós 

trabalharmos na área que gostamos e nem o vermos como trabalho” (E3). 
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É importante que as empresas diligenciem incentivos para os colaboradores que interagem 

com os clientes, dado que eles desempenham um papel crítico na satisfação e na lealdade 

dos clientes (Baptista, 2006). 

Tal como já foi provado é importante para a organização a existência da felicidade no 

trabalho, além de que é benéfica para o colaborador, para o cliente e para a organização. 

De acordo com a análise efetuada até este ponto e com os resultados obtidos pode-se 

afirmar que as estratégias de gestão da felicidade no trabalho não podem ser estratégias 

unidirecionais. Quer-se com isto dizer que o conceito de felicidade no trabalho é complexo, 

no que se refere aos antecedentes e aos seus efeitos. E desta forma, é preciso atuar em 

várias vertentes dentro da organização. De acordo com os resultados, é importante que as 

pessoas estejam num trabalho adequado às suas competências, expetativas e gostos; é 

necessário existir um feedback (tanto negativo como positivo) constante aliado ao 

reconhecimento do trabalho prestado; a remuneração também deve ser adequada a estar 

alinhada com as expetativas do colaborador; e estes pontos devem ser trabalhados sempre 

com uma estratégia delienada de acordo com os objeitovs da organização e considerando 

também a existência de uma comunicação clara para todos os intervenientes. Caso as 

empresas consigam alcançar e manter a felicidade no trabalho, os colaboradores darão 

mais de si, vão cativar mais os clientes, os clientes vão ficar mais satisfeitos e leais, voltando 

e permitindo que a empresa tenha sucesso, podendo assim continuar a incentivar os 

colaboradores. No fundo, estamos a falar de um círculo de relações entre os vários 

intervenientes, e se todos estiverem satisfeitos, será mais fácil dar continuidade e manter 

esses niveis de satisfação. 
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5 Conclusão 

Neste capítulo são apresentados os principais contributos desta investigação. São 

elucidadas as implicações para a gestão, limitações do estudo, e recomendações para 

investigação futura. 

O ponto de partida da presente investigação passou por explorar o conceito de felicidade 

no trabalho, com o objetivo de compreender o conceito. Na síntese da literatura sobre o 

tema foram identificados diversos antecedentes da felicidade no trabalho e também os 

efeitos esperados. Numa segunda fase, foi realizada a recolha de dados primários por 

forma a aprofundar como a felicidade no trabalho afeta os colaboradores. Assim, foram 

realizadas 12 entrevistas, com uma média de duração de 51 minutos. A definição da 

amostra centrou-se na diversidade de áreas de negócio, considerando sempre que os 

entrevistados teriam de trabalhar em B2C e em antiguidade de função diferentes. Este 

estudo permitiu suportar empiricamente vários contributos presentes na literatura e 

compreender melhor os antecedentes e consequências da felicidade no trabalho na 

perspetiva dos profissionais que colaboram para empresas. Em termos globais, este 

trabalho demonstra que a aposta na felicidade no trabalho é reconhecida pelos 

colaboradores como sendo benéfica para eles próprios, mas também para a empresa e 

para os seus clientes.  

 

5.1 Contributos e Principais resultados  

Refletindo sobre as questões de pesquisa definidas para este trabalho, os resultados 

apontam para um impacto positivo e relevante da felicidade no trabalho sobre a 

produtividade dos colaboradores (Q1). De facto, verificou-se que quando os colaboradores 

estão satisfeitos e se sentem felizes trabalham sem esforço e estão mais focados na tarefa 

que estão a realizar. Assim aumenta a sua rentabilidade no trabalho e traduz-se num 

aumento de produtividade. Desta forma e de acordo com os resultados obtidos 
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conseguimos compreender a relação entre felicidade no trabalho e produtividade. 

Podemos concluir que é uma relação proporcionalmente direta, quanto mais feliz se é no 

trabalho, maior vai ser a produtividade.  Esta é uma situação muito frequente no âmbito 

dos resultados obtidos, corroborando Walsh, Boehm, e Lyubomirsky (2018) que referem 

que os colaboradores que são felizes, acabam por assegurar maior produtividade e 

melhores resultados no dia a dia para as suas empresas, e Wesarat, Sharif, e Majid (2015) 

que defendem que as pessoas felizes são pessoas produtivas. 

No entanto, para alguns entrevistados a existência da felicidade no trabalho não afeta a 

sua produtividade. Para eles não é possível relacionar, pelo menos de forma direta a 

felicidade no trabalho e a produtividade. Tendo em conta que a produtividade dos 

colaboradores será explicada por vários fatores (Allan et al., 2019), entre eles a felicidade 

no trabalho, será interessante em investigação futura analisar, por um lado, o efeito 

relativo da felicidade no trabalho e, por outro, os antecedentes que explicam o maior ou 

menor impacto que a felicidade no trabalho tem na produtividade. 

Outra questão de pesquisa que foi proposta para este estudo centrava-se no impacto da 

felicidade no trabalho na motivação dos colaboradores. Os resultados do presente estudo 

suportam uma relação entre a felicidade no trabalho (momentos em que se sentiam mais 

felizes no trabalho) e a motivação que sentiram nessa altura. Quando os colaboradores se 

sentem felizes, a sua motivação é superior ao normal, o trabalho flui mais facilmente e é 

mais dinâmico. Tal acontece, pois quando existe felicidade os colaboradores, não se isolam 

e sentem níveis superiores de energia o que leva a uma entrega superior à organização. 

Estes resultados são coincidentes com  Ryan e Deci, (2000), que indicam que quando 

alguém que sente energia, para agir é uma pessoa motivada. De acordo com os resultados 

deste estudo, os antecedentes da felicidade que são mais importantes para a motivação 

no trabalho são:  o relacionamento agradável com os colegas, a chefia/supervisor /líder, o 

feedback e o reconhecimento. Curiosamente, surgiram dado de que os antecedentes da 

felicidade: espírito de equipa e o ajuste entre a pessoa e o trabalho, não afetam a 

motivação. De acordo com os participantes neste estudo, quando os colaboradores se 

sentem felizes, a sua motivação é superior ao normal. E mesmo nos tempos que se seguem, 
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se recordarem o momento de felicidade no trabalho, essa memória, essa emoção de 

sucesso faz com que a motivação continue e que consigam após o acontecimento 

motivarem-se e terem vontade até para tarefas em que procrastinam normalmente, 

levando a um maior compromisso com a organização (Walsh et al., 2018).  

Relativamente à relação entre felicidade no trabalho e a lealdade dos clientes (Q3). Este 

estudo demonstra que quando os colaboradores estão felizes, o seu comportamento com 

os clientes é influenciado e são mais: sorridentes; calorosos; pacientes; cuidadosos no 

tratamento; disponíveis; comunicativos; enérgicos; atentos, flexíveis e focados. Desta 

forma, os colaboradores adotam uma postura descontraída, com um espaço maior para 

diálogo, e maior capacidade de resposta tornando-se mais sensíveis às necessidades do 

cliente (empatia), e investirem o tempo necessário naquela relação, e este conjunto de 

atitudes permite cativar o cliente, através da criação de uma relação afetuosa e de 

confiança que envolve o cliente com o colaborador e consequentemente a empresa. Da 

mesma forma Garlick, (2010) considera que colaboradores felizes vão ter atitudes positivas 

para com os clientes e por isso é uma parte da solução para os clientes estarem felizes. Os 

entrevistados frisaram que a felicidade no trabalho provoca um impacto positivo na relação 

com o cliente.  Todos os entrevistados afirmaram que o cliente consegue “ver” quando 

existe felicidade no trabalho, pois é algo que se sente e que se experiencia, e valorizam 

esse facto - lidar com colaboradores felizes.  

Concluímos assim que para a Q3 que existência na felicidade no trabalho é importante para 

a lealdade do cliente, dado que isso influencia o tratamento que o cliente recebe por parte 

do colaborador, no entanto, pode acontecer o cliente estar satisfeito porque a sua 

necessidade foi satisfeita, mas não sentir o carinho e dedicação especial que um 

colaborador feliz tem para com o cliente. Desta forma podemos afirmar com os dados 

obtidos que os colaboradores desempenham um papel crítico na satisfação dos clientes 

(Baptista, 2006; Dibb & Simkin, 2000). 

Do mesmo modo, este estudo demonstra que a felicidade no trabalho tem um impacto 

positivo no sucesso organizacional (Q4).  A existência da felicidade no trabalho faz com que 
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os colaboradores sejam capazes de fazer um esforço extra, de serem mais produtivos, mais 

afáveis e atentos ao cliente, o que por sua vez se traduz em satisfação do cliente e a 

repetiçao da compra e existência de lealdade, todos estes fatores seguem uma ordem 

lógica no sentido do sucesso organizacional. Esta ideia é reforçada por Fisher (2010) que 

afirma a existência de evidências de efeitos importantes da felicidade nos indivíduos e 

também nas organizações e por Azêdo e Alves, (2013) que indicam que atualmente os 

colaboradores são um recurso imprescindível da organização e para a prossecução do 

sucesso organizacional. A eficácia das organizações varia com a sua capacidade para 

satisfazer as necessidades dos seus clientes (Rego & Cunha, 2009). 

Como tem vindo a ser demonstrando ao longo desta análise, o sucesso organizacional é 

uma das consequências finais da existência da felicidade no trabalho. Antes de ser possível 

alcançarmos o sucesso (que garante a continuidade da organização), é necessário 

compreender e valorizar os recursos humanos para depois ser possível entregaremos o 

melhor da organização aos clientes, e ao fazê-lo de forma positiva e satisfatória, eles vão 

querer voltar a comprar na nossa organizacao e tornarem-se leais. 

 

5.2 Implicações para a gestão 

A felicidade no trabalho é um tema cada vez mais debatido e com maior importância, não 

apenas no meio académico, mas também na comunicação social. As empresas portuguesas 

têm-se reposicionado no mercado e têm criado programas que visam ajudar os 

colaboradores a alcançar uma vida melhor (Martins Santos, 2017). Um exemplo disso é a 

empresa BC Segurança, em Braga que acredita que “apostar no bem-estar dos profissionais 

é apostar na produtividade da própria empresa” (Martins Santos, 2017) e por essa razão 

criou o departamento da felicidade, para encontrar soluções que permitam aos 

colaboradores sentirem-se felizes no local de trabalho, como por exemplo a existência e o 

marco de dias especiais como o dia da Mãe, do Pai e do croissant. Outra notícia pertinente 

para esta investigação, é a da Reis, (2019) que refere indica que existem estudos que o 



82 

 

investimento em programas de bem-estar e saúde de 1€ as empresas podem ganhar 13€, 

ou seja a felicidade está diretamente relacionada com o lucro, colaboradores felizes vão 

produzir mais.  

A felicidade do trabalho, de acordo com a opinião geral influência positivamente o 

relacionamento com os clientes e consequentemente a satisfação dos mesmos. Portanto, 

as organizações devem focar-se em manterem os clientes satisfeitos, pois clientes 

satisfeitos partilham a sua boa experiência com o produto/serviço  (Kotler & Armstrong, 

2014). Clientes satisfeitos repetem a compra, falam bem do produto para outras pessoas, 

prestam menos atenção às marcas e à propaganda dos concorrentes e compram outros 

produtos da organização (Kotler & Armstrong, 2014), ou seja tornam-se leais. Quando os 

clientes se deparam com alguém feliz no trabalho, esse fator leva-os a repetirem a compra 

e até a procurarem a mesma pessoa que os atendeu. Sentir a felicidade no trabalho ajuda 

a efetivar a comprar, a criar uma vontade no cliente de voltar à empresa, ou seja, o cliente 

torna-se leal. Além disto ficando satisfeito com o serviço pode também recomendar o 

mesmo a outros.  

Os resultados providenciam indicações interessantes para as organizações que pretendem 

utilizar estratégias de felicidade para conseguirem obter o máximo dos colaboradores e 

consequentemente dar o melhor aos seus clientes, e assim serem novamente escolhidos 

numa próxima situação de compra de produto/serviço, alcançado a lealdade do cliente e o 

posterior sucesso organizacional. 

É necessário valorizar o papel do gestor de RH em desenvolver estratégias para que os 

colaboradores se sintam felizes no trabalho, através do clima e da cultura organizacional, 

remunerações e incentivos. O gestor tem de ser um grande conhecedor dos fatores que 

afetam a felicidade no trabalho dos colaboradores e compreender como a felicidade no 

trabalho pode gerar produtividade sustentada para ser o instrumento da mudança 

(Wesarat et al., 2015). Desta forma, é necessário que a cultura e a estrutura da organização 

estejam alinhadas, deve existir uma comunicação integrada para a organização se 

comportar da mesma forma. 
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Considerando os resultados deste estudo relativamente aos antecedentes da felicidade  

mais importantes: chefia/supervisor/líder, relacionamento agradável com colegas e 

feedback, conseguimos perceber que transversalmente o ponto mais importante é a 

relação que se cria entre o colaborador, colgas, chefia  e  organização e também como a 

comunicação flui entre estes membros, porque se a comunicação não fluir nos dois 

sentidos entre os interlocutores, o colaboradores não consegue o feedback que pretende, 

a chefia não consegue liderar nem a organização consegue alcançar o sucesso.  É um ciclo 

que tem de existir sem caminhos cortados, pode também ser considerada uma rede de 

relações onde todos têm de estar conectados entre si. Na minha opinião é necessário 

abordar o conceito comunicação integrada, que chegue do colaborador ao cliente.  

 

5.3 Limitações do estudo e sugestões para investigação futura 

Como qualquer investigação, a presente tem algumas limitações. Contudo, elas não põem 

em causa o sentido das conclusões deste estudo retiradas, podendo as mesmas ser aceites 

com as devidas precauções.  

As limitações da investigação estão relacionadas com o método exploratório que foi 

definido para a investigação. Por outro lado, deve ser tida em consideração que os 

resultados têm por base um estudo com um número limitado de participantes, que apesar 

de ter sido adequado para a natureza do estudo e ter atingido a saturação dos dados, 

compreendeu apenas participantes Portugueses, de um número limitado de setores de 

atividade. Assim, a extrapolação e validação dos resultados deverá passar pela realização 

de estudos semelhantes com outras populações.  

Também se recomenda que estudos futuros considerem a inclusão de profissionais que 

trabalhem em contexto Business to Business em estudos futuros. Outras abordagens 

metodológicas serão também interessantes para serem consideradas em estudos futuros, 

incluindo metodologia quantitativa.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Consentimento Informado 

O meu nome é Ivete Marques e estou a realizar um estudo sob a coordenação científica da 

Prof. Doutora Belém Barbosa da Universidade de Aveiro, sobre o impacto da felicidade do 

trabalho na satisfação do cliente.  

Gostaríamos de lhe garantir que lhe são assegurados os diversos direitos de participação 

em investigação científica, nomeadamente os seguintes:  

− A sua participação é totalmente voluntária, anónima e confidencial;  

− Tem o direito de recusar responder a qualquer questão que lhe seja colocada;  

− É livre de abandonar a pesquisa em qualquer momento. 

A entrevista será gravada (áudio) para ser posteriormente transcrita. A gravação será 

destruída no final da pesquisa. Todas as identificações de pessoas serão excluídas da 

transcrição, designadamente através de pseudónimos.  

Excertos da entrevista poderão vir a ser incluídos em publicações científicas ou outras, mas 

em nenhuma circunstância serão incluídos o seu nome ou outras caraterísticas 

identificadoras.  

Agradeço que assine este documento para indicar que dá o seu consentimento informado, 

que a sua participação é voluntária, e que está ciente de que alguns excertos da entrevista 

poderão vir a ser incluídos em publicações que resultem desta pesquisa.  

 

Assinatura: _______________________________ Data: ___________________  
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Muito obrigada pela sua disponibilidade. A sua participação neste projeto é muito 

importante. Caso tenha alguma questão não hesite em contactar a responsável pelo 

projeto: Belém Barbosa (belem.barbosa@ua.pt).  

Caso esteja interessado(a) em saber o resultado do estudo, pode contactar-me via-email: 

ivete.marques@ua.pt.  

mailto:belem.barbosa@ua.pt
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ANEXO 2 

 

Guião de Entrevista 

 

A Felicidade no Trabalho como gerador de Satisfação do Cliente 

Começo por agradecer a sua disponibilidade para participar neste estudo. Queria dizer-lhe 

que a sua participação é voluntária, pelo que pode interromper ou desistir de participar em 

qualquer momento, se assim o entender. São também garantidos os princípios de 

anonimato e confidencialidade. A entrevista é gravada para futura transcrição, mas as 

gravações serão destruídas no final da pesquisa. Nas transcrições serão omitidas quaisquer 

identificações de pessoas, todos os nomes ou organizações, que serão substituídos por 

pseudónimos ou simplesmente omitidos. Os dados recolhidos, incluindo pequenas 

transcrições, poderão vir a constar de publicações científicas e outras que sejam 

consideradas na divulgação dos resultados. Se concordar, poderíamos agora iniciar a 

entrevista. Saliento que não há respostas certas nem erradas, por isso pedia-lhe que desse 

livremente a sua opinião, que partilhasse a sua visão sobre este assunto, pois só assim 

haverá um verdadeiro contributo para este estudo. Este estudo centra-se no impacto da 

felicidade no trabalho. Irei pedir-lhe opiniões e a sua experiência sobre momentos em que 

tenha sentido maior felicidade no trabalho. Obrigado por ter aceite participar. Podemos 

então dar início à entrevista? 

1. Para contextualização, por favor diga-me  

a. a sua idade,  

b. nível máximo de escolaridade que completou,  

c. concelho e distrito de residência, 

d. a sua profissão, 

e. o tipo de empresa e setor em que trabalha, 
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f. há quantos anos desempenha essa função, 

g. há quantos anos trabalha nessa empresa, 

h. se trabalhou antes noutras empresas em que também tinha contacto 

habitual com clientes – quanto tempo e em que setores. 

2. Pedia-lhe para começarmos por falar um pouco sobre felicidade no trabalho. Será 

que pode partilhar comigo um momento, situação, ou fase em particular em que 

tenha sentido felicidade no trabalho? Pode contar-me detalhes?  

a. Como é que descreveria sentir felicidade no trabalho?  

b. Da sua experiência, quais os fatores que influenciam a sua felicidade no 

trabalho? 

c. [explorar cada fator que o entrevistado tenha indicado, um a um] Ok, referiu 

que XXXX influencia a felicidade no trabalho. Pode explicar-me melhor, dar-

me algum exemplo concreto? 

d. [explorar alguns fatores particularmente relevantes que o entrevistado NÃO 

tenha indicado – tendo em conta outras coisas que ele disse antes] Um 

aspeto que não referiu, mas não sei se é relevante para si, foi YYYYY. Acha 

que é muito ou pouco determinante da sua felicidade no trabalho? 

e. [LISTA DE FATORES: 1 Cultura  Organizacional; 2 Clima organizacional (Equidade, 

Segurança, Justiça); 3 Características do trabalho (trabalho complexo, desafiador e 

interessante); 4 Chefia / supervisor / líder (comportamento, confiança); 5 

Relacionamento agradável com colegas; 6 Feedback; 7 Desempenho percebido; 8 

Personalidade ( otimista / pessimista); 9 Ajuste entre a pessoa e o trabalho – 

trabalho que corresponda ao valores e objetivos do indivíduo e que vai de encontro 

às necessidades e preferências]  

3. Assim em termos genéricos, como é que a felicidade no trabalho se manifesta nas 

suas atividades profissionais?  

a. Pode dar-me exemplos concretos de como se nota que há felicidade no 

trabalho? 

4. Pensando agora nos efeitos da felicidade no trabalho, da sua experiência, o que é 

que a felicidade que sente no trabalho afeta a forma como desempenha as suas 

tarefas?  
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a. Pode dar-me exemplos concretos? 

5. Acha que a felicidade no trabalho determina a sua motivação no local de 

trabalho?  

a. Pode explicar-me como? 

b. Voltando à fase em que se sentiu especialmente feliz no trabalho, como é 

que isso afetou a sua motivação? 

6. E a sua produtividade, considera que é muito afetada pela felicidade no trabalho 

que sente?  

a. Pode explicar-me melhor? 

b. Considera que a felicidade no trabalho aumenta ou diminui a sua 

produtividade? 

c. Pensando nos momentos em que se sentiu mais feliz no trabalho, consegue 

relacionar com a produtividade da altura? 

7. E a qualidade do serviço que presta, considera que é muito afetada pela felicidade 

no trabalho que sente?  

a. Pode explicar-me melhor? 

b. Acha que a felicidade no trabalho o leva a trabalhar mais? A esforçar-se 

mais? 

c. Acha que a felicidade no trabalho o leva a ser mais rigoroso no trabalho? A 

cumprir rigorosamente os procedimentos definidos pela empresa, ou a ser 

criativo e a improvisar? 

8. Dos fatores que referiu que determinam o seu sentimento de felicidade no 

trabalho, quais considera mais importantes para a sua motivação?  

a. Pode explicar-me melhor?  

b. Há alguns em particular que considere que não afetam a sua motivação no 

trabalho? 

9. E para o seu desempenho e a qualidade do serviço que presta?  

a. Pode explicar-me melhor?  

b. Há alguns em particular que considere que não afetam o seu desempenho?  
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c. Há alguns em particular que considere que não afetam a qualidade do 

serviço que presta? 

10. Nas suas funções está muito em contacto direto com os clientes. Da sua 

experiência, qual a diferença para o cliente nos contactos em que sentia mais 

felicidade no trabalho?  

a. Pode dar-me algum exemplo em concreto? 

b. Como é que o cliente nota que a pessoa com que está a lidar sente felicidade 

no trabalho? 

c. Em seu entender o cliente valoriza lidar com colaboradores felizes? 

11. Para que tipo de clientes ou em que tipo de situações a felicidade no trabalho 

pode aumentar a satisfação do cliente? 

a. Pode dar-me algum exemplo que se tenha passado com clientes seus a lidar 

consigo? 

b. Da sua experiência profissional, a felicidade no trabalho afeta a satisfação 

dos clientes? Tem demonstrações disso? E de não afetar? 

12. E considerando que é tão importante manter os clientes, continuar a vender-lhes, 

fidelizá-los…Da sua experiência profissional a felicidade no trabalho ajuda neste 

processo? 

a. Pode dar-me algum exemplo que se tenha passado com clientes seus a lidar 

consigo? 

b. Da sua experiência profissional, a felicidade no trabalho ajuda a fidelizar os 

clientes? Tem muitas demonstrações disso?  

c. Há casos em que não afeta? Que tipo de clientes não ficam mais fidelizados 

quando há felicidade no trabalho na empresa com que lidam? 

13. Já agora… e enquanto cliente… lida com muitos profissionais enquanto cliente, na 

sua vida pessoal, certo? Podemos falar um pouco sobre isso, para complementar? 

a. Enquanto cliente consegue “ver” a felicidade no trabalho? 

b. Pode dar-me assim algum exemplo que se tenha passado consigo? 

c. Como notou se a pessoa era muito feliz no trabalho? 
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d. De que forma essa experiência em concreto afetou a sua satisfação com 

aquele contacto comercial em particular?  

e. Comprou? Continuou a comprar à empresa?  

f. Acha que a felicidade no trabalho que pressentiu nos colaboradores que 

lidaram consigo afetou o seu comportamento futuro de continuar a escolher 

aquela empresa, aquele serviço? 

14. Para terminar, e considerando a sua experiência profissional, que recomendações 

daria para se conseguir um maior impacto na satisfação ou fidelização dos clientes 

com a felicidade no trabalho?  

 

 

Alguma coisa que queira acrescentar? 

Muito obrigado pela sua partilha, foi muito útil para o meu trabalho! 

 


