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RESUMO  

ERICHSEN, Thomas Per. 84 p. Felicidade no Trabalho e Capital Intelectual: 
Conceitos intangíveis e seus impactos e práticas nas organizações. Trabalho de 
Conclusão de Curso em Administração, do programa CALA – Curso Alemão – Latino-
Americano de Administração. Pesquisa Acadêmica – FAE Centro Universitário. 
Curitiba, 2016. 

 

O ambiente econômico, tornou-se devido à globalização, um ambiente altamente 
competitivo. A fim de acompanhar as atuais tendências e demandas dos mercados 
globalizados, as empresas necessitam buscar vantagens competitivas para 
manterem-se no mercado. A Felicidade no Trabalho e o Capital Intelectual  podem 
gerar tais vantagens competitivas agregando valor às organizações que os usam. 
Este trabalho teve como objetivo geral analisar como a Felicidade no Trabalho 
impacta no Capital Intelectual de uma organização pretendendo-se, para responder 
esta questão, estudar os conceitos teóricos e práticas que fundamentam a proposta 
da Felicidade no Trabalho e aprofundar o conhecimento sobre o Capital Intelectual 
nas organizações e, simultaneamente, pesquisar elementos que possam subsidiar a 
elaboração de indicadores da Felicidade no Trabalho sobre o Capital Intelectual. 
Escolheu-se, para alcançar os objetivos mencionados, uma pesquisa exploratória com 
delineamento bibliográfico e análise qualitativa  do impacto da Felicidade no Trabalho 
sobre o Capital Intelectual de uma organização. Entendeu-se, para cumprir com o 
objetivo proposto é necessário se decompor os construtos da Felicidade no Trabalho 
e Capital Intelectual em seus elementos. Pesquisaram-se 40 elementos da Felicidade 
no Trabalho de 4 níveis de precedência: Nível Organizacional; Nível do Emprego; 
Nível Pessoal; Nível do Evento que podem afetar os componentes do Capital 
Intelectual: Capital Humano; Capital Estrutural; Capital do Cliente. O impacto dos 
elementos da Felicidade no Trabalho sobre os componentes do Capital Intelectual foi 
demonstrado a partir de  3 exemplos fundamentados em 5 estudos científicos de onde 
se identificaram 4 elementos relacionados às causas da Felicidade no Trabalho. Os 
resultados comparativos mostram que há uma possível impacto dos 4 elementos 
escolhidos da Felicidade no Trabalho sobre os componentes do Capital Intelectual de 
uma organização. Conclui-se, pela pesquisa realizada que o impacto da Felicidade no 
Trabalho sobre o Capital Intelectual de uma organização, pode-se dar através dos 
elementos dos níveis que a compõem.  

 

Palavras-chave: Felicidade. Felicidade no Trabalho. Capital Intelectual. Recursos 
Humanos  

 

 



	
	

ZUSAMMENFASSUNG 

ERICHSEN, Thomas Per. 84 p. Das Glück bei der Arbeit und Intellektuelles 
Kapital: Intangible Konzepte, deren Auswirkungen und Praktiken in einer 
Organisation. Bachelor Arbeit in Betriebswirtschaftslehre. Wissenschaftlichestudie. 
C.A.L.A - Deutsch-Lateinamerikanischer BWL Studiengang - FAE Centro Universitário. 
Curitiba, 2016. 

 

Durch die Globalisierung entstehen drastische Veränderungen in der wirtschaftlichen 
Umgebung, so dass diese sich als hoch kompetitiv gestaltet. Um den aktuellen 
Nachfragen und  Herausforderungen der globalen Märkte zu entsprechen müssen 
Unternehmen konstant nach kompetitiven Vorteilen suchen und diese einsetzen um 
Wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Konzepte des Glücks bei der Arbeit und 
intellektuelles Kapital repräsentieren solche Faktoren, die den Unternehmen 
einzigartige Vorteile verschaffen in dem sie dem Unternehmen bei der Wertschöpfung 
helfen. Das Objektiv dieser Arbeit war es zu analysieren, wie sich Das Glück bei der 
Arbeit auf das intellektuelle Capital einer Organisation auswirkt. Um dies zu tun 
beabsichtigt diese Arbeit die Konzepte hinter dem Glück bei der Arbeit und des 
intellektuellen Kapitals zu studieren und mögliche Indikatoren zu identifizieren die 
diesen Effekt messen könnten. In dieser Studie wurden explanative, bibliographische 
und qualitativen Methoden eingesetzt um die gesetzte Frage zu beantworten. Im laufe 
der Forschungsarbeit wurde es eindeutig, dass um den gewünschten Effekt zu 
analysieren man beide Konstrukte in ihre Elemente zerlegen musste. Durch die 
Forschungsarbeit fanden sich 40 mögliche Elemente des Glücks bei der Arbeit die 
einen möglichen Effekt über die Komponenten des intellektuellen Kapitals haben 
könnte.  Diese 40 Elemente leiten sich  aus 4 Hauptebenen die das Glück bei der 
Arbeit beeinflussen: die organisationale Ebene, die Arbeitsebene, die persönliche 
Ebene und die Eventebene. Die Auswirkung von 4 Elementen des Glücks bei der 
Arbeit über die Komponenten des intellektuellen Kapitals wurde mit 3 Beispielen 
verdeutlicht, die sich auf 5 wissenschaftlichen Artikeln. Es wurde schlussgefolgert, 
dass das Glück bei der Arbeit, durch seine Elemente, eine mögliche Auswirkung auf 
das intellektuelle Kapital einer Organisation hat. Da jedoch nicht alle Elemente 
analysiert werden konnten wird es vorgeschlagen weitere die 40 identifizierten 
Elemente als Indikatoren einzusetzen um über mögliche Effekte nachzuforschen.  

 

Schlagwörter: Glück. Glück bei der Arbeit. Intellektuelles Kapital. Personalwirtschaft  

 

 

 



	
	

ABSTRACT  

ERICHSEN, Thomas Per. 84 p. Happiness at Work and Intellectual Capital: 
Intangible concepts and their impact and practices in an organization. Bachelor 
Thesis in Business Administration. Academic Research. C.A.L.A - German and Latin-
American Business Course – FAE Centro Universitário. Curitiba, 2016. 

 

There have been, due to globalization, drastic changes in the economic environment 
turning it highly competitive. In order to meet the new demands and challenges of the 
globalized markets, companies have to be in constant search of competitive 
advantages to succeed. The concepts of Happiness at Work and Intellectual Capital 
represent such factors, which give companies unique advantages over their 
competitors, aggregating value to the companies who uses them. The objective of this 
research was to analyse how Happiness at Work can impact on the Intellectual Capital 
of an organization. In order to do so it was intended to study the concepts behind 
Happiness at Work and Intellectual Capital. Further, it was proposed to research 
potential indicators of Happiness at Work that could measure the impact on Intellectual 
Capital. The research was conducted in an exploratory, bibliographical and qualitative 
manner in order to answer the proposed problem. It became clear that, in order to 
analyse the effect of Happiness at Work on the Intellectual Capital of an organization, 
both constructs had to be broken down into their elements. Research revealed that 
there are possibly 40 elements that are connected to the concept of Happiness at 
Work that could impact on the components of Intellectual Capital. These 40 elements 
originate from 4 main levels of influence on Happiness at Work: The Organizational 
Level, Job Level, Personal Level and the Event Level. The impact of the elements of 
Happiness at Work on the components of Intellectual Capital was analysed using three 
examples based on five different scientific researches that allowed identifying 4 
elements in those scientific researches to which an effect on the components of 
Intellectual Capital was found. It was concluded that Happiness at Work suggests 
impacting the Intellectual Capital of an organization through its elements, however not 
all elements where analysed and it was suggested that through the identification of the 
elements, further research can be conducted using these as indicators of Happiness at 
Work that could measure more clearly the impact on the Intellectual Capital of an 
organization.  

 

Keywords: Happiness. Happiness at Work. Intellectual Capital. Human Recourses. 
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1    INTRODUÇÃO 

 A globalização da econômica moderna, iniciada a partir do final do 

século XX com a interação de mercados distintos,  possibilitada por avanços 

tecnológicos e  inovações, é definida pelo FMI como resultado dos   principais 

fatores: comércio internacional, movimentos de capital, migração e a 

disseminação de conhecimento e tecnologia, o que resultou num ambiente 

corporativo altamente competitivo.1 A fim de cumprir com as atuais tendências 

e demandas dos mercados globalizados, as empresas tiveram que perfilar  

suas estruturas, organizacionais, financeiras, produtivas, logísticas e 

principalmente de mão de obra, para se manterem competitivas. Com isto, a 

eficiência, eficácia, qualidade e inovação, tornaram-se metas primordiais 

englobadas dentro do conceito de busca de vantagens competitivas, um 

essencial objetivo de organizações.  

 Possíveis áreas geradoras de vantagens competitivas se destacaram 

no decorrer do tempo, duas delas sendo a Felicidade no Trabalho e o Capital 

Intelectual.  

 O enfoque na melhoria do lugar do trabalho, relacionado ao Bem-

Estar dos colaboradores, veio se evoluindo e ganhando em importância uma 

vez realizada a importância fundamental do funcionário como criador de 

vantagens competitivas. Só através das pessoas as empresas conseguem 

atingir metas, inovar e criar novas ideias  tornando a motivação e Felicidade 

dos mesmos um fator imperativo e coligado à produtividade e desenvolvimento 

da empresa. Com isto os colaboradores passam a ser vistos como o capital 

mais importante de uma empresa devido ao uso de seu intelecto, experiência, 

formação e vontade de fazer o trabalho.  

 Através dos resultados de pesquisas que conectam o Bem-Estar do 

colaborador com vantagens positivas para as organizações, a Felicidade no 

Trabalho tornou-se um objeto relevante no ambiente organizacional a partir do 

século XXI quando cientistas da área da Psicologia Positiva puderam mostrar, 

por exemplo que a Felicidade no Trabalho pode propiciar sucesso a uma 

																																																													
1 International Monetary Fund (2002), “Globalization: Threat or Opportunity”. 
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organização (KERNS, 2008) aumentar a criatividade (ISEN et al., 1987) e a 

produtividade (LYUBOMIRSKI et al., 2005; OSWALD et al., 2014) dos 

funcionários.  

Fatores da globalização como os avanços tecnológicos e 

disseminação de conhecimento, propulsionaram  o surgimento de um campo 

de estudos inovador na área organizacional, a partir do anos noventa; o Capital 

Intelectual.  

Pesquisadores do Capital Intelectual argumentam que vivemos na 

“Era da Informação” (STEWART, 1998, p.5) atribuída principalmente aos dois 

fatores mencionados acima da globalização.  Com os avanços nos sistemas de 

comunicações  as informações tornaram-se mais abundantes e o  

conhecimento tornou-se mais acessível.  

O conceito do Capital Intelectual entende o conhecimento e as 

informações como recursos valiosos, encontrados nos funcionários na forma  

de seu intelecto, experiência, e educação e dentro de estruturas inter- e intra-

organizacionais como processos organizacionais e os relacionamentos com os 

seus clientes, todos de forma intangível que podem agregar valor a uma 

organização. O desafio destaca-se para as organizações em identificar, 

aproveitar e administrar, estes recursos intangíveis de forma a gerar vantagens 

competitivas. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Nesse contexto o trabalho problematiza a seguinte questão: Como a 

Felicidade no Trabalho impacta no Capital Intelectual de uma organização? 

 

Hipóteses:  

 

1. a Felicidade no Trabalho pode ter um impacto direto no Capital 

Intelectual de uma organização influenciando os seus 

componentes: o Capital Humano, o Capital Estrutural e o Capital 

do Cliente; 

2. o Capital Intelectual de uma organização pode ampliar devido à 

presença da Felicidade no Trabalho. 

 

  

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar como a Felicidade no 

Trabalho impacta no Capital Intelecutal de uma organização.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Estudar conceitos teóricos e práticas que fundamentem a proposta 

da Felicidade no Trabalho; 

2. Aprofundar o conhecimento sobre o Capital Intelectual nas 

organizações; 

3. Pesquisar elementos que possam subsidiar a elaboração de  

indicadores do impacto da Felicidade no Trabalho sobre o Capital 

Intelectual.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A Felicidade no Trabalho vem se transformando, nos últimos vinte 

anos, em um importante aspecto de gestão no ambiente organizacional. 

Empreendedores e líderes começam a entender seus benefícios e a usá-lo em 

suas organizações como instrumento relacionado ao sucesso destas. A 

felicidade como campo científico vem ganhando cada vez mais, dinâmica e 

importância, ao ponto de cientistas sugerirem uma linguagem e definições 

universais (WATERMANN et al. 2014).  

O Capital Intelectual engloba conceitos intangíveis, como o Capital 

Humano, Capital Estrutural e Capital do Cliente de uma organização e que são 

dificilmente mensuráveis e ainda mais difícil de expressar em termos 

monetário. Talvez por isso, o Capital Intelectual ainda precise de maior 

consideração por parte de muitas organizações e seus empreendedores e 

gestores. Porém, sua relevância na nova “Era da Informação” como Stewart 

(1998) a descreve, é altamente relacionada ao êxito de uma organização. 

Informações e conhecimento, e o uso dos mesmos de forma efetiva e eficiente, 

são  instrumentos criadores de inovações, evoluções e revoluções que podem 

mudar e melhorar não só organizações, mas através destas,  o nosso mundo.  

Este trabalho busca compilar conceitos e teorias dos campos de 

estudos da Felicidade e da Felicidade no Trabalho e relacioná-los ao campo do 

Capital Intelectual destacando-os como propostas promotoras de vantagens 

competitivas às organizações. 

Com a valorização crescente do Bem-Estar das pessoas nas 

organizações e do Capital Intelectual considera-se que o presente estudo 

caracteriza-se como relevante e atual, podendo reunir informações que 

contribuam com práticas contemporâneas de gestão nas organizações e com 

futuras pesquisas sobre o tema.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para compor os conteúdos pesquisados, o presente trabalho, 

destaca, na sua introdução, uma contextualização do tema Felicidade no 
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Trabalho e Capital Intelectual, assim como explicita o problema de pesquisa e 

seus objetivos e, por fim, a justificativa a relevância do trabalho. 

O primeiro capitulo aborda a perspectiva filosófica e conceitos 

teóricos sobre Felicidade humana e Felicidade no Trabalho, a partir da Grécia 

Antiga e de teóricos como Martin Seligman, Edward Diener, Sonja Lyubomirski 

e Cynthia Fischer e o modelo de análise de Carol Ryff. 

Definições e conceitos teóricos relativos ao Capital Intelectual e seus 

elementos com Capital Humano, Estrutural e do Cliente são apresentados no 

segundo capitulo, tendo como base, teóricos como Thomas A. Stewart, Nick 

Bontis e Leif Edvinsson. Seguido por estudos científicos e práticas relacionadas 

à Felicidade no Trabalho 

No terceiro capitulo explica a metodologia que fundamentou a 

presente pesquisa seguida da análise de dados teóricos levantados por meio 

da mesma, que relaciona os conceitos da Felicidade no Trabalho e Capital 

Intelectual, buscando expor sobre elementos e impacto da primeira sobre o 

segundo nas organizações.  

As considerações finais e uma proposta futuras finalizam o presente 

trabalho.  
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2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A FELICIDADE NO TRABALHO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica 

da felicidade no trabalho, primeiramente,  delineando os conceitos básicos da 

Felicidade, sua origem filosófica e psicológica. Em seguida são expostos os 

componentes e teorias da Felicidade analisando o Bem-Estar Subjetivo e 

Psicológico e teorias da Felicidade de Martin Seligman (2011)  seguido pela 

contextualização da Felicidade no Trabalho e como mensurá-la.  

2.1.1 Conceitos da Felicidade 

A Felicidade vem sendo estudada há algum tempo na história do 

homem, em especial depois da década de 70, sendo a Psicologia Positiva uma 

das abordagens de pesquisa mais atuais sobre o tema.2 

A busca do entendimento sobre a Felicidade humana, no entanto, 

pode ser relatada desde estudos na Grécia Antiga. 

Nesse contexto histórico, os componentes fundamentais do conceito 

de Felicidade, são entendidos como derivados de duas hipóteses filosóficas 

ambas procurando explicar e entender a motivação do homem. Por um lado a 

doutrina hedônica do filosofo grego Aristipo de Cirene ( 435-356 B.C.) e por 

outro lado a doutrina  da eudaimonia de Aristóteles ( 384-322 B.C.). Ambas 

vertentes identificam a Felicidade ou Bem-Estar como o objetivo mais alto para 

o homem alcançar, porém a natureza da motivação e desejo  de alcançar este 

objetivo se difere (WATERMAN et al., 2008). 

A visão hedonista da Felicidade se refere ao afeto positivo que 

acompanha o obter ou posse de um certo objeto material e às oportunidades 

para ações que um deseja ter ou experienciar (KRAUT, 1979 apud 

WATERMAN et al., 2008). De acordo com a teoria de Aristipo de Cirene,  tal 

																																																													
2 A psicologia positiva é uma área da psicologia que busca estimular estados positivos no ser 
humano e, por meio desta motivação promover a cura de doenças psíquicas. (GOMES, 2014, 
p.18).  
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prazer,  de maximizar o afeto positivo ao longo da vida, é o melhor bem e 

resulta numa “boa vida” (WATERMAN et al., 2008, p.42).  

De acordo com Norton (1976), a Felicidade na visão eudaimónica 

(grego, eu: bom – daimon: espirito)  define-se, não em termos de como um 

indivíduo está satisfeito com a sua vida, mas como a experiência subjetiva 

associada ao ato de fazer algo que vale a pena ser feito e ter o que vale a pena 

ter. Neste conceito o “fazer” é coligado com o “daimon” que neste caso implica 

o ato de fazer algo que esteja ligado a verdadeira natureza e ao dom de um 

indivíduo. (NORTON, 1976 apud WATERMANN et al., 2008, p.42). 

O “ter” se refere à posse de algo que ajude o homem na busca da 

auto-realização. Portanto a felicidade eudaimónica reflete o sentimento 

subjetivo que o homem sente enquanto ele se encontra no processo de auto-

realização. De acordo com Aristóteles eis a razão por traz da motivação 

humana e a raiz da Felicidade (WATERMANN et al., 2008). 

 As duas hipóteses passam a constituir duas vertentes da psicologia, 

uma que examina o bem estar em termos subjetivos e o outra que examina o 

bem-estar em termos psicológicos (WATERMAN et al. 2008), cujas teorias não 

são mutuamente excludentes.  

Outras áreas cientificas que estudam atualmente a Felicidade  como a 

neurofisiologia e a neuropsícologia, estas que procuram sustentar uma 

definição do processo causal, ainda não conseguiram entender sua origem 

fisiológica precisa, dada a complexidade dos processos cerebrais que geram a 

Felicidade. Nesses campos da ciência, entende-se que a Felicidade é gerada 

por vários processos de diversas áreas do cérebro cuja conexão é pouco 

entendida e constituída de inúmeras variáveis ainda a serem pesquisadas.  

 

2.1.2 Bem-Estar Subjetivo 

A Felicidade ou Bem-Estar Subjetivo (BES), ambas terminologias 

sinônimas, é definida na Psicologia Positiva como: “A experiência de afeto 

positivo frequente, afeto negativo infrequente e a sensação de satisfação geral 

com a vida como um todo” (DIENER; MYERS, 1995 apud ANDREWS, 2011). O 

afeto positivo é definido neste caso como o quanto uma pessoa está se 
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sentindo entusiasmada, ativa e alerta. O afeto negativo é formado, por outro 

lado, por estados de humor aversivos, tais como raiva, culpa e medo 

(SEGABINAZI et al., 2012).  

O entendimento da subjetividade do Bem-Estar deve-se à forma de 

mensurá-lo que consisite normalmente de questionários auto-avaliativos que 

investigam o estado do indivíduo sobre o seu nível de Felicidade, no presente 

momento ou em um certo período de tempo.  O atributo do ponto de medida, 

que é momentâneo, reflete o pensamento hedônico que por definição visa a 

felicidade como algo de natureza pontual dependente do afeto positivo sentido 

no instante.  

O BES é um construto amplo (DIENER et al., 1999 apud ARMENTA 

et al., 2015) que se refere a avaliações da qualidade de vida de um indivíduo, 

destacando dois componentes; um afetivo e outro cognitivo. (ARMENTA et al. 

2015) diferencia os componentes de seguinte maneira:  

“O componente afetivo se refere à frequência de emoções experienciadas; 
assim indivíduos com altos níveis de Bem-Estar Subjetivo reportam altos 
níveis de afeto positivo (entendendo-se afeto positivo por isto emoções 
positivas) e níveis baixos de afeto negativo (entendendo-se este por poucas 
emoções negativas). O componente cognitivo se compõe da satisfação de 
vida em geral tanto quanto a avaliação de um indivíduo sobre as diversas 
áreas da vida como o trabalho, saúde e relações.” (ARMENTA et al., 2015, 
p.648)3 

Os afetos positivo e negativo podem aumentar ou diminuir a 

satisfação de vida, porém cientistas da área de felicidade se perguntaram o 

quanto emoções positivas ou negativas podem impactar no total da felicidade 

de um indivíduo, visando também explicar como se pode manter um nível de 

BES sustentável. Observou-se, em casos de afeto altamente positivos, como 

ganhar na loteria (JANOFF-BULMAN, 1978, apud DIENER, 2000), que os 

indivíduos depois de um pico de BES voltaram rapidamente ao seu estado 

anterior de felicidade. Por outro lado, situações traumáticas com altos níveis de 

afeto negativo como um acidente que em consequência deixou o indivíduo 

paraplégico, pôde-se observar no início um alto nível de insatisfação de vida 

porém, depois de seis meses, o mesmo se adaptou à circunstância e mostrava 

um nível de felicidade melhorado ou até igual ao anterior ao evento. Este efeito 

																																																													
3 Tradução livre do Autor 
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é chamado de adaptação hedônica (ARMENTA et al., 2015) e explica que 

depois de eventos de afeto positivo ou negativo o ser humano gradualmente se 

adapta a nova circunstância e volta à sua base normal de felicidade. De acordo 

com Lyubomirski e Lepper (1999) esta tendência humana pode ser um grande 

obstáculo em perseguir  a Felicidade.   

Este ponto da linha de base da felicidade, para onde o ser humano 

gradualmente retorna depois de variações no nível de afeto positivo ou 

negativo, é parcialmente influenciada pela genética. Estudos com gêmeos 

monozigóticos que foram separados desde crianças e que permaneceram sem 

contato, mostram que ambos os indivíduos dispõem de níveis e padrões  de 

Felicidade comuns. Estima-se que até 50% da Felicidade seja controlada pela 

pré-disposição genética, 10% por circunstâncias  e 40% por atividades 

intencionais que buscamos para aumentar o nível de Felicidade. (Lyubomirski 

et al., 2005 A). 

O campo de estudo do BES sugere que a Felicidade é causal e  não 

um resultado de alguma outra circunstância, ou seja, a Felicidade de um 

indivíduo determina o grau do resultado de uma ação e não a ação que 

determina o grau de Felicidade. Isto significa que, tendo altos níveis de 

felicidade, estes geram resultados de vida positivos. Estudos psicológicos 

sugerem que indivíduos felizes tem mais aptidão para  fazerem e manterem 

relações sociais, terem mais sucesso no trabalho e terem melhor saúde, 

resultando em maior longevidade. (ARMENTA et al., 2015).  

2.1.3 A Teoria da Felicidade e Teoria do Bem-Estar  

O psicólogo Martin Seligman, fundador da psicologia positiva,  

apresenta o conceito da Felicidade de forma diferente, argumentando que a 

Felicidade como é definida muitas vezes, com foco apenas no sentimento, é 

muitas vezes interpretado como o sentimento de divertimento/animação e 

sorrisos, se tornou banalizado ao ponto de tornar-se insignificante (SELIGMAN, 

2011). Dentro de sua teoria e definição de Felicidade inicial, a Teoria da 

Felicidade, Seligman descreve a Felicidade como um constructo de três 

elementos; emoções positivas, engajamento e significado. Cada um destes 

elementos são melhor definidos e mais mensuráveis que a Felicidade 
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(SELIGMAN, 2011) porém a presença dos três elementos, cada um alcançado 

por si mesmo, dependendo de suas abundâncias, diz respeito ao quanto uma 

pessoa está feliz mensurado em termos de satisfação de vida.  

Seguindo o desenvolvimento de seu conceito anterior Seligman 

(2011) descreve a Felicidade como um construto que dispõe de cinco 

elementos definíveis e mensuráveis incluindo os três primeiros elementos de 

sua definição anterior, adicionando outros dois elementos.  

O conceito de Felicidade passa neste ponto a ser denominado como 

Teoria do Bem-Estar. A troca de terminologia é sustentada por Seligman pelo 

fato de que a satisfação de vida, variável mensurável da Felicidade, torna-se 

muito dependente do estado de espírito da pessoa no momento em que esta é 

mensurada (VEENHOVEN, 2006, apud SELIGMAN, 2011); depende do bom 

ou mau humor no momento em que é medida a satisfação de vida e, com isso, 

a Felicidade pode variar devido ao estado presente de humor e é 

possivelmente de curta duração.  

O avanço do conceito da Felicidade para a Teoria do Bem-Estar é 

apresentada de forma expandida com a sigla em inglês PERMA (GOMES, 

2014): 

 
QUADRO 1 - Modelo PERMA de Seligman 

P para ,positive emotions (emoções positivas), que incluem otimismo, saúde mental positiva e felicidade. 

E para engagement (engajamento), que se refere ao uso que cada pessoa faz de seus talentos naturais. 

R para relationships (relacionamentos), a rede ativa que se constrói entre pessoas. 

M para meaning (significado), definido como sentimento de pertencer a uma comunidade e servir a algo 
maior do que si mesmo; também se refere ao conceito do altruísmo em contraponto ao de prazer 

A para accomplishment (realização), que envolve resiliência e a determinação de fazer o deve ser feito.  

Fonte: GOMES, 2014, 

De acordo com Seligman (2011) o Bem-Estar não pode ser definido 

porque é um constructo como o clima. O clima em si é composto de vários 

elementos, como a temperatura, umidade, velocidade do vento, pressão 

barométrica entre outros que, em si, podem ser definidos e em conjunto 

formam o clima (SELIGMAN, 2011). O Bem-Estar segue o mesmo principio e 

contém os cinco elementos citados anteriormente a cima: emoções positivas, 

engajamento, relacionamento, significado, e realização. Cada elemento em si 

pode ser definido e mensurado de forma subjetiva como também nos últimos 
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três casos objetivamente e cada elemento contribui ao Bem-Estar dependendo 

da sua abundância. 

2.1.4 O Bem-Estar Psicológico  

Enquanto que a  tradição do BES formula o Bem-Estar em termos de 

satisfação de vida e felicidade, a conceituação do Bem-Estar Psicológico (BEP) 

busca formulá-lo sobre aspectos do desenvolvimento humano e desafios 

existenciais (KEYES et al. 2002). Pesquisas iniciais como a de Abraham 

Maslow (1968), propõem-se explicar a motivação, satisfação e  bem-estar do 

indivíduo após certas realizações de suas necessidades, como um processo 

contínuo e dinâmico resultando em saúde psicológica. Na essência do BEP, 

também um campo da psicologia positiva,  encontra-se o pensamento 

eudaimônico entendendo a Felicidade como algo emergente no processo de 

busca da auto-realização. Teorias como a de Maslow explicam, basicamente, o 

que significa e o que é necessário para um indivíduo dispor de uma saúde 

psicológica saudável, porém não traz validações empíricas devido a falta de 

procedimentos de avaliação confiáveis (KEYES et al. 2002).  

Para trazer procedimentos de avaliações confiáveis Carol Ryff 

concretizou um modelo de análise multidimensional para abranger todos os 

conceitos do BEP. Cada dimensão do BEP articula diferentes desafios que 

indivíduos podem encontrar durante o processo de funcionamento positivo 

(KEYES et al. 2002). 

2.1.5 Modelo Multidimensional de Ryff 

O Modelo Multidimensional de Ryff, criado pela psicóloga renomada 

Carol Ryff para concretizar e validar empiricamente a proposta do Bem-Estar 

Psicológico, consiste de seis aspectos; Auto-Aceitação, Relações Positivas 

com Outros, Autonomia, Maestria do Ambiente, Sentido de Vida, Crescimento 

Pessoal. Tais aspectos são mensurados individualmente  por três perguntas, 

cada qual com uma escala de um a seis, um representando desacordo e seis 

pleno acordo.  

Dimensões da Escala de Ryff (Keyes; Ryff, 1995, p.727): 
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Auto-Aceitação:  
 

• Avaliação alta: o indivíduo possui uma atitude positiva em relação 

a si mesmo; reconhece e aceita múltiplos aspectos do seu ser, 

inclusive boas e más qualidades; sente-se positivo sobre o 

passado.  

• Avaliação baixa: o indivíduo sente-se insatisfeito consigo mesmo, 

decepcionado com eventos do passado, preocupado com certas 

qualidades pessoais, quer ser diferente do que ele ou ela é.  

 

Relações Positivas com Outros: 
 

• Avaliação alta: o indivíduo tem relações calorosas, satisfatórias e 

de confiança com outros; está preocupado com a bem-estar de 

outros; capaz de sentir forte empatia, afeto e intimidade; entende o 

conceito de dar e receber das relações humanas.  

• Avaliação baixa: o indivíduo tem poucas relações intimas e de 

confiança com outros; acha difícil ser caloroso, aberto e 

preocupado com outros; é isolado e frustrado com relações 

interpessoais; não disposto aceitar compromissos para manter 

relações importantes.  

 

Autonomia  

 

• Avaliação alta: o indivíduo é determinado e independente, resiste 

a pressões sociais de pensar e agir de certas maneiras, regula o 

seu comportamento através de seu ser e se auto-avalia pelos seus 

próprios standards pessoais. 

• Avaliação baixa: o indivíduo é preocupado com a expectativas e 

avaliações de outros, apoia-se na opinião de outros para fazer 

decisões importantes, se adequada à pressões sociais para 

pensar e agir de certas maneiras.  
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Maestria do Ambiente 
 

• Avaliação alta: o indivíduo tem uma sensação de maestria e 

competência enquanto à administrar o seu meio ambiente, 

controla várias complexas áreas externas, faz uso de 

oportunidades dadas por seu meio-ambiente e tem a habilidade de 

escolher e criar contextos que sejam apropriados a seus 

interesses pessoais e valores. 

• Avaliação baixa: o indivíduo tem dificuldades de administrar 

situações do dia-dia; se sente inábil para mudar ou melhorar o 

contexto de seu meio-ambiente, não tem consciência de 

oportunidades dadas pelo meio-ambiente, tem falta de controle 

sobre o mundo externo. 
 

Sentido de Vida 
 

• Avaliação alta: o indivíduo tem objetivos na vida e sensação de 

direção, sente que há sentido na vida presente e passada, possui 

valores que dão finalidade à vida, tem metas e objetivos para 

viver.   

• Avaliação baixa: o indivíduo exibe falta de sentido na vida; tem 

poucos objetivos e metas, falta de direção; não reconhece o 

sentido da vida passada; não possui visão e valores que dão 

sentido à vida.  
 
 

Crescimento Pessoal  

 

• Avaliação alta: o indivíduo tem sentimento de desenvolvimento 

continuo, percebe-se crescendo e evoluindo, é aberto à novas 

experiências, exibe vontade de realizar o seu potencial, quer 

melhorar-se e aprimorar o seu comportamento ao longo do tempo 

e se desenvolve de maneira que reflete autoconhecimento e 

efetividade. 
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• Avaliação baixa: o indivíduo exibe sensação de estagnação 

pessoal, falta sentimento de querer se aprimorar ou expandir  ao 

longo do tempo, sente-se aborrecido e desinteressado com a vida 

e sente-se incapaz de desenvolver novas atitudes e 

comportamentos. 

 

A escala de Ryff não se concentra em mensurar o humor 

momentâneo do indivíduo; provê um construto estável para avaliar o 

sentimento de satisfação extensível  a um período de tempo (SCHMUTTE; 

RYFF, 1997). O modelo multidimensional delineado acima não foca a 

Felicidade diretamente no âmago de seu conceito, porém “entende”  que a 

satisfação de vida e felicidade podem emergir de uma “vida de propósito” 

(BAUMEISTER, 1991; DYKMAN, 1998; WONG; FRY, 1998, apud KEYES, 

2002, p.1008). 

2.1.6 A Felicidade no Trabalho    

Boehm e Lyubomirski (2008) relatam que uma gama de 

pesquisadores sugere que indivíduos felizes e satisfeitos tem relativamente 

mais sucesso no trabalho e Kerns (2008) aponta em um artigo que:  

“Performance e felicidade andam de mãos dadas para fazer uma 
organização ser de sucesso. Com ambos um sistema apropriado de 
administração de performance e uma abordagem positiva que influência as 
pessoas a aumentarem a sua felicidade, é provável alcançar os resultados 
chaves em uma organização e sustentá-los.” (KERNS, 2008)4 

A Felicidade no Trabalho (FT), sugere Fischer (2010), deve  distinguir-

se em três níveis de constructos separados; o nível transitório  que reflete 

características hedônicas da Felicidade sendo estes afetos positivos 

passageiros e interpessoais, o nível pessoal que delineia um conceito mais 

consistente de um estado de sentimento interpessoal generalizado para um 

intervalo de tempo maior e o nível de unidade descrevendo elementos da 

felicidade  percebidas em equipe, grupos de trabalho ou mesmo da 

organização (FISCHER, 2010). 

																																																													
4 Tradução livre do Autor 
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QUADRO 2 - Construtos relacionados à Felicidade no lugar do Trabalho 

Nível Transitório Nível pessoal  Nível de Unidade 

 

Estado de satisfação de trabalho  

Afeto momentâneo  

Estado de fluxo 

Humor momentâneo no trabalho 

Estado de engajamento  

Prazer na tarefa 

Emoção no trabalho  

Estado de motivação intrínseca  

 

 

Satisfação de trabalho  

Tendência de afeto  

Comprometimento afetivo 
organizacional  

Envolvimento no trabalho  

Humor típico no trabalho 

Engajamento  

Prosperidade  

Vigor  

Florescer  

Bem-Estar afetivo no trabalho  

 

Satisfação de trabalho coletivo  

Tom afetivo do grupo 

Humor do grupo 

Engajamento do 
grupo/unidade/organização 

Satisfação do grupo com a 
tarefa 

Fonte: Fischer (2010) 

 

O QUADRO 2 mostra, de acordo com Fischer (2010), três construtos 

com diferentes elementos que juntos refletem a FT em três níveis de 

consciência. A divisão em três níveis tenta categorizar e explicar  onde e de 

que forma a FT influencia a organização e  seus colaboradores. Pertinente à 

questão dos níveis é a estabilidade temporal dos construtos relacionados à FT 

-  supõe-se que construtos do nível pessoal e unitário são mais estáveis ao 

longo do tempo que construtos que medem a Felicidade no nível transitório;  a 

variação do estado da satisfação no trabalho (nível transitório) pode ocorrer em 

diferentes momentos ao longo de um dia, enquanto que a satisfação no 

trabalho nos níveis pessoal e de unidade costumam ser mais estáveis 

(FISCHER, 2010). 

A Felicidade no Trabalho na visão de Fischer, tal como a da Teoria da 

Felicidade e da Teoria do Bem-Estar ambas de Seligman  (2011), tentam 

explicar a Felicidade como construtos. Como anteriormente explicado, esta 

concepção viabiliza a definição de algo multifacetado como a Felicidade 

(SELIGMAN, 2011; FISCHER, 2010).  

De acordo com Hassard et al. (2013), a satisfação no trabalho é o 

elemento mais estudado do construto da FT e é definido por um estado de 

emoções prazerosas ou positivas, resultado de uma apreciação do trabalho ou 
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de uma experiência no lugar do trabalho (LOCKE, 1976 apud HASSARD et al., 

2013). O comprometimento organizacional afetivo por outro lado descreve a 

ligação emocional de um indivíduo com a empresa em que trabalha, devido ao 

compartilhamento de valores e metas (FISCHER, 2010). O envolvimento com o 

trabalho é explicado por Brown como um estado de engajamento com o 

trabalho, identificando-se com este e vendo-o como algo central à sua 

identidade e autoconfiança (BROWN, 1996 apud FISCHER, 2010). Estes 

elementos explicados acima e outros como o afeto no lugar do trabalho, humor 

típico no trabalho, engajamento, prosperidade, florescer e bem-estar afetivo no 

trabalho dão informação conjunta sobre o nível de Felicidade experienciada no 

lugar do trabalho. 

De acordo com outros autores como Kerns (2008), Bergsma e 

Hamburger (2013) e Pryce-Jones e Lindsay (2014), Bergsama e Hamburger 

(2013) abordam a  Felicidade no Trabalho por outro tipo de construto mais 

simplificado que segue a definição de característica  hedônica de Kerns (2008): 

Pessoas que são felizes no ambiente de trabalho estão geralmente 

experienciando mais quantidade de emoções positivas do que negativas em 

conexão com o ambiente de trabalho e com o seu trabalho em sí (KERNS, 

2008).   

Hamburger e Bergsma (2013) delineiam três aspectos desta 

definição: 

• O quanto um indivíduo desfruta do seu trabalho; 

• O quanto um indivíduo é capaz de usar seus talentos pessoais no  

trabalho; 

• Em que medida o trabalho é suficientemente significante para o 

indivíduo. 

 

Os três aspectos  acima também refletem os componentes atribuídos  

à Felicidade de acordo com Seligman (2011) em sua primeira definição; 

emoções positivas, engajamento e significado.  

A partir de  um  estudo empírico de Lutterbie e Pryce-Jones (2010), 

que definem a Felicidade no Trabalho como “um estado que permite ações que 

maximizam a própria performance e viabilizam alcançar o seu potencial (dos 
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funcionários)” (PRYCE-JONES; LINDSAY, 2014, p.131), desenvolveu-se um 

modelo de cinco aspectos que explica o funcionário feliz. 

Segundo este modelo o funcionário feliz ressalta as seguintes 

características; ele contribui, mostra convicção, participa da cultura da 

empresa, se compromete e mostra autoconfiança para alcançar o seu 

potencial. Para viabilizar estas características é exigido da organização que 

forneça um ambiente propício à confiança, reconhecimento e orgulho (PRYCE-

JONES; LINDSAY, 2014).  

De acordo com Pryce-Jones e Lindsay (2014), os funcionários felizes 

tem um décimo de ausência por doença, comparado com seus colegas menos 

felizes,  e tem  seis vezes mais energia, pretendem ficar duas vezes mais 

tempo na empresa e são duas vezes mais produtivos. 

Fischer (2010) argumenta que a Felicidade de um indivíduo no 

Trabalho é  influenciada por fatores internos (pessoais) e fatores ambientais 

(criados pela organização). Os fatores internos englobam as caraterísticas do 

indivíduo, como por exemplo suas atitudes, humor geral e disposição genética 

como delineados no QUADRO 2 (FISCHER, 2010). Os fatores ambientais que 

influenciam a FT são subdivididos por Fischer (2010) em três  níveis: o nível 

organizacional, o nível do emprego e nível do evento. 

O nível organizacional representa características da empresa que 

influenciam na Felicidade no Trabalho como a cultura organizacional e práticas 

de RH. De acordo com Sirota et al. (2005) existem três fatores principais que 

podem gerar um ambiente propício à Felicidade que envolvem o nível 

organizacional: equidade, reconhecer realizações e possibilitar camaradagem 

entre colegas (SIROTA, 2005 apud FISCHER, 2010).  A equidade envolve o 

tratamento respeitoso e dignificado ao funcionário, a imparcialidade, e a 

segurança do trabalho. A prática do reconhecimento das realizações integra 

conceitos como o empowerment dos funcionários, incluindo uma certa 

autonomia sobre o seu trabalho, feedback construtivo  e também o desafio no 

trabalho gerado por tarefas mais complexas e importantes (SIROTA, 2005 

apud FISCHER, 2010). Possibilitar a camaradagem entre colegas envolve 

incentivar relações sociais dentro da empresa e team building (SIROTA, 2005 

apud FISCHER, 2010). 
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O nível do emprego representa as tarefas e elementos do trabalho em 

si, que neste caso são consideradas estáveis, ou seja, não mudam de 

característica com frequência. De acordo com Hackman e Oldham (1975) 

existem cinco elementos do trabalho que são associadas com à Felicidade no 

Trabalho: a significância das tarefas, a variedade de habilidades usadas no 

trabalho, a identificação com o trabalho a ser feito, o feedback construtivo 

sobre o trabalho a ser feito e a autonomia sobre como efetuá-lo (HACKMAN; 

OLDHAM, 1975 apud FISCHER, 2010). Morgenson e Humphrey (2006) e Warr 

(2007) modernizam o conceito de Hackman e Oldham e abrangem os 

elementos do trabalho  como mostra o QUADRO 3. 

 
QUADRO 3 - Elementos do trabalho/tarefas relacionadas à Felicidade   

Morgenson e Humphrey (2006) Warr (2007) 

Autonomia do horário de trabalho 

Autonomia para decisões  

Variedade de tarefas 

Tarefas significantes  

Identificação com as tarefas 

Feedback construtivo 

Complexidade de tarefas  

Processamento de informações 

Solucionar problemas 

Uso de habilidades variadas  

Suporte social  

Condição do lugar de trabalho 

Uso de equipamento  

[...] 

Oportunidade para controle pessoal  

Oportunidade para o uso de habilidades 

Objetivos formados externamente 

Objetivos claros e realizáveis  

Variedade de tarefas 

Contato com outros colaboradores  

Remuneração  

Segurança física  

Status 

Supervisores compassivos  

Perspectiva de careira  

Justiça 

Fonte: Fischer, (2010), p.395 
Nota: Modificado pelo Autor 

 

O nível do evento representa os elementos do trabalho menos 

estáveis de nível transitório, ou seja, acontecimentos dentro do trabalho 

irregulares e temporários que causam emoções no indivíduo quando presentes 

(FISCHER, 2010). Estas emoções positivas podem ser representadas por afeto 

positivo no decorrente do trabalho, por exemplo, resultante de apreciações dos 

supervisores ou resultante de conversas estimulantes com outros 

colaboradores (FISCHER, 2010). Weiss e Cropanzano (1996) sugerem que, 

quanto mais elementos do nível do emprego delineadas acima estão 
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representadas no lugar do trabalho de um indivíduo, mais provável é a 

ocorrência de afeto positivo no trabalho a nível do evento (WEISS; 

CROPANZANO, 1996 apud FISCHER, 2010), ou seja, um bom lugar de se 

trabalhar faz com que seus colaboradores sejam felizes.    

2.1.7 Como Mensurar a  Felicidade no Trabalho 

Como a Felicidade de cada pessoa é algo intimamente conectado ao 

seu ser, personalidade (ARMENRA, 2015) e genética (LYUBOMIRSKI et al., 

2005 A), esta é profundamente pessoal, subjetiva e diferente para cada 

indivíduo (FISCHER, 2008). Levando isto em consideração a projeção da 

Felicidade no trabalho pode  tornar-se  algo mais complexo de se mensurar. 

Dentro do campo psicológico existem inúmeros métodos que medem 

a Felicidade, dependendo de qual construto ou de qual componente  se for 

basear a pesquisa. Alguns métodos entendem medir o Bem-Estar Subjetivo e 

os seus componentes afetivos ou cognitivos, como o Escala de Afeto de 

Brandburn (1969) que avalia o equilíbrio de afeto positivo e negativo nas 

últimas quatro semanas anteriores ao questionário (LYUBOMRSKI; LEPPER, 

1997),  outros o Bem-Estar Psicológico através da escala de Ryff (1995). Os 

métodos usados consistem, na maioria das vezes, de  questionários auto 

avaliativos que por  natureza são subjetivos, porém a sua consistência empírica 

pode ser comprovada e reproduzida, mostrando que são confiáveis ao longo do 

tempo e se correlatam com construtos teóricos. (DIENER 1994; LARSEN et al., 

1985 apud ARMENTA et al., 2015).   

O construto mencionado no subcapítulo anterior por Fischer (2008) 

requer, que os componentes sejam mensurados isoladamente, por exemplo a 

satisfação no trabalho pode ser mensurada com o Questionário de Satisfação 

de Minnesota (MSQ)5, o Index Descritivo de Trabalho ou a Escala do Trabalho 

em Geral (WEISS et al. 1967; SMITH et al. 1969; IRONSON et al. 1989 apud  

FISCHER, 2008), aonde Fischer critica que:  

																																																													
5 O MSQ é um questionário, criado pela Universidade de Minnesota que visa mensurar a 
satisfação de trabalho de colaboradores focando no afeto que o colaborador sente pelo seu 
trabalho. (MARTINS; PROENÇA 2012).   
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 “Pode ser que subdividimos a besta - Fischer usa a metáfora de uma besta 
que representa a Felicidade no Trabalho, e cada parte de seu corpo e um 
elemento do construto da Felicidade no Trabalho - em pequenas partes 
quase insignificantes[...]. Talvez, o que falte é uma apreciação mais holística 
do animal inteiro na forma de Felicidade no Trabalho” (FISCHER, 2008, 
p.391).6 

Uma abordagem mais abrangente, que possivelmente incorpore uma 

“visão mais holística” (FISCHER, 2008, p.391) da Felicidade, pode ser derivada 

do FIB (Felicidade Interna Bruta), concebida pelo rei do Butão no anos setenta 

como alternativa ao PIB (Produto Interno Bruto) para medir os aspectos e 

riquezas intangíveis de um país (GOMES, 2008,). O FIB é composto de nove 

dimensões: O Bem-Estar Psicológico, a Saúde, o  uso do Tempo, a Vitalidade 

Comunitária, a Educação, a Cultura, o Meio Ambiente, a Governança e o 

Padrão de Vida. (LUSTOSA; DE MELO, 20?). Vicente Gomes (2008) 

contextualiza o FIB, usado para a medição macroeconômica do nível de 

Felicidade, para o ambiente empresarial e organizacional da seguinte maneira: 
 

1) Padrão de vida. Envolve aspectos como a percepção dos colaboradores 

quanto à suficiência do pacote de remuneração, a justiça interna entre 

contribuição e recompensa, oportunidade de melhoria do padrão de vida 

etc.  

2) Governança. Engloba todos os aspectos relacionados à liderança da 

empresa: a transparência de seus processos e suas práticas, o 

empowerment e a liberdade de expressão dos colaboradores, assim 

como a percepção destes com relação à capacidade dos líderes de 

desenvolver o potencial humano de seus liderados, com justiça e sobre 

uma base de confiança. 

3) Educação. Organizações que aprendem, no conceito do cunhado pelo 

cientista norte-americano Peter Senge, estão sempre agregando valor às 

partes interessadas. Os sentimentos dos colaboradores com relação às 

oportunidades de desenvolvimento, seja no trabalho, seja em sala de 

aula, ao de fluxo de informações e conhecimentos necessários para a 

excelência, ao autodesenvolvimento e autoconhecimento estão incluídos 

nesta dimensão.  

																																																													
6 Tradução livre do Autor 
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4) Saúde. Observação dos colaboradores com relação às condições de 

trabalho e saúde.  

5) Cultura e diversidade. Sinaliza a existência de uma cultura inclusiva, 

que valoriza a diversidade de pontos de vista e experiências.  

6) Resiliência ecológica. Existem vários graus para descrever o 

relacionamento das empresas com suas partes interessadas, que, dentro 

de uma visão sistêmica, incluem os acionistas, os colaboradores, os 

clientes, os fornecedores, as comunidades, o meio ambiente e todos os 

seres vivos que circundam suas instalações e rota de movimentação de 

materiais e mercadorias. A percepção dos colaboradores (e até das 

partes interessadas) quanto à forma de se relacionar e suas respectivas 

práticas são os temas dessa dimensão. 

7) Vitalidade comunitária. O grau de vitalidade comunitária é medido pela 

satisfação com o clima organizacional, pelo número de relacionamentos 

internos e externos, pelo nível de engajamento das pessoas, pela 

satisfação de clientes, fornecedores, comunidades e acionistas etc.  

8) Uso equilibrado do tempo. Refere-se à satisfação dos colaboradores 

com relação ao uso do tempo nas várias esferas da vida influenciadas 

pelo trabalho, assim como a postura da própria organização quanto a 

esse quesito.  

9) Bem-estar Psicológico. Engloba indicadores do nível e estresse 

organizacional, inclusive de estresse positivo, do grau e de frequência de 

emoções positivas e negativas, da percepção da felicidade pessoal e da 

satisfação com o trabalho e com a vida em geral. 
 

De acordo com a métrica de Gomes (2008), observam-se conceitos 

congruentes com as diferentes teorias da Felicidade incorporados em um único  

construto de medição focado no ambiente empresarial e organizacional; 

conceitos do BES e do BEP em termos da relevância do afeto positivo e 

negativo e do desenvolvimento humano dentro da empresa, envolvimento dos 

níveis pessoais e de unidade distinguindo os diferentes responsáveis pela 

Felicidade em organizações e os relacionamentos inter-humanos fundamentais 

para a Felicidade. 
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2.2 CAPITAL INTELECTUAL  

O presente capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre Capital 

Intelectual primeiramente explicando sua relevância atual no ambiente 

econômico. Em seguida o Capital Intelectual é definido e seus conceitos 

elencados para, na sequência, explicar os seus componentes: O Capital 

Humano, o Capital Estrutural e o Capital do Cliente. Finalizando é exposto 

como gerenciar o Capital Intelectual e como mensurá-lo. 

2.2.1 Relevância Econômica  do Capital Intelectual  

Antes de falar sobre o Capital Intelectual é necessário entender a sua 

relevância no ambiente econômico atual. Pesquisadores do tema argumentam 

que vivemos hoje na “Era da Informação” (STEWART, 1998, p.5) ou na “Era do 

Conhecimento” (BONTIS, 1998, p.72) quando, com nunca anteriormente, o 

conhecimento e o processamento de  informações  tornaram-se vitais para 

organizações.  Com os avanços dos sistemas tecnológicos, em grande parte 

pela internet, o acesso à informações se tornou cada vez mais fácil e 

democrático, trazendo grandes benefícios como a disseminação de 

conhecimento. Com isso, porém, surgem também grandes desafios para 

corporações, principalmente, quanto a questão de como administrar esta 

abundância  de informações e conhecimento.  

De acordo com Stewart (1998) os empregos norte-americanos na 

área industrial caíram de 34% da força do trabalho em 1950 (STEWART, 1998, 

p.9) para 20% em 2010 (BUREAU OF ECONOMIC ANALISIS apud 

JOHNSTON, 2012) com a tendência decrescente, devido ao downsizing de 

empresas que adotaram métodos de produção automatizadas. Por outro lado, 

a área de serviços cujo recurso primário é o conhecimento e informação, 

cresceu continuamente ao ponto de constatar-se que passaram a representar 

por volta de 70% do PIB norte-americano (BUREAU OF ECONOMIC ANALISIS 

apud JOHNSTON, 2012). Tal mudança de paradigma é reconhecida até pelo 

Papa João Paulo II: “Se antes a terra, e depois o capital, eram os fatores 

decisivos da produção...hoje o fator decisivo é, cada vez mais, o homem em si, 

ou seja seu conhecimento” (João Paulo II, 1991, apud. STEWART, 1998, p.11). 
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Tendo em vista sua importância no cenário organizacional 

contemporâneo, é fundamental aprofundar o entendimento de Capital 

Intelectual a partir de conceitos e definições destacados por seus 

pesquisadores e teóricos 

2.2.2 Definição e Conceitos do Capital Intelectual 

O Capital Intelectual (CI) é um conceito inovador no ambiente 

organizacional primeiramente mencionado numa publicação em 1969 por John 

Kenneth Galbraith (BONTIS, 1998), que considera o Capital Intelectual mais 

uma “ação intelectual” que  “ter intelecto”, portanto, não só a posse de 

conhecimento e habilidades mas, em seu âmago, saber como usar estes 

conhecimentos e habilidades dentro de processos organizacionais a fim de 

agregar valor à organização e suas partes interessadas (SWART, 2006). 

Para as empresas o CI representa um recurso ativo  intangível  que, 

de acordo com Bontis (1998), é: ”considerado por muitos, definido por alguns, 

entendido por poucos e formalmente avaliado por praticamente nenhum” 

(BONTIS 1998 p.63). A dificuldade de entender e usar  CI pode ser explicada 

por  sua natureza intangível, por esta razão, difícil de se identificar, distribuir e 

alocar de forma eficiente e eficaz (STEWART, 1998). 

A complexidade de sua definição é igualmente descrita por Swart 

(2006), que em seu estudo atribui a diversidade de definições do CI ao fato de 

a observação depender dos níveis de análise, podendo estes serem individuais 

ou coletivos, sua dimensão temporal, imediata ou futura,  e à sua natureza 

qualitativa (SWART, 2006). De acordo com a categorização de Swart (2006) 

existem autores que baseiam as suas definições na premissa que o CI origina-

se do indivíduo, o que significa que o indivíduo traz o recurso intangível à 

organização e que a soma de CI de cada indivíduo representa o CI de uma 

empresa, a coletividade (ULRICH, 1998 apud SWART, 2006). Outro ponto de 

vista reflete o pensamento que o CI é uma meta-competência com origem na 

interação do individual e do coletivo como um todo, que resulta na criação de 

valor (RASTOGI, 2002 apud SWART, 2006). 

Em relação à dimensão temporal, as teorias se diferem; por um lado 

Swart (2006) menciona que autores atribuem ao CI que ele possa gerar valor 
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só no futuro, isto é, o CI em forma de conhecimento, tem que ser 

primeiramente processado e convertido em valor ou material intelectual 

(BOUTY, 2002; KEENAN; AGGASTAM, 2001 apud SWART, 2006). Outros 

autores teorizam que o CI representa uma valor em si e não necessita 

transformações (SKAIKH, 2004, apud SWART, 2006). A inter-relação entre o 

nível de análise e dimensão temporal resulta na noção de que o Capital 

Intelectual pode ser interpretado como um input ao processo de geração de 

valor, um processo de criação em si mesmo ou um output tangível do processo 

de geração de valor (SWART, 2006).   

Segundo a definição de Stewart (1998): “O Capital Intelectual constitui 

a matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade intelectual, 

experiência – que pode ser utilizada para gerar riqueza” (STEWART, 1998, 

p.13). Em sua definição ele incorpora elementos da dimensão futura de criação 

de valor e de conceitos coletivos da origem do CI vendo-o como input no 

processo de criação de valor. Para Stewart (1998) a organização ou seus  

líderes, tem a responsabilidade de identificar o Capital Intelectual de seus 

funcionários e com ajuda da estrutura organizacional criar um ambiente 

propício  para o desenvolvimento e uso de seu CI afim de gerar vantagens 

competitivas inimitáveis.  

Por outro lado, Swart (2006) conceitua sua definição do CI de outra 

maneira, argumentando que o CI representa um output de valor tangível em 

forma de  produtos ou serviços, ou seja que os conhecimentos, habilidades e 

processos de indivíduos e de uma empresa estão embutidos dentro dos seus 

produtos e serviços atuais, os quais são valiosos para a empresa no presente 

momento. Swart (2006) sustenta sua argumentação, reconhecendo que a 

maioria dos métodos de medição que mensuram o CI  baseiam-se na 

catalogação e no valor presumido de marcas, patentes e branding dos valores 

intangíveis criados por uma empresa (SWART, 2006).   

Bontis (1998) em seu estudo acadêmico pioneiro sobre os conceitos e 

medição do CI, apoia-se na explicação de Stewart (1998) e reforça a 

dificuldade de definir o CI (BONTIS, 1998). Embora, Bontis (1998) não sugira 

uma definição própria ele objetiva conceitos que não representam o CI; estas 

sendo propriedades intelectuais, que são representadas por direitos 

reservados, patentes, direitos de designs e marcas. Em sua opinião “efetuar 
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um auditoria de propriedades intelectuais não é uma nova ideia” (Bontis, 1998, 

p.65). 

Mesmo com a divergência de opiniões sobre o nível de analise, 

dimensão temporal, natureza qualitativa experienciada e definição do Capital 

Intelectual, a literatura mostra uma convergência quanto ao constructo que 

forma o CI, isto é, que ele se compõe de três componentes (SWART, 2006): do 

Capital Humano, Capital Estrutural e do Capital do Cliente, que serão 

explicados nos próximos sub-capítulos. 

2.2.3 O Capital Humano 

Analisando o capital humano destacam-se duas interpretações 

diferentes quanto à  sua definição, conceitos e , principalmente,  quanto à sua 

origem em relação ao aprendizado e à aquisição de conhecimento. Por um 

lado o CH é visto como um constructo de nível individual e, por outro lado, 

teorias reconhecem a importância do construto de nível individual porém 

enfatizam sua importância do  nível coletivo. Em ambas as interpretações há 

consenso quanto à existência do conhecimento tácito e explicito que é 

explicado após uma contextualização das duas interpretações do CH e por fim 

é destacado como identificar o capital humano para gerar riqueza.. 

Focando inicialmente no nível individual, o  Capital Humano (CH)  

representa o “intelecto e a inteligência” (BONTIS, 1998, p.65)  de um  indivíduo 

“e a capacidade deste processar informações, inovar” (YEATS apud 

STEWART, 1998, p.77) e solucionar problemas. Em sua visão Bontis (1998) 

afirma que:  

“O Capital Humano é importante porque é a fonte de inovações e 
renovações estratégicas; estas podem surgir de um brainstorming, em um 
laboratório, sonhando em um escritório, despejando arquivos antigos, 
modificando processos organizacionais, melhorando as habilidades 
pessoais ou desenvolvendo novos leads em um caderno de um 
representante de vendas.” (BONTIS, 1998, p.65)7 

																																																													
7 Tradução livre do Autor 
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Segundo a metáfora de Leif Edvinsson8: “Se o capital intelectual é 

uma árvore, os seres humanos são a seiva que a fazem crescer” (EDVINSSON 

apud STEWART, 1998, p.77).  

Para entender a motivação do indivíduo a adquirir e usar o seu CH na 

empresa, Swart (2006) aponta para a Teoria do Capital Humano para explicar a 

sua dinâmica: 

“A Teoria do Capital Humano usa a lógica econômica que estuda o 
processo de tomada de decisões de indivíduos que se tornam em volta de 
investimentos na sua própria produtividade- aumentando habilidades e 
conhecimento (em termos de educação, treinamento, investimento em 
conhecimentos específicos da empresa), escolhas de carreira (decisão de 
trabalhar, trocar de emprego) e outras características do trabalho (salários, 
condições de trabalho, horas de trabalho) (GIMENO et al., 1997, p.753 apud 
SWART 2006, p.139).9 

A Teoria do Capital Humano formada por Becker (1964), conceitua 

que a motivação para se educar e se desenvolver vem do aumento liquido do 

salário (MARSHALL, 1998) e que, com base nisso, indivíduos também 

escolhem a sua ocupação ou trabalho para maximizar seu valor econômico 

presente e benefícios psicológicos em termos de satisfação de vida (SWART, 

2006).  

“A maioria dos autores concordam que o CH é um construto de nível  

do indivíduo” (LEPAK; SNELL, 1999; BONTIS, 1998; PENNINGS et al., 1998; 

ZUCKER et al., 2001; WALKER, 2002; DAVENPORT, 1999 apud SWART 

2006, p.140), sobre esta perspectiva forma-se a definição de Hudson (1993) 

que atribui quatro fatores ao CH de um indivíduo: sua herança genética, sua 

educação, sua experiência e sua atitude  perante a vida e negócios (BONTIS, 

1998). 

O aspecto de nível coletivo do CH permite definir o CH como um 

constructo sobre o ponto de vista social do conhecimento (SWART, 2006). 

Segundo Chillemi e Gui (2001): “O Capital Humano é um recurso intangível que 

está incorporado dentro de uma equipe” (CHILLEMI e GUI, 2001 apud SWART, 

2006, p.140). O CH ,nesse caso, forma-se através de  interações humanas, da 

																																																													
8 Um dos pioneiros na área do CI e o primeiro executivo à levar o titulo de Diretor de Capital 
Intelectual trabalhando para a  Skandia, empresa de seguros sueca (EDVINSSON, 2013, 
p.164). 
 
9 Tradução livre do Autor 
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soma dos do CH de cada indivíduo. O indivíduo sozinho não  agrega valor à 

organização mas sim o trabalho em equipe através do sustento da 

organização. Stewart (1998) considera a socialização de indivíduos dentro e 

fora do ambiente organizacional como fundamental para a diversificação e 

aprimoramento do conhecimento de uma organização. 

Nonaka e Takeuchi et al. (1996) afirmam que “no sentido estrito” o 

conhecimento é, somente, gerado por indivíduos. Nesse sentido, as 

organizações precisam dos indivíduos como modo de gerar conhecimento 

coletivo e, por isso, as empresas devem apoiar os indivíduos criativos ou 

fornecerem o contexto para  gerar conhecimento (Nonaka; Takeuchi et al. 

1996).  Portanto, o CH (do indivíduo) entra num processo de geração de 

conhecimento coletivo ou organizacional em um ambiente de “interação 

comunitária”, que permeia níveis e fronteiras inter e intra-organizacionais 

(Nonaka; Takeuchi et al. 1996, p.834).  

Stewart propõe: “O Capital Humano cresce de duas formas: quando a 

empresa utiliza mais o que as pessoas sabem e quando um número maior de 

pessoas sabe mais coisas úteis para a organização” (STEWART, 1998, p.78).  

Alguns autores sugerem ser necessário subdividir o CH e adicionar mais um 

componente ao construto do CI - que entende estudar a inter-relação entre 

indivíduos num contexto social classificando este como o Capital Social.   

O conhecimento, destacam os autores, seja este de um indivíduo, 

grupo ou organização, compõem-se do conhecimento tácito e explicito 

(STEWART, 1998; BONTIS, 1998; SWART, 2006; NONAKA; TAKEUCHI et al. 

1996; SVEIBY, 1997). O conhecimento tácito é um conhecimento pessoal, 

especifico para o contexto e por isso difícil de se formular e comunicar 

(POLANYI apud NONAKA; TAKEUCHI et al., 1996) adquirido por exemplo por 

experiências. O conhecimento explícito é o conhecimento codificado, ou seja, o 

conhecimento que pode ser transmitido de modo formal como por escrita ou 

pela fala (POLANYI apud NONAKA; TAKEUCHI, et al., 1996).  

Dentro do contexto do CH é importante entender a relação entre os 

dois tipos de conhecimento, para saber como aproveitar suas sinergias de 

modo a utilizar esta forma de capital para beneficiar  o indivíduo, o grupo ou a 

organização. De acordo com a teoria de Nonaka e Takeuchi et al. (1996) os 

conhecimentos tácito e explícito não são conceitos separados, mas entidades 
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complementares que se integram e se modificam  (NONAKA; TAKEUCHI et al. 

1996).  

Como isso Nonaka e Takeuchi et al. 1996 concebem um modelo que 

explica a criação de conhecimento através da conversão de conhecimento: 

 

1) do conhecimento tácito para conhecimento tácito, que chamam 

Socialização; 

2) do conhecimento tácito para o conhecimento explícito, que 

chamam de Externalização; 

3) do conhecimento explícito para o conhecimento explícito, que 

chamam de Combinação; 

4) do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, que 

chamam de Internalização 

 
FIGURA 1 - Conversão de Conhecimento  

  FONTE: Blog da Qualidade 
 

• A Socialização é um processo de compartilhamento de 

experiência criando conhecimento tácito como habilidades 

técnicas (NONAKA; TAKEUCHI et al., 1996); 

• A Externalização é um processo aonde se articula o conhecimento 

tácito em conceitos explícitos. Este é a quintessência  do processo 
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de criação no qual o conhecimento tácito torna-se explícito através 

de metáforas, analogias, conceitos e modelos (NONAKA; 

TAKEUCHI et al., 1996); 

• A combinação é o processo de sistematizar conceito em um 

sistema e envolve a combinação de diferentes conhecimentos 

explícitos e pode ter a forma de documentos, networks, reuniões, 

etc. (NONAKA; TAKEUCHI et al., 1996); 

• A Internalização é o processo de internalizar o conhecimento 

explícito em conhecimento tácito e é relacionado com o conceito 

do “ fazendo e aprendendo”. Neste processo  o indivíduo, grupo ou 

organização realmente aprende e assimila o conhecimento onde 

este torna-se um recurso valioso.  

 

O modelo de conversão de conhecimento é, como um processo em 

si, onde o conhecimento tácito de um ou vários indivíduos torna-se explícito 

(Socialização) e é assim comunicável (Externalização) para outros indivíduos 

de um grupo ou organização que, por si , internalizam o conhecimento 

tornando-o tácito e alavancando a aprendizagem. Com este modelo Nonaka e 

Takeuchi et al. (1996) ressaltam a importância e o valor potencial para o CH e 

o CI dentro do  contexto social ou coletivo para a disseminação do 

conhecimento.  

O conhecimento em si porém não é muito eficiente e valioso se não 

houver contexto para o seu uso; esse contexto é oferecido no ambiente 

organizacional pelas empresas por suas estruturas organizacionais, diretrizes e 

estratégias que alinham os conhecimentos para fazer uso destes de modo 

eficiente e eficaz, criando e agregando valor.  

2.2.4 O Capital Estrutural  

O Capital Estrutural (CE) pode ser visto como o conhecimento ou 

“capacidade  que fica na empresa quando os indivíduos saem” (CABRITA, 

2009, p.237). De outra forma, Bontis (1998) afirma que se trata dos: “ 

mecanismos e estruturas de uma organização que ajudam a apoiar os 
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funcionários em sua busca de uma performance intelectual ótima e com isso 

uma performance positiva para a empresa” (BONTIS, 1998, p.66).  

Algumas abordagens teóricas, explicam o Capital Estrutural a partir 

de duas vertentes: uma que o explica sobre aspectos tácitos e a outra que 

atribui ao CE aspectos explícitos.  

As definições que categorizam o CE como tácito focam nos aspectos 

informais do conhecimento da  organização, como por exemplo, a cultura 

organizacional que determina “como as coisas são feitas por aqui” (PURCELL 

et al., 2004 apud SWART, 2006, p.148). Bontis  (1998) explica que: 

“Uma organização com um forte Capital Estrutural terá uma cultura 
apoiadora que permite indivíduos à experimentarem coisas, à falharem e à 
tentarem novamente. Se a cultura impropriamente penaliza a falha de um 
indivíduo, o seu sucesso será mínimo.” (BONTIS, 1998, p.66)10 

O aspecto tácito cultural do CE influencia nas formas e processos de 

comunicação, na noção de espaço e tempo, nos objetivos compartilhados entre 

os funcionários e no conceito da sociedade organizacional (HOFSTEDE, 1985; 

LUBTKIN el al., 1998, apud SWART, 2006).  O impacto destes fatores culturais, 

dependendo da suas propriedades favoráveis ao sustento da formação e 

disseminação de conhecimento entre as partes da organização, determina o 

grau de facilidade com que se inova, aprende e em sua essência, transforma o 

Capital Humano em Capital Intelectual para a organização (SWART, 2006). 

Existem também outros fatores dentro do conceito cultural do CE que 

transformam o Capital Humano em Capital Intelectual, que não 

necessariamente se direcionam à inovação. Existem empresas cujo forte é a 

especialização em uma determinada área, como por exemplo em um escritório 

de advocacia onde cabe se usar o conhecimento especifico desta área e não 

necessariamente inovar onde não é produtivo.  De acordo com Swart (2006): 

“seria muito simplista apontar para um só tipo de cultura apropriada para 

transformar Capital Humano em Capital Intelectual” (SWART, 2006, p.148). 

 O aspecto explicito do CE compreende uma visão mais formal do CE 

que pode ser definido como:  

 

																																																													
10 Tradução livre do Autor 
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“Todos as reservas não humanas de conhecimento em uma organização, 
incorporando: bases de dados, organogramas, instruções executivas dos 
processos, estratégias, programas administrativos e itens semelhantes cuja 
significância para a organização é mais alta do que seu valor material” 
(ROOS et al.,1997, apud ZANGOUEINEZHAD; MOSHABAKI, 2008, 
p.263).11  

 Este “esqueleto” da organização fornece as ferramentas necessárias 

para, “reter”, “empacotar” e “movimentar” o conhecimento, ou seja transformar 

o CH em CI (CABRITA, 2009, p.237). O aspecto mais formal do CE subdivide-

se de acordo com Keenan e Aggestam (2001) em duas partes: CE interno e CE 

externo (KEENAN & AGGASTAM, 2001 apud SWART, 2006). As partes 

internas do CE representam as estruturas e processos que constroem o núcleo 

da empresa, como os organogramas, e as partes externas do CE representam 

estruturas e processos dentro da empresa que se relacionam com as partes 

interessadas externas, como sistemas de Customer Relationship Management 

(KEENAN & AGGASTAM, 2001 apud  SWART, 2006).  

Swart (2006) reúne os conceitos chave do CE da seguinte forma: 

• rotinas informais ou tácitas; 

• procedimentos e regras formais ou explícitas;  

• processos direcionados à organização interna;  

• processos direcionados à relacionamentos externos, e; 

• todos os pontos acima se encontram dentro das limites da 

empresa. 

 

Para entender a importância do CE dentro do processo de gerar 

vantagens competitivas e valor para a empresa, Stewart (1998) aponta para 

Peter Drucker que diz:   

“Somente a organização pode oferecer continuidade básica de que os 
trabalhadores do conhecimento precisam para serem eficazes. Apenas a 
organização pode transformar o conhecimento especializado do trabalhador 
do conhecimento em desempenho” (DRUCKER, 1994, p.68, apud, 
STEWART, 1998, p.98). 

Outro fator de conhecimento importante apresenta o Capital do 

Cliente.  

																																																													
11 Tradução livre do Autor 
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2.2.5 O Capital do Cliente  

O Capital do Cliente (CC) (BONTIS, 1998) ou também chamado 

Capital Relacional (CABRITA, 2009), Capital do Cliente e de Rede Social 

(SWART, 2006), é o componente do CI que se refere à relação com o ambiente 

externo de uma organização e o conhecimento incorporadas aos mesmos 

(BONTIS, 1998). 

De acordo com Stewart (1998) toda empresa possui CC e este é  

definido por Huber Saint-Onge como: “O valor de sua franquia, 

relacionamentos contínuos com pessoas e organizações para quais vende” 

(HUBERT SAINT-ONGE apud STEWART, 1998, p.128). Bontis (1998) avalia o 

CC como:  

“O potencial que uma organização tem devido aos intangíveis externos à 
organização. Estes intangíveis incluem os conhecimentos incorporados aos 
clientes, fornecedores,  governo ou associações industriais.”  
(BONTIS, 1998, p.67)12 

Em sua explicação quanto ao CC, Bontis (1998) afirma que uma 

característica do CC é diretamente ligada ao cliente e chama esta de 

“orientação para  o mercado”, (BONTIS, 1998, p.67) definida por Kohli e 

Jaworski (1990) como: 

 “A geração, da organização inteira, de inteligência de mercado,  
incorporando nas necessidades presentes e futuras dos clientes,  na 
disseminação de inteligência horizontal e verticalmente dentro da 
organização, e as ações ou reações de uma organização à inteligência de 
mercado.”  (KOHLI; JAWORSKI, 1990 apud BONTIS, 1998, p.67)13 

Stewart (1998) aponta para a importância do CC como um recurso 

valioso para as empresas, visando ambas as relações B2B (business to 

business) e B2C (business to consumer), e sugere investir nele para obter 

vantagens competitivas em forma de inovações, informações e fidelidade dos 

clientes e parceiros bem como dos fornecedores.   

Inovações, sugere Stewart (1998), podem ser criadas através de 

cooperações entre empresas por exemplo entre o fornecedor e seu cliente para 

criar um produto em que ambos possam ter vantagens. Um exemplo neste 
																																																													
12 13  Tradução livre do Autor 
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caso é o da Audi, indústria alemã de automóveis e a Alcoa, empresa americana 

de engenharia metalúrgica: Ambas empresas entraram em parceria para criar 

uma estrutura revolucionária de alumínio para automóveis (STEWART, 1998). 

Informações dos clientes são igualmente uma vantagem importante 

para organizações. Cabrita (2009) explica que: 

  

“O mais perto que a organização esteja ao seus clientes,  mais disposto ele 
estará para compartilhar informações. O quanto mais os dois conhecerem 
um ao outro, mais rica ficará sua relação e melhores oportunidades 
nascerão para fazerem negócios.” (CABRITA, 2009, p.236)14 

Já em 1998 Stewart (1998) comenta sobre a possibilidade da troca de 

informações sobre produtos pela internet e a sua função de feedback para a 

empresa em termos de melhorias e chats para atendimento ao clientes 

(STEWART, 1998). Hoje em dia a internet representa uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento do CC, facilitando a comunicação e a 

integração do cliente na empresa como um recurso de informações. 

2.2.6 Administrar o Capital Intelectual 

A administração do CI é, devido a intangibilidade e diversidade de 

suas características e interpretações, uma tarefa altamente complexa para 

líderes e empresários. Stewart (1998) argumenta que muitas organizações são 

gerenciadas como “antigas empresas industriais” e que a abundância e 

facilidade de gerar índices de produtividade sobre os valores tangíveis obscura 

e dificulta a motivação dos administradores a olharem para os seus recursos 

intangíveis (STEWART, 1998). Investidores, clientes, acionistas e outras partes 

interessadas focam sua atenção nos ganhos que podem ser gerados e 

baseiam-se nos resultados financeiros de uma organização (STEWART, 1998). 

Bontis (1998) adverte que:   
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”Um aviso tem que ser feito aos contabilistas e analistas financeiros que 
estão perguntando, “Quanto vale o Capital Intelectual?” Uma formula pode 
nunca existir. Mas isso não quer dizer que o desenvolvimento de uma 
métrica seria uma perda de tempo. Um exame longitudinal de métricas 
como também o benchmarking de normas industriais pode ajudar 
administradores a examinarem seu Capital Intelectual. Neste caso examinar 
os processos fundamentais ao Capital Intelectual pode ser de mais 
importância  que descobrir o seu valor.”  (BONTIS, 1998, p.72).15  

A literatura sugere uma visão holística da interação de seus principais 

componentes: Capital Humano, Capital Estrutural e Capital do Cliente, para 

entender a cadeia de criação de valor e que forma o CI (BONTIS, 1998; 

CABRITA, 2009; SWART, 2006; STEWART, 1998). Stewart (1998) afirma que: 

“Para fazer diferença, o Capital Humano precisa de seus irmãos, o Capital 

Estrutural e o Capital do Cliente” (STEWART, 1998, p.79). Esta relação pode 

ser mutável para mostrar qualquer relação entre os principais componentes do 

CI e “precisam ser combinadas para gerar valor” (CABRITA, 2009, p.237). A 

FIGURA 2 sugere a relação dos três principais componentes de acordo com a 

perspectiva de Stewart (1998) e Cabrita (2009) 

 
FIGURA 2 - Relação dos principais componentes do CI 

	

Fonte: O Autor 

	

																																																													
15 Tradução livre do Autor 



48	
	

Stewart (1998) propõem em seu livro “Dez Princípios para a Gerência 

do Capital Intelectual” para uma geração sustentável do CI e seus 

componentes : 

 

1) As empresas não possuem o Capital Humano e do Cliente; elas 

compartilham a propriedade desses ativos, no caso do Capital Humano, 

com seus funcionários e, no caso do Capital do Cliente, com fornecedores 

e clientes. Somente reconhecendo essa propriedade compartilhada é que 

uma empresa pode gerenciar e lucrar com esses ativo. Relacionamentos 

antagonistas com os funcionários e com fornecedores e clientes podem 

gerar economias ou lucros no curto prazo, mas corre-se o risco de destruir 

a riqueza. 

2) Para criar Capital Humano que possa utilizar, uma empresa precisa 

estimular o trabalho em equipe, comunidades de prática e outras formas 

sociais de aprendizados. O talento individual é ótimo, mas vai embora 

depois do expediente; as “estrelas” da empresa, assim como as estrelas 

de cinema precisam ser gerenciadas como negócios de alto risco que são. 

As equipes interdisciplinares captam, formalizam e capitalizam o talento, 

pois ele passa a ser compartilhado e menos dependente de qualquer 

indivíduo. Mesmo quando os membros do grupo vão embora, o 

conhecimento permanece. Se a empresa fornece o local da aprendizagem 

– se for um ninho de desenvolvimento de uma ideia nova ou conhecimento 

especializados em qualquer área – será a maior beneficiária da 

aprendizagem no campo, mesmo que alguma ideia “vaze” para outras 

empresas. 

3) Para gerenciar e desenvolver o Capital Humano, as empresas devem 

reconhecer sem sentimentalismo que alguns funcionários, embora 

inteligentes ou talentosos, não são ativos: a riqueza organizacional é 

criada em torno de habilidades e talentos que são (1) proprietários, no 

sentido de que ninguém faz melhor do que eles e (2) estratégicos, no 

sentido que o trabalho que fazem cria o valor pelo qual os clientes pagam. 

As pessoas com tais talentos são ativos nos quais investir. Outras são 

custos a ser minimizados, até onde interessa a seu negócios; as 
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habilidades poderiam ser ativos para outra pessoa.  

4) O Capital Estrutural é o ativo intangível que as empresas possuem 

completamente; é, portanto, o que os gerentes podem controlar com maior 

facilidade. Paradoxalmente, no entanto, é o que menos importa para o 

cliente – que é de onde vem o dinheiro. Assim como  melhor governo é o 

que menos governa, as melhores estruturas são as que menos obstruem. 

Gerencie sua empresa, portanto, de forma a facilitar ao máximo possível o 

trabalho conjunto com seus clientes.  

5) O Capital Estrutural serve a dois propósitos: acumular estoques de 

conhecimento que sustentam o trabalho e os clientes valorizam e acelerar 

o fluxo de informações dentro da empresa. Os fabricantes aprenderam que 

estoques just-in-time são melhores do que armazéns repletos de 

mercadorias; o mesmo acontece com o conhecimento; aquilo que você 

precisa deve estar prontamente disponível e o que deve precisar deve ser 

fácil de consegui 

6) Informações e conhecimento podem e devem substituir os ativos 

financeiros e físicos; toda empresa deve examinar seus gastos de capital e 

perguntar: será que fatores intangíveis de baixo custo podem fazer o 

trabalho de ativos físicos onerosos? 

7) O trabalho do conhecimento é o trabalho customizado. As soluções 

produzidas em massa não podem render lucros altos. Mesmo em um 

negócio há muito caracterizado pela produção em massa, existem 

oportunidades de criação de relacionamentos especiais – frequentemente 

fornecendo serviços de gerência – que gerarão valores e lucros para 

ambos, você e seu cliente.  

8) Toda empresa deveria reanalisar a cadeia de valores do setor do qual 

participa – em sua totalidade, das mais toscas matérias-primas ao usuário 

final – para ver que informação é mais importante. Geralmente, para o 

trabalho do conhecimento, ela será encontrada “rio abaixo” próximo aos 

clientes. 

9) Focalize o fluxo de informações, não o fluxo de materiais. Se estiver 

analisando o Capital Humano, Estrutural ou do Cliente, as suas interações, 

não confunda economia “verdadeira” com economia “intangível”. Aquela 
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informação costumava apoiar o “verdadeiro” negócio; agora ela é o 

verdadeiro negócio.  

10) O Capital Humano, Estrutural, e do Cliente trabalham juntos. Não basta 

investir em pessoas, sistemas e clientes separadamente. Eles podem 

apoiar uns aos outro; eles podem subtrair uns aos outros. 

2.2.7 Capital Intelectual: perspectivas de mensuração e exemplos 

Os métodos para mensurar o CI diferenciam-se conforme a 

perspectiva na qual o CI é geralmente visto. Por um lado existe a perspectiva 

contábil que entende mensurar ativos intangíveis, como direitos autorais e 

patentes, em seu balanço empresarial, porém esta medida não esclarece o 

valor intangível dos componentes do CI como, o Capital Humano, Estrutural e 

do Cliente (TAWY & TOLLINGTON, 2012). Outra perspectiva tenta mensurar o 

CI de forma financeira visando o CI como a diferença entre o valor de mercado 

da empresa e o valor contábil chamado goodwill (TAWY & TOLLINGTON, 

2012). Por ultimo, há a visão administrativa e estratégica do CI que em alguns 

modelos de medição tentam atribuir um valor monetário ao CI, outras apenas  

procuram indicadores para seu desempenho dentro da organização ou visam 

usar uma mescla das duas visões (TAWY & TOLLINGTON, 2012). 

Uma outra diferenciação dos métodos de medição do CI vem das 

diferenças nos conceitos teóricos do CI e seus componentes como 

anteriormente mencionado no subcapitulo 2.2.2. Até agora não há consenso a 

respeito dos componentes e definições do CI e, por isso, falta consenso para 

uma métrica universal do CI (FISCHER, 2011). 

Em geral as métricas do CI podem ser divididas em quatro categorias 

gerais como pode ser visto no QUADRO 4 abaixo 
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QUADRO 4 - Categorias gerais de modelos para mensurar o CI 

Métodos Explicação  Perspectiva Exemplo 

Direct Intellectual 
Capital Methods 
(DIC) 

Estima o valor monetário dos 
componentes individuais do CI. 

Contábil/ 
Financeira 

Intellectual Capital 
Formula de 
Brooking (1999) 

Market 
Capitalisation 
Methods (MCM) 

O CI é representado como um todo 
pelo resultado da diferença entre o 
valor de mercado da empresa e o 
seu valor contábil. 

Contábil/ 
Financeira  

Tobin`s q 

de Tobin (1963) 

Return on Assets 
Methods (ROA) 

O valor do CI é igual à capacidade 
de uma empresa de superar o 
desempenho de um concorrente 
médio que possui ativos tangíveis 
semelhantes (STEWART, 1998, 
p.203) 

Financeira Value added 
intellectual 
coefficient (VAIC) 
de Chen et al. 
(2005) 

Score Card 

Methods (SC) 

Mensura o CI através do uso de 

indicadores não monetários. 

Estratégica Skandia 

Navigator de 

Edvinsson 

(1985) 

FONTE: PIKE & ROOS, 2004 apud TAWY & TOLLINGTON, 2012, p.245 , Nota: Modificado pelo Autor 

 

Um indicador financeiro e abrangente que reflete o investimento em 

tecnologia e Capital Humano (HALE, 1996 apud STEWART, 1998) e a 

presença de CI, é o “q de Tobin”, desenvolvido pelo ganhador do prémio Nobel 

de economia James Tobin (STEWART, 1998). O q de Tobin, inicialmente 

desenvolvido para prever decisões de investimento, pode, aplicando-o ao CI, 

medir  a relação entre o valor de mercado de uma empresa e o custo de se 

repor os seus ativos. Um alto valor de q (q>1) representa neste caso a 

presença de um alto nível de recursos intangíveis atribuídos a investimentos no 

CH e tecnologia.  

O “q de Tobin” é um valor comparativo que tem que ser levantado por 

um período de muitos anos e pode ser comparado com outras empresas 

(STEWART, 1998). Apesar de  o “q de Tobin” ser um indicador fácil de se 

medir e comparar com outras organizações e não se pode extrair 

interpretações profundas dele para  explicar a razão do seu valor alto 

(FISCHER, 2011).  

Um dos primeiros relatórios de CI, o Skandia Navigator, foi 

desenvolvido por Leif Edvinsson para a empresa Skandia em 1985 (BONTIS, 
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2001),  como um relatório interno e em 1994 foi pela primeira vez publicado 

para seus acionistas (EDVINSSON, 2013). O Skandia Navigator tem como 

objetivo identificar o CI em termos holísticos e dinâmicos focando-se em cinco 

componentes: financeiro, cliente, processos, renovação e desenvolvimento de 

Capital Humano (BONTIS, 2001). O Skandia Navigator compreende 112 

índices que avaliam os seus cinco componentes onde alguns indicadores são 

puramente financeiros e outros não financeiros (BONTIS, 2001). Alguns 

exemplos dos indicadores usados por Edvinsson são mostrados no QUADRO 5 

 
QUADRO 5 - Exemplo de indicadores do Skandia Navigator 

 
FONTE: BONTIS, 2001, p. 46. 

 

Roos et al. (1997) aponta que o Skandia Navigator, embora 

abrangente, é concebido para a Skandia em particular e contém métricas que 

espelham os seus pontos fortes em termos de CI e que outras empresas 

precisam, para usar os mesmos princípios, adaptar os indicadores a seu uso 

(BONTIS, 2001). 

Bontis (2001) ressalta que os inúmeros métodos que visam medir o CI 

e seus componentes refletem a importância do CI nesta nova “Era da 

Informação” (STEWART, 1998, p.5). Porém ele aponta também para a 

problemática presente neste campo de estudos “embrionário” (BONTIS, 2001) 

no qual os pesquisadores procuram fazer trabalhos pioneiros e tendem a não 

uniformizar os conceitos e métricas. 
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2.3 FELICIDADE NO TRABALHO: ESTUDOS E PRÁTICAS  

Esta parte do trabalho tem como objetivo relacionar e explicar alguns 

estudos científicos e práticas de empresas que se desenvolvem em volta do 

conceito da Felicidade no Trabalho.  

2.3.1 Estudos: Felicidade e Produtividade 

Uma das questões mais importantes para organizações é como 

aumentar a produtividade de seus funcionários para gerar maiores lucros. Uma 

possível solução, que a psicologia positiva oferece, é a Felicidade no Trabalho. 

O estudo extenso meta-analítico de Sonja Lyubomirski, Laura King e Edward 

Diener (2005 B) compilou dados de 225 estudos acadêmicos relacionados à 

Felicidade e sugerem que indivíduos felizes são 31% mais produtivos do que 

indivíduos menos felizes (LYUBOMIRSKI et al., 2005 B, p.823). Outro estudo 

de Oswald et al. (2014) sugere uma porcentagem menos alta de 12% de ganho 

de produtividade atribuído à Felicidade. 

 A razão citada no artigo de Lyubomirski et al. (2005 B), pela 

produtividade mais alta destes indivíduos, é que estes são menos prováveis de 

mostrar absentismo, terem síndromes de Burnout e mostrarem menos 

comportamentos aversivos em relação ao trabalho (DONOVAN, 2002; LOCKE, 

1975; PORTER & STEERS, 1973; THORESEN et al., 2003 apud 

LYUBOMIRSKI et al. 2005 B). 

Shawn Achor (2012) de Harvard ressalta em seu artigo na Harvard 

Business Review que: “A Felicidade é provavelmente a mais mal entendida 

causa  da produtividade” (ACHOR, 2012). Ele explica  seu ponto de vista 

apontando para o fato de que a maioria das pessoas acham que a felicidade é 

causada pelo sucesso porém, em sua opinião, o estado de espirito positivo é o 

principal causador de sucesso e chama este de “vantagem da Felicidade” 

(ACHOR, 2012). Achor (2012) chama a atenção  que o sucesso é um “alvo que 

se movimenta, uma vez que você o acerta ele é elevado” (ACHOR, 2012) e 

com isso o sentimento de Felicidade desaparece rapidamente. 
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2.3.2 Estudos: Felicidade e Relações Sociais  

Daniel Gilbert, professor de psicologia da Universidade de Harvard, 

destaca o fator social como elemento fundamental para compreensão da 

Felicidade humana. Em entrevista a Harvard Business Review, diante da 

questão sobre o que além dos desafios, fazem as pessoas serem felizes, Prof. 

Gilbert responde: “ Se eu tivesse que sumarizar toda a literatura relacionada à 

origem da Felicidade humana em uma palavra, esta seria “social””. (HARVARD 

BUSINSS REVIEW, 2012). 

O aspecto das relações sociais fora e dentro do trabalho, são uma 

parte fundamental da Felicidade e mostra a maior correlação dentro do campo 

de estudos da psicologia positiva (LYUBOMIRSKI et al. 2005 B). Haller e 

Hadler (2006) confirmam que fortes laços sociais são um indicador de 

Felicidade e  um dos benefícios de relações sociais no trabalho é o suporte 

emocional e tangível no lugar do trabalho, facilitando a integração do 

funcionário em uma equipe ou organização (LYUBOMIRSKI et al. 2005 B). 

Uma evidência neurocientífica da importância de relações sociais é 

delineada por David Rock (2009) em seu artigo Managing with the Brain in 

Mind, neste, Rock (2009) descreve uma experiência científica da neurocientista  

Naomi Eisenberger que visa entender a reação do cérebro quando indivíduos 

se sentem rejeitados por outros (Rock, 2009,). Eisenberger, com a ajuda de um 

aparelho de ressonância magnética, mapeia as áreas do cérebro que são 

acionadas quando o sujeito é posto numa situação onde ele se sente excluído 

dentro de um jogo virtual de “arremessar a bola” (Rock, 2012, p.2). Neste jogo 

o sujeito joga a bola com dois “avatars” que estão programados para, em um 

certo ponto, só jogarem a bola entre si para simular a exclusão social.  

As áreas do cérebro que são estimuladas no momento de exclusão 

são as mesmas acionadas quando um indivíduo sente dor física ou, como 

Eisenberg constata: “o componente de sofrimento da dor” (Rock, 2012, p.2). 

Rock (2012) conclui que o cérebro é um “órgão social” que entende a empresa 

como um sistema social e que as reações neurológicas são influenciadas por 

nossas interações sociais (Rock, 2012). O sentimento de exclusão pode então 

influenciar desempenho de um funcionário baixando sua produtividade, 

criatividade e cognição em situações aversivas (Rock, 2012). Porém, com 
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ajuda de relações sociais positivas, o funcionário pode ser positivamente 

estimulado.  

2.3.3 Estudos: Felicidade e Criatividade  

A criatividade é definida em termos psicológicos como: “A geração de 

idéias ou produtos que são ambos originais e valiosos.”16 Para as organizações 

a criatividade dos funcionários, em algumas áreas, pode ser fundamental para 

gerar inovações e solucionar problemas complexos.  

Conectando a Felicidade com o estado de criatividade, cientistas 

sugerem que, dependendo do ponto de vista da pesquisa, a Felicidade faz o 

indivíduo ser mais criativo (LYUBOMIRSKI et al. 2005) ou que estar envolvido 

numa ação criativa gera Felicidade (BARRON, 2012).   

Lambert (2012), sugere que estar envolvido num trabalho criativo que 

requer o uso das mãos satisfaz um instinto primário do ser humano de 

trabalhar e criar coisas manualmente e que isso nos faz felizes (BARRON, 

2012). Outros estudos que focam na causa e efeito da Felicidade, sugerem que 

indivíduos felizes exibem um grau mais alto de criatividade ou seja pessoas 

que estão felizes mostram maior aptidão para concluírem tarefas que exigem 

criatividade (ISEN et al., 1987 apud LYUBOMIRSKI et al. 2005 B).  

Para o ambiente organizacional a Felicidade mostra dois lados 

distintos em termos de solucionar problemas complexos. Por um lado estudos 

sugerem que a Felicidade no trabalho aumenta o desempenho dos funcionários 

quando estes estão envolvidos em tarefas complexas que exigem um alto nível 

de criatividade (LYUBOMIRSKI et al. 2005 B, p 838). Fredrickson (1998,2001), 

sugere que o estado positivo faz com que um indivíduo se sinta mais seguro e 

por isso possa pensar mais livremente gerando ideias criativas 

(FREDERICKSON, 1998, 2001 apud LYUBOMIRSKI et al. 2005 B). 

 Por outro lado, há evidências de que o estado positivo pode 

influenciar negativamente a performance de funcionários que estão envolvidos 

em tarefas mais analíticas (LYUBOMIRSKI et al. 2005 B). 

Um estudo experimental de Visser et al. (2013) analisa o efeito que 

um líder, feliz ou infeliz, tem sobre o desempenho dos seus “funcionários”, 
																																																													
16 Website da UNIVERSITY OF PENNSILVENIA, AUTHENTICA HAPPINES, 2016.  



56	
	

neste caso estudantes, em termos de tarefas que exigem criatividade ou 

habilidade analítica (VISSER et al., 2013). O resultado do estudo sugere que os 

funcionários que recebem diretrizes de um líder que parece estar feliz, tem 

maior desempenho nas tarefas criativas, menos desempenho nas tarefas 

analíticas e avaliam o líder feliz como mais eficiente (VISSER et al., 2013). Por 

outro lado os funcionários que recebem diretrizes de um líder, que sugere estar 

infeliz, tem um desempenho melhor nas tarefas analíticas, menos desempenho 

nas tarefas criativas porém avaliando o líder como menos eficiente (VISSER et 

al., 2013). Este efeito e denominado pelos pesquisadores com “contágio 

emocional” (VISSER et al., 2013, p.185). 

A direção entre a causa e efeito da Felicidade e criatividade, porém 

ainda não identificável, revela um ponto interessante a se dar atenção para se 

entender melhor o motivador de inovações no ambiente organizacional.  

2.3.4 Estudos: Felicidade e Clientes 

Um artigo na Forbes 2015, aponta para a importância da Felicidade 

no Trabalho e seu impacto na Satisfação dos Clientes. O artigo mostra que 

várias das empresas que estão investindo na Felicidade dos seus funcionários 

estão na lista das 100 melhores empresas em que se pode trabalhar da revista 

Fortune e, 8 das 10 empresas nesta lista, estão entre as que geram maior 

Satisfação ao Cliente.17  

O embasamento do artigo da Forbes é sustentado por uma pesquisa 

de Magnus Söderlund e Sara Rosengren (2010) sobre a satisfação do cliente 

quando este é atendido por funcionários felizes. O estudo também inclui em 

sua pesquisa o fator da qualidade do serviço efetuado pelos funcionários 

(SÖDERLUND; ROSENGREN, 2010). Uma parte dos clientes são atendidos 

por funcionários felizes e a outra parte por funcionários infelizes, em ambos os 

grupos o serviço é feito de boa qualidade ou de má qualidade (SÖDERLUND; 

ROSENGREN, 2010).  

Os resultados mostram que no grupo onde o serviço foi mal feito a 

satisfação do cliente não varia; ela permanece em ambos os grupos, de 

funcionários felizes e infelizes, igualmente baixa (SÖDERLUND; 
																																																													
17 MORGAN, 2015. 
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ROSENGREN, 2010). Por outro lado quando o serviço é bem feito há uma 

grande diferença entre a Satisfação dos Clientes; se eles são atendidos por um 

funcionário feliz a satisfação do cliente e representativamente mais alta do  que 

é atendido por um funcionário infeliz (SÖDERLUND; ROSENGREN, 2010). 

Esta relação de funcionários felizes e alta Satisfação do Cliente pode 

ser observada em várias empresas como a Natura, Amazon, Whole Foods e 

Zappos. O caso da Zappos é analisado no próximo subcapitulo.  

2.3.5 Prática: Zappos.com Inc. 

A Zappos.com Inc. é uma empresa de San Fransico, EUA que é 

especializada em vendas online de sapatos, roupas e acessórios que pertence 

desde 2010 à Amazon Inc.. A visão da Zappos.com Inc. é que 30% das vendas 

de varejo nos EUA serão feitos pela internet e que pessoas só vão comprar das 

melhores empresas com o melhor serviço; a Zappos.com Inc. quer ser 

exatamente esta empresa.18  

A cultura organizacional da Zappos.com Inc. é formulada em volta da 

Satisfação do Cliente e a Felicidade de seus funcionários. Sua cultura é 

delineada por dez componentes:19 

 

• Deliver WOW Through Service 

• Create Fun and A Little Weirdness 

• Be Adventurouse, Creative, and Open-Minded 

• Pursue Growth and Learning 

• Build Open and Honest Relationships with Communication 

• Build a Positive Team and Family Spirit  

• Do More With Less 

• Be Passionate and Determined 

• Be Humble 
  

																																																													
18 ZAPPOS WEBISTE 
19 ZAPPOS WEBSITE apud TOELKEN, 2011 
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A Zappos.com Inc. possui uma cultura organizacional sem 

formalidades, estrutura hierárquica plana e focada na individualidade de cada 

funcionário, dando-lhe possibilidades de se auto-expressar, atribuindo um clima 

organizacional descontraído porém sempre mantendo foco nos valores centrais 

da empresa (TOELKEN, 2011). As decisões são feitas em equipe e o CEO, 

Tony Hsieh, está sentado no meio de todos os funcionários em uma mesa igual 

a todos  

A cultura organizacional e a intimidade dos funcionários com os 

valores da Zappos.com Inc.  tornou-se sua maior vantagem competitiva;  um 

exemplo disto é o atendimento ao cliente. O recorde de tempo em que um 

atendente  ficou ao telefone com um cliente é de dez horas e 29 minutos.20 

Tony Hsieh, o CEO da Zappos.com Inc., responde à pergunta, “o que vender 

sapatos tem a ver com a Felicidade?”, com:  

“A nossa maior prioridade na Zappos é de fornecer Felicidade…Se isto for a 
Felicidade que nossos clientes sentem quando recebem o seu novo par de 
sapatos, ou a Felicidade que eles sentem porque são atendidos por 
atendentes simpáticos pelo telefone ou a Felicidade que nossos 
funcionários sentem por fazerem parte de uma cultura que celebra a sua 
individualidade, estas são as formas em que nós trazemos a Felicidade para 
a vida das pessoas.”  (TONY HSIEH, artigo da Businessweek).21  

Com este modelo de empresa a Zapos.com Inc. consegui atingir uma 

meta de venda bruta de 1 Bilhão de Dólares em 2008.22 
	

	

	

	

	

																																																													
20 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
21 Tradução livre pelo Autor 
22 BLOOMBERG 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esse capítulo  tem como objetivo apresentar a metodologia seguida 

neste estudo, abordando os conceitos teóricos básicos que a embasam 

expondo os procedimentos utilizados para chegar à resposta do problema.  

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

A metodologia, segundo Marconi e Lakatos (2012, p.109) “responde, 

a um só tempo às questões como?, com quê?, onde?, quanto?”.  

Segundo Gil (2008), “o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos” 

(2008, p.26). Nesse sentido, conforme o autor, pode ser entendida como um 

processo que baseado em métodos científicos possibilita a aquisição de novos 

conhecimentos. 

De acordo com seus objetivos, as pesquisas podem ser agrupadas 

em: pesquisas exploratórias, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa (idem, 

2008). 

A pesquisa exploratória visa conferir maior familiaridade a um 

problema pouco conhecido ou pouco explorado e pode utilizar como técnicas 

de levantamento de dados a pesquisa bibliográfica, documental ou estudo de 

caso. 

A pesquisa descritiva tem a finalidade de descrever os aspectos de 

uma amostra ou ocorrência, possivelmente identificando a existência de 

relações entre variáveis. Segundo Gil (2009, p.42): “uma de suas 

características mais significantes está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados , tais como o questionário e a observação sistemática.” 

A pesquisa explicativa tem como objetivo descobrir elementos que 

contribuem para o acontecimento do eventos, ou seja, entender o porquê das 

coisas. O método de pesquisa mais usado para este é o experimental (GIL, 

2009). 
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Definido o tipo de pesquisa de acordo com o objetivo, que dará um 

norte teórico a próxima fase é a de planejamento ou como a pesquisa irá se 

desenvolver. Gil (2009) destaca a coleta de dados como elemento muito 

importante nessa fase de delineamento.  

Para Gil (2009, p.43) “ (...) o delineamento expressa em linhas gerais 

o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de 

coleta e análise de dados (...)”. Podem ser identificados dois grupos de 

delineamento: O primeiro grupo é composto pelas chamadas fontes de papel, 

por exemplo a pesquisa bibliográfica ou documental. No segundo grupo as 

fontes são fornecidas por pessoas, o seja, por pesquisas experimentais. O 

levantamento de dados e estudos de caso fazem parte deste grupo.   

A documentação indireta contem a pesquisa documental e pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa documental se baseia em fontes primárias que 

englobam todos os materiais ainda não elaborados como arquivos de órgãos 

públicos e privado e banco de dados. A pesquisa bibliográfica é composta por 

fontes secundárias, ou seja materiais já elaborados, como livros, revistas, 

publicações, e imprensa escrita. Dentro disso pode-se levantar dados 

quantitativos ou qualitativos 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para buscar o objetivo que a norteia, a presente pesquisa caracteriza-se  

como exploratória, de natureza qualitativa, sendo utilizada a pesquisa 

bibliográfica para coleta de dados em material cientifico impresso e eletrônico. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se em aprofundar a compreensão, 

exploração de um tema, organização ou grupo social e não com uma 

quantificação de valores ou representatividade numérica. 

A pesquisa exploratória possibilita melhor entendimento e compilação 

de conceitos, definições, teorias e modelos respectivos ao tema tratado. 

Segundo Gil (2009), permite maior familiaridade ou aproximação ao tema 

tornando-o mais explícito sendo, geralmente, usado quando há pouco 

conhecimento do assunto. 
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“Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo 
de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis.... Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a 
primeira etapa de uma investigação mais ampla”. (GIL, 2008, p 27) 

Com a pesquisa bibliográfica, as informações levantadas, permitiu o 

aprofundamento do tema por meio de conceitos de teóricos e pesquisadores 

que tem desenvolvido estudos e análise de práticas do tema abordado. 
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4. ANÁLISE DA PESQUISA 

Esse capítulo apresenta o desafio de relacionar os conceitos de Felicidade no 

Trabalho e Capital Intelectual em uma abordagem teórica mesmo que 

direcionada a uma compreensão prática do tema tratado nesse estudo.  

Para explicar os possíveis efeito da Felicidade no Trabalho sobre o 

Capital Intelectual de uma empresa faz-se uso de um método dedutivo usando 

conceitos delineados na pesquisa, explicando a causa e efeito de forma gráfica 

e comparativa com base no Diagrama de Ishikawa.  

O Diagrama de Ishikawa é um instrumento que permite a investigação 

sistemática e a representação estruturada de interligações de causa e efeito. A 

FIG. 3 mostra uma Diagrama de Ishikawa genérico.   

 
FIGURA 3 - Diagrama de Ishikawa genérico  

 
Fonte: Instituto Universitário de Lisboa apud MELO; SILVA, 2014 

 

O diagrama acima pode ser explicado da seguinte maneira:  

“[...] o efeito a ser estudado está destacado no lado direito. As possíveis 
causas para esse efeito (A, B, C e D) estão listadas e destacadas como 
macro causas, formando uma figura parecida a uma espinha de peixe. 
Essas macro causas podem ser divididas em causas menores, ou micro 
causas, que têm relação direta em relação ao grupo que pertencem. 
(MELO; SILVA, 2014) 
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Com fim de identificar-se as causas (A, B, C e D) da Felicidade no 

Trabalho para o Diagrama de Ishikawa, busca-se no conceito teórico que 

entende a Felicidade no Trabalho como constructo (SELIGMAN, 2011; 

FISCHER, 2010), viabilizando assim a identificação de seus componentes e 

elementos de forma mais precisa para entender seu possível efeito sobre o 

Capital Intelectual. 

Escolhe-se como causas (A, B, C e D) os componentes relacionados 

à Felicidade no Trabalho delineados por Fischer (2010), Warr (2007) e Sirota 

(2005). 

De acordo com a categorização de Fischer (2010) a Felicidade no 

Trabalho é influenciada por fatores internos, ou seja, fatores de elementos 

pessoais e fatores externos que são influenciados pela organização. Portanto 

identificam-se quatro níveis com influência direta sobre a Felicidade no 

Trabalho (FIG. 4): Nível Organizacional - características da empresa que 

influenciam a Felicidade no Trabalho dos seus colaboradores; Nível do 

Emprego - características do emprego que influencia a Felicidade no Trabalho 

do indivíduo; Nível Pessoal - características do individuo que determinam sua 

Felicidade no Trabalho; Nível do Evento - características do dia-dia do trabalho 

que podem afetar a Felicidade momentânea no Trabalho percebidas pelo 

individuo (FISCHER, 2010).  
 

FIGURA 4 - Os componentes da Felicidade no Trabalho e influência 

 
Fonte: O Autor 
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Os componentes de Fischer (2010) são escolhidos por sua 

abrangência dos conceitos nos níveis pessoal e do evento. Os componentes de 

Warr (2007), do nível do emprego, são escolhidos por também incluir 

elementos como a remuneração, perspectiva de careira e fatores relacionados 

à supervisão e os componentes de Sirota (2005) são escolhidos também por 

sua abrangência.   

Os Níveis Organizacional, Evento, do Emprego e Pessoal são 

subdivididos em elementos que podem ser considerados fatores relativas à 

Felicidade no Trabalho, e mostram uma dimensão mais complexa da causa do 

fenômeno da Felicidade no Trabalho (QUADRO 6).  

 
QUADRO 6 - Características dos níveis da Felicidade no Trabalho 

Nível da Organizacional (Sirota, 2005) :  
Tratamento respeitoso  

Imparcialidade  

Segurança do trabalho 

Empowerment  

Feedback construtivo 

Desafios nas tarefas 

Relações sociais  

Team building  

Nível de Evento (Fischer 2010): 
Estado de satisfação de trabalho  

Afeto momentâneo  

Estado de fluxo 

Humor momentâneo no trabalho 

Estado de engajamento  

Prazer na tarefa 

Emoção no trabalho  

Estado de motivação intrínseca  

 

Nível do Emprego (Warr 2007): 

Oportunidade para controle pessoal  

Oportunidade para o uso de habilidades 

Objetivos formados externamente 

Objetivos claros e realizáveis  

Variedade de tarefas 

Contato com outros colaboradores  

Remuneração  

Segurança física  

Status 

Supervisores compassivos  

Perspectiva de careira  

Justiça 

Nível Pessoal (Fischer 2010): 
Satisfação de trabalho  

Tendência de afeto  

Comprometimento afetivo organizacional  

Envolvimento no trabalho  

Humor típico no trabalho 

Engajamento  

Prosperidade  

Vigor  

Florescer  

Bem-Estar afetivo no trabalho  

Genética23  

Caráter24           

Fonte: O Autor 

																																																													
 
23,12 Características adicionadas ao conceito de Fischer (2010) à modo de complementar as 
características do nível Pessoal (LYUBOMIRSKI, 2005 B)  
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A fim de representar a forma de um possível impacto da Felicidade no 

Trabalho sobre o Capital Intelectual em uma organização, define-se relacionar 

os elementos dos 4 níveis daquela - Organizacional, Pessoal, do Emprego, de 

Evento – com os componentes deste: o Capital Humano, Capital Estrutural e 

Capital do Cliente representada no Diagrama de Ishikawa (FIG. 5). 

Como menciona Stewart (1998, p.145): “O Capital Humano, 

Estrutural, e do Cliente trabalham juntos. Não basta investir em pessoas, 

sistemas e clientes separadamente. Eles podem apoiar uns aos outros; eles 

podem subtrair uns aos outros [...]”. A partir desta noção entende-se que o CI 

representa um construto onde seus componentes e dinâmica destes 

determinam o valor do CI e influenciam diretamente o seu desempenho. Avaliar 

o impacto das elementos da FT sobre os componentes do Capital Intelectual 

sugere ser igual à análise do efeito da Felicidade no Trabalho sobre o CI de 

uma organização e pode gerar uma noção  mais detalhada da causa e efeito.  

 
FIGURA 5 - Níveis e elementos da Felicidade no Trabalho sobre o CH, CE, CC. 

 
Fonte: O Autor 
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Através da fragmentação detalhada na FIG.5, dos níveis da 

Felicidade no Trabalho, encontram-se 40 elementos da FT que podem 

influenciar os componentes do Capital Intelectual de uma organização. Devido 

à quantidade de variáveis levantadas considera-se mais objetivo focar em 4 

elementos e apresenta-los a partir de 3 exemplos de causas da Felicidade no 

Trabalho, fundamentados por 5 estudos científicos de onde se identificaram os 

4 elementos, sobre o seus possíveis efeitos nos componentes do CI.  

Para demostrar as possíveis influências da FT sobre os componentes 

do Capital Intelectual refere-se ao QUADRO 5 que mostra os  exemplos e 

estudos escolhidos sobre a Felicidade no Trabalho, os níveis relacionados à FT 

correspondentes  aos exemplos, às características da FT determinadas 

relevantes aos exemplos e qual componente do CI é possivelmente afetado. As 

relações do QUADRO 7 nos capítulos seguintes.  

 
QUADRO 7 - Exemplo e estudos da FT, níveis, elementos, componentes do CI. 

Exemplo/ Estudo Nível Elementos Componente do 
Capital 

Intelectual que é 
afetado 

Relações sócias:  

Haller e Hadles (2006) – How 
Social Relations and Structures 
can Produce Happiness and 
Unhappiness. 

Rock (2009) – Managing with 
the Brain in Mind 

Organizacional; 

do Emprego. 

Relações sociais;  

Contato com outros 
colaboradores. 

Capital Humano.  

 

 Criatividade: 

Lyubomirski et al. (2005) –  
The Benefits of Frequent Positiv 
Affect: Does Happiness Lead to 
Success? 

Visser et al. (2013) -  
How leader displays of 
happiness and sadness 
influence follower performance: 
Emotional contagion and 
creative versus analytical 
performance. 

Organizacional; 

do Emprego; 

 

Desafios nas tarefas; 

Supervisores motivadores; 

 

Capital Humano; 

Capital 
Estrutural. 

Satisfação do Cliente: 

Söderlund e Rosengren (2010) - 
The happy versus unhappy 
worker in the service encounter: 
Assessing the impact on 
customer satisfaction. 

Organizacional; 

Do Emprego; 

Pessoal; 

Do Evento. 

Indefinível  Capital do 
Cliente. 

Fonte: O Autor 
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4.1 RELAÇÕES SOCIAIS E O CAPITAL HUMANO 

As relações sociais e a Felicidade exibem, como anteriormente 

mencionado, a maior correlação e são um dos aspectos fundamentais do 

construto da Felicidade (LYUBOMIRSKI et al. 2005, p. 824). Presente na 

Teoria do Bem-Estar de Seligman (2011) no modelo PERMA representada pela 

sigla R de relationships (relações sociais), na escala de Ryff (1995) como 

Relações Positivas com Outros e na adaptação de Gomes (2014) do FIB para 

o ambiente organizacional como vitalidade comunitária.   

De acordo com Armenta et al. (2015) indivíduos felizes tem mais 

aptidão para  fazerem e manterem relações sociais que são definida por 

Seligman (2011) como “a rede ativa que se constrói entre pessoas” 

(SELIGMAN, 2011, apud GOMES, 2014,p.22). 

Rock (2012) argumenta que o cérebro humano é um “órgão social” e 

que indivíduos não integrados em uma sociedade podem ter reações aversivas 

que impedem a sua produtividade.  

Isto significa  para o ambiente organizacional que relações sociais 

dentro da  empresa são igualmente importantes para a Felicidade no Trabalho 

e de acordo com Haller e Haldler (2006), trazem benefícios como o suporte 

emocional, como também, suporte de forma tangível integrando novos 

colaboradores.  

Pode atribuir-se então ao nível organizacional parte da 

responsabilidade de facilitar tais relacionamentos  sociais e criar empregos que 

igualmente viabilizem o relacionamento entre os colaboradores possibilitando a 

Felicidade no Trabalho. Estas elementos podem por exemplo estar ancoradas 

na cultura da empresa.   

De forma resumida pode-se dizer à respeito de relações sociais e da 

Felicidade no Trabalho, que relações sociais fazem pessoas serem mais felizes 

e pessoas felizes tem mais aptidão para construir relações sociais.  

Sobre seu aspecto de nível coletivo o Capital Humano é definido 

como “[…]  um recurso intangível que está incorporado dentro de uma equipe” 

(CHILLEMI e GUI, 2001 apud SWART, 2006, p.140), esse representa as 

experiências e conhecimento de indivíduos dentro de um ambiente social como 

uma equipe ou organização.  Nonaka e Takeuchi et al. (1996) teorizam que o 



68	
	

conhecimento passa da forma tácita de indivíduos para a forma explícita 

acessível para o coletivo através de interações humanas e volta para ser 

absorvido pelo individuo em forma de aprendizagem.  

Sobre estes aspectos analisados acima sugere-se que pode haver 

uma causalidade, entre a Felicidade no Trabalho em termos de relações 

sociais, ou seja, “a rede ativa que se constrói entre pessoas” (SELIGMAN, 

2011, apud GOMES, 2014,p.22) e a teoria de nível coletivo do Capital Humano 

que entende o mesmo como um processo de geração de conhecimento 

coletivo ou organizacional em um ambiente de “interação comunitária”, que 

cruza níveis e fronteiras inter- e intra-organizacionais (Nonaka; Takeuchi et al. 

1996, p.834). 

A Felicidade no Trabalho pode portanto aumentar a troca de 

informações e conhecimento entre indivíduos ou de forma coletiva devido a um 

provável aumento entre relações sociais, possivelmente afetando o Capital 

Humano agregando valor a uma organização.  

4.2 CRIATIVIDADE E O CAPITAL HUMANO E ESTRUTURAL 

A fim de  estabelecer a base desta análise, pretende-se explicar 

brevemente a relação entre o termo da criatividade e o termo da inovação 

através de suas definições. 

A criatividade é definida pela Universidade de Pennsilvenia  por: “A 

geração de ideias ou produtos que são ambos originais e valiosos.”25  

A inovação é definida por Siqueira (20?) por: 

“Fazer coisas novas e valiosas como a implementação de um novo ou 
significativamente melhorado produto (bem ou serviço), processo de 
trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou 
organizações.” (SIQUEIRA, 20?) 

Examina-se que há semelhanças entre os dois conceitos e que, de 

acordo com a teoria,  ambos mostram uma relação sinérgica onde a 

criatividade pode gerar inovações e inovações pode beneficiar a criatividade 

																																																													
25	Website	da	UNIVERSITY	OF	PENNSILVENIA,	AUTHENTICA	HAPPINES,	2016.	
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(SIQUEIRA, 20?). Porém, entende-se que há uma ato ou processo, ou seja, 

uma tarefa que, com ajuda da criatividade, pode resultar em inovações.  

Um estudo da Felicidade de Lyubomirski et al. (2005 B)  relacionado à 

tarefas desafiadoras, elemento da FT do nível organizacional, mostra dois 

lados distintos. Por um lado a tarefa desafiadora criativa é beneficiada pela 

Felicidade de quem a executa, porém, por outro lado, uma tarefa desafiadora 

analítica não se beneficia da Felicidade de quem a executa, ambos em termos 

de desempenho.  

Em um estudo Visser et al. (2013) sugere estabelecer uma relação 

entre a Felicidade de um líder e o desempenho de seus funcionários, que no 

estudo são representados por estudantes, em relação à tarefas criativas e 

analíticas. A relação indica que líderes felizes influenciam seus funcionários a 

terem uma melhor performance em tarefas criativas porém uma pior 

performance em tarefas analíticas. Por outro lado o estudo sugere que líderes 

infelizes influenciam seus funcionários aumentando a performance em relação 

à tarefas analíticas  porém piorando a performance dos funcionários em 

relação à tarefas que exigem criatividade. Esta influência de supervisores sobre 

seus funcionários é denominada de “contágio emocional”. (VISSER et al., 2013, 

p.185).  

Supervisores motivadores, um elemento de Nível do Emprego da FT 

pode ser entendido a partir da definição da motivação que de acordo com 

Arkes e Garske é a (1977, p.3, apud MOREIRA; TODOROV, 2005, p.123): “[...] 

investigação das influências sobre a ativação, força e direção do 

comportamento”. Portanto supervisores motivadores são indivíduos que 

influenciam o comportamento de outros indivíduo.  

Resumindo, pode-se observar que a Felicidade influencia a 

criatividade e a liderança feliz ou infeliz pode influenciar  o desempenho de 

colaboradores sobre tarefas criativas porém não sobre tarefas analíticas.  

Sobre aspecto do Capital Humano no nível individual entende-se que 

o CH representa o “intelecto e a inteligência” (BONTIS, 1998, p.65)  de um  

indivíduo e “a capacidade deste processar informações, inovar” (YEATS apud 

STEWART, 1998, p.77) e solucionar problemas. De acordo com Bontis (1998, 

p. 65): “O Capital Humano é importante porque é a fonte de inovações e 

renovações estratégicas […]”. 
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Sobre Capital Estrutural entende-se, de acordo com Bontis (1998, 

p.66), que se refere aos: “mecanismos e estruturas de uma organização que 

ajudam a apoiar os funcionários em sua busca de uma performance intelectual 

ótima e com isso uma performance positiva para a empresa”. O CE se divide, 

como já abordado, em dois aspectos, o tácito englobando conceitos como a 

cultura organizacional e o explícito englobando elementos de estruturas 

organizacionais como processos.  

O elemento tácito do CE, entrelaçado com a cultura organizacional, 

beneficia uma cultura apoiadora em termos de :”[...]  permitir  aos indivíduos  

experimentar coisas,  falhar e tentar novamente” (BONTIS, 1998, p.66). O CE 

como cultura acolhedora pode favorecer o sustento da formação e 

disseminação de conhecimento entre as partes da organização, o que pode 

determinar o grau de facilidade com que se inova (SWART, 2006). 

A análise dos fatores acima sugere três aspectos da FT que podem 

impactar o CI de uma organização.  

O primeiro aspecto mostra, que, um individuo Feliz pode executar 

com mais facilidade tarefas desafiadoras que requerem criatividade. Tarefas 

desafiadoras que requerem criatividade podem ser, por definição,  tarefas que 

como resultado visam inovar, um elemento do Capital Humano, como identifica 

Bontis (1998) acima. Sugere-se que há, possivelmente uma relação de sinergia 

da Felicidade no Trabalho e a habilidade de um individuo, através de uma 

criatividade elevada, inovar e, portanto, contribuir ao Capital Humano e 

Intelectual de uma organização.  

O segundo aspecto evidencia, que, um líder feliz pode influenciar 

seus colaboradores a terem uma melhor performance em relação às tarefas 

criativas podendo ser descrito ,por definição, como um supervisor motivador. 

Com isso o supervisor motivador, através do contagio emocional, pode 

contribuir de forma tácita aos “[...] mecanismos e estruturas de uma 

organização que ajudam apoiar os funcionários em sua busca de uma 

performance intelectual ótima e com isso uma performance positiva para a 

empresa” (Bontis,1998, p.66) que representa o Capital Estrutural.  

O terceiro aspecto demonstra que a FT pode influenciar 

negativamente a performance de colaboradores, também através da influência 

exercida por seus  supervisores motivadores  em relação às tarefas analíticas. 
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Isto representa para uma empresa e possivelmente seu CH e CE, caso estes 

sejam dependentes da geração de valor através de tarefas analíticas, um 

possível impacto negativo ao CI. 

4.3 SATISFAÇÃO DO CLIENTE E O CAPITAL DO CLIENTE  

A satisfação do cliente é, segundo Detzel e Desatnick (1995 apud 

CHAGA GUIMARÃES, 2007), essencial para o sucesso de um empresa e um 

dos principais elementos de fidelizar os clientes (CHAGAS GUIMARÃES, 

2007).  

De acordo com o estudo de Söderlund e Rosengren (2010) há uma 

correlação entre a Felicidade do funcionário e a satisfação do cliente. O estudo 

sugere que a satisfação do cliente é influenciada pela Felicidade do funcionário 

que o atende e a qualidade do serviço. O cliente atendido por um funcionário 

feliz, que faz um serviço de boa qualidade, é representativamente mais 

satisfeito do que o cliente atendido por um funcionário infeliz que faz um bom 

serviço. Por outro lado a satisfação do cliente não vária e permanece baixa 

quando o serviço é feito de qualidade inferior por um funcionário é feliz ou 

infeliz (SÖDERLUND; ROSENGREN, 2010).  

Para este caso dificulta atribuir-se um nível, e com isso, uma  

elemento específico que causa a Felicidade no funcionário por falta de 

informações. Porém, pode pressupor-se que a Felicidade do indivíduo aqui é 

causada por vários níveis que influenciam a FT.  

Resumindo, observa-se que a Felicidade do funcionário pode 

influenciar a satisfação do cliente  dependendo da qualidade do serviço.  

Sobre aspecto do Capital do Cliente que é definido por: “O valor de 

sua franquia, relacionamentos contínuos com pessoas e organizações para 

quais vende” (HUBERT SAINT-ONGE apud STEWART, 1998, p.128), aponta-

se para o componente importante do CC que é o relacionamento com o cliente 

e sua satisfação que consequentemente pode gerar a fidelidade do mesmo.   

O aspecto do relacionamento com o cliente é, de acordo com Cabrita 

(2009), um componente importante para a geração de informações que pode 

beneficiar ambas as partes porque:   
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“O mais perto que a organização esteja ao seus clientes, o mais disposto 
ele estará para compartilhar informações. O quanto mais os dois 
conhecerem um ao outro, mais rica ficará sua relação e melhores 
oportunidades nascerão para fazerem negócios.” (CABRITA, 2009, p.236)26 

Analisados os aspectos acima, sugere-se que pode haver uma 

relação construtiva entre a Felicidade no Trabalho causando a satisfação do 

cliente  e consequentemente agregando valor ao Capital do Cliente de uma 

organização por, possivelmente,  fidelizar o cliente e aprimorar a relação entre 

ambas as entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
26	Tradução	livre	do	Autor	
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste estudo foi analisar como a Felicidade no Trabalho 

impacta no Capital Intelectual de uma organização. Para responder essa 

questão, buscou-se realizar um estudo sobre os conceitos teóricos e práticas 

que fundamentam a proposta da Felicidade no Trabalho e aprofundar o 

conhecimento sobre o Capital Intelectual nas organizações, assim como, 

pesquisar fatores que possam elencar a elaboração de indicadores do impacto 

da Felicidade  no Trabalho sobre o Capital Intelectual. 

Para alcançar os objetivos mencionados, a pesquisa foi definida como 

definida como exploratória, bibliográfica e qualitativa quanto ao impacto da 

Felicidade no Trabalho sobre o Capital Intelectual de uma organização.  

Os campos de pesquisa da Felicidade, Felicidade no Trabalho como 

também do Capital Intelectual identificam-se como temas ricos em 

informações, em função destes campos serem cada vez mais relevantes ao 

ambiente cientifico e organizacional.  

Para a psicologia o estudo da Felicidade, representa uma fonte para 

entender-se o funcionamento humano com mais profundeza e aprimorar a  

qualidade de vida do ser humano.  

O ambiente organizacional interessa-se pela  Felicidade no Trabalho, 

entre outros, para melhorar as condições de trabalho, suprir  a demanda dos 

colaboradores em função de um lugar mais “humano”  para se trabalhar e pelas 

possíveis  vantagens competitivas que a Felicidade no Trabalho traz a uma 

organização.  

Já o conceito do Capital Intelectual foi ampliando sua importância 

devido as diferentes mudanças no ambiente organizacional como a 

globalização que trouxe como resultado o aumento da  competitividade entre 

empresas e tornou a busca de vantagens competitivas um fator imperativo. O 

Capital Intelectual oferece uma base teórica para explorar estas vantagens 

competitivas necessárias em forma de ativos intangíveis gerados através do 

uso de seus componentes: do Capital Humano, Estrutural e do Cliente.  

 Tornou-se claro ao longo deste estudo que ambos os conceitos, da 

Felicidade no Trabalho e Capital Intelectual, representam construtos complexos 
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relacionadas à múltiplos elementos de diferentes níveis de precedência. Porém 

identifica-se para estabelecer uma possível relação de causa e efeito entre a 

Felicidade no Trabalho sobre o Capital Intelectual de uma empresa é 

necessário focar nestes múltiplos elementos, especialmente no caso da 

Felicidade no Trabalho.  

Neste sentido, foram identificadas 40 elementos de quatro níveis de 

precedência: Nível organizacional; Nível do Emprego; Nível Pessoal e Nível do 

evento que são relacionadas à Felicidade no Trabalho (Fischer, 2010, Warr, 

2007, Sirota, 2005). Para determinar quais destes elementos impactam o 

Capital Intelectual de uma organização, o conceito de CI foi desmembrado  em 

seus componentes: Capital Humano; Estrutural e do Cliente para melhor 

destacar  como esse impacto poderia ocorrer (FIG. 6).   

 
FIGURA 6 - Níveis e elementos da Felicidade no Trabalho sobre o CH, CE, CC. 

 
Fonte: O Autor 
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Para a analise optou-se focar em 4 elementos relacionadas à 

Felicidade no Trabalho e apresenta-los a partir de 3 exemplos, fundamentados 

por 5 estudos científicos pesquisados de onde se identificaram os 4 elementos, 

de causas da Felicidade no Trabalho e interpretar seus possíveis efeitos sobre 

os componentes do CI. 

Na busca da resposta à problematização do presente estudo, é 

possível concluir, pela pesquisa realizada, que o impacto da Felicidade no 

Trabalho sobre o Capital Intelectual de uma organização, pode-se dar através 

dos elementos dos níveis que a compõem, como por exemplo: contato com 

outros colaboradores no Nível do Emprego e relações sociais no Nível 

Organizacional podem contribuir com a troca de informação e produção do 

conhecimento que são fatores do Capital Humano. 

 Desafio nas tarefas podem impactar positivamente porque contribui à 

criatividade e inovação que representam fatores do Capital Humano. 

Supervisores motivadores podem impactar no  Capital Estrutural porque 

contribui à formação de mecanismos e estruturas que melhoram a performance 

dos colaboradores à usar a  criatividade para inovar, porém, observa-se 

também que a Felicidade no Trabalho pode ter um impacto negativo em 

relação à tarefas analíticas.   

O funcionário feliz ou seja o humor típico no trabalho (Nível Pessoal) 

ou humor momentâneo no trabalho (Nível de Evento) pode impactar 

positivamente no Capital do Cliente porque contribui com a fidelização de 

clientes, a satisfação do cliente e pode aprimorar a relação entre ambas as 

entidades. 

Sugere-se com base nesta pesquisa que a hipótese 1. (a Felicidade 

no Trabalho pode ter um impacto direto no Capital Intelectual de uma 

organização influenciando os seus componentes: o Capital Humano, o Capital 

Estrutural e o Capital do Cliente) é correta devido ao fato que há uma influencia 

da Felicidade no Trabalho sobre os componentes do Capital Intelectual.  

A hipótese 2. (o Capital Intelectual de uma organização pode ampliar 

devido à presença da Felicidade no Trabalho) indica ser correta, porém, falta 

evidência empirica para quantificar a ampliação do Capital Intelectual devido à 

Felicidade no Trabalho. 
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Espera-se que essa pesquisa possa contribuir como referencial 

teórico para este campo de pesquisa e incentivar pesquisas futuras também 

como conscientizar os gestores e organizações sobre os potenciais benefícios 

das práticas da Felicidade no Trabalho e do Capital Intelectual. Considera-se 

importante destacar que esta pesquisa não teve a pretensão de  esgotar os 

conceitos envolvidos ou propor a generalização das conclusões obtidas.  

Por este motivo sugere-se realizar pesquisas qualitativas e estudos 

de caso que possam contribuir ao esclarecimento das relações sugeridas neste 

estudo.  

Propõem-se, para um estudo futuro usar as 40 características 

identificadas na analise e usa-las em um estudo de campo como indicadores 

para a Felicidade no Trabalho a fim de entender quais das características e até 

que nível estas influenciam o Capital Intelectual de uma empresa.    
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