
Felicidade no trabalho: 
uma escolha 

com propósito

Tenho sido muito 
questionado 
sobre qual o perfil 
comportamental 
desejado pelas 
organizações

Posso afirmar que as 
companhias bus-
cam pessoas felizes 

que encontram propósito 
no que fazem. Não impor-
ta seu nível hierárquico, o 
que importa é com quanta 
paixão você desenvolve 
seu trabalho. No mundo 
de hoje, todos querem 
resolver as coisas rapi-
damente e ser muito bem 
atendidos, e é isso que a 
corporações buscam. 

Não sabemos ao certo o 
que é a felicidade ou como 
medi-la. Essa tarefa é tão 
difícil quanto determinar 
a temperatura da alma 
ou a cor exata do amor. 
Como mostra Darrin M. 
McMahon em seu elucida-
tivo estudo “Felicidade: 
uma História”, desde o 
século 6 a.C, quando o rei 
Creso disse jocosamente 
que “aquele que vive não 
é feliz”. Temos visto esse 
duvidoso conceito ser 
considerado uma aproxi-
mação de vários outros, 
como prazer, alegria, ple-
nitude e contentamento. 

Como disse Samuel 
Johnson, a felicidade 
instantânea só é possível 
quando se está bêbado. 
Já para Jean-Jacques 
Rousseau, a felicidade 
era estar num barco sem 
rumo, sentindo-se um 
deus (o que não é exata-
mente a imagem que se 
tem de produtividade). 
Há, ainda, outras defini-
ções de felicidade que não 
são nem mais nem menos 
plausíveis que as de Rous-
seau ou de Johnson. 

Tenho certeza que to-
dos gostamos de, quan-
do vamos comprar um 
hambúrguer em um fast 
food, ser recebidos com 
um sorriso pela atendente 
do caixa! Quando a pessoa 

entende seu propósito, 
ela pode mudar o mundo. 
A menina do caixa não faz 
o hambúrguer, mas ela faz 
parte de sua experiência 
de comer o hambúrguer, 
e, pelo tratamento dela, 
essa experiência pode ser 
ótima ou péssima. 

Segundo Stephen R. Co-
vey: “A felicidade, como 
a infelicidade, é uma es-
colha proativa”. Pessoas 
felizes encontram propó-
sito de verdade no que 
fazem, e por isso fazem 
bem. E essas pessoas não 
arrumam desculpas para 
não fazer as coisas, elas 
simplesmente vão lá e fa-
zem. Esse profissional é o 
típico brasileiro moderno, 
que é engajado, criativo e 
acima de tudo muito feliz, 
usando seu carisma e o 
bom humor para ser cada 
vez mais resiliente. 

No mercado de trabalho 
temos muitos profissio-
nais de “faz de conta”, 
que se escondem atrás de 
certificações e diplomas 
ou com títulos de coach. 
No fim do dia, porém, não 
entregam o que deles é 
esperado e se engajam 
em fofocas de corredor. 
Esses profissionais fazem 
muito mal para a compa-
nhia, e, insisto, não im-
porta o nível hierárquico 
em que estejam. 

Não falo da crítica cons-
trutiva,  que é muito 
bem-vinda em qualquer 
empresa, mas sim do 
profissional que fala mal 
da empresa para se de-
fender. Pois esse não 
consegue sucesso e, em 
vez de procurar melho-
rar, fica desmotivando os 
demais e falando mal da 
companhia. 

Por isso, afirmo: seja 
feliz e demonstre essa 
felicidade dentro de sua 
empresa, pois pessoas 
felizes e verdadeiramente 
engajadas transformam o 
mundo! 
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D - Concurso Literário
Com foco no incentivo à escrita e à leitura, a Pague Menos prorrogou 
as inscrições para o seu 8º Concurso Literário. Dessa forma, é pos-
sível estimular as pessoas a se dedicarem a diferentes atividades e 
aprimorar alguns de seus talentos, principalmente, nesse período em 
que isolamento social é recomendado. Até o dia 20 de abril, os parti-
cipantes podem enviar suas poesias com o tema “Viva Plenamente”. 
O assunto também se tornou oportuno, pois encoraja as pessoas a 
refletirem sobre sua saúde física, mental e suas emoções para conseguir 
expressá-las por meio do papel. Inscrições em:(www.paguemenos.com.
br/concursoliterario).

E - Home Office Total
Desde que o Coronavírus se tornou uma contaminação comunitária, 
muitas operações estão funcionando no modelo home office. A BR 
Consórcios, empresa com mais de 60 mil clientes ativos pelo Brasil, não 
é diferente. Suas equipes e as associadas estão trabalhando de casa. 
No entanto, não foi difícil, já que a empresa possui tecnologia para 
disponibilizar suas atividades totalmente online, efetuando vendas, 
analisando cadastros, realizado assembleias, fazendo atendimento 
pelo SAC, efetuando pagamento de bens. Portanto, caso o cliente seja 
contemplado, neste período, a utilização do crédito continua normal-
mente. O atendimento online é realizado em todo o processo. Saiba 
mais: (www.brconsorcios.com.br).

F - Segmento Premium 
Mesmo com a situação atípica do mês de março por conta do Coronavírus, 
a Volvo Car Brasil fecha o primeiro trimestre ocupando a liderança do 
segmento de eletrificados premium e o primeiro lugar entre os SUVs 
Premium. No total, a marca comercializou 1.672 unidades, fechando 
o trimestre com 15,4% de participação no segmento Premium. O 
destaque ficou novamente para o XC60, com 654 unidades, líder no 
seu segmento de atuação de SUV médios. O total de SUVs emplacados 
pela marca no primeiro trimestre foi de 1.495 unidades, maior volume 
entre todas as marcas do Premium. Assim como no Brasil, o XC60 foi 
o modelo mais vendido pela empresa no mundo, seguido pelo XC40 
e pelo XC90.  

A - Máscaras de Proteção
Com o objetivo de ajudar no combate à pandemia do Coronavírus, 
a Ford anunciou que vai produzir inicialmente 50.000 máscaras 
de proteção facial em suas instalações de Camaçari, na Bahia, e 
de Pacheco, na Argentina, para equipar os profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente tratando pacientes que contraíram 
a doença. As máscaras, fabricadas com lâmina de acetato e peças 
de suporte, fazem parte dos itens de proteção individual mais re-
quisitados por esses profissionais no momento. A distribuição nos 
pontos de serviço será coordenada por meio das Secretarias de 
Saúde e da Cruz Vermelha. 

B - Higiene e Limpeza
A Bombril está unindo esforços junto à sociedade brasileira para 
combater a pandemia da COVID-19 doando desinfetantes com ação 
bactericida, detergentes, sabão líquido, amaciantes, saponáceos e 
álcool em gel 70º INPM para asilos de idosos localizados na cidade 
de São Bernardo do Campo, onde fica a sede da empresa. A iniciativa 
será replicada também em asilos da cidade de Sete Lagoas (MG) 
e da cidade de Abreu e Lima (PE), onde a empresa possui plantas 
industriais. Este é o início de uma série de doações que serão feitas 
focando em ajudar idosos, que sabidamente tem reduzida a capacidade 
do sistema imunológico.  

C - Distribuição de Refeições
A Prefeitura de São Paulo anunciou  o Projeto Rede Cozinha Cidadã, 
uma iniciativa liderada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidada-
nia. O projeto tem o objetivo de dar alternativas de alimentação para 
a população em situação de rua, além de promover a participação de 
comércios e pequenos restaurantes a gerarem renda com a venda de 
comida durante a crise acarretada pela quarentena do Coronavírus. 
Estabelecimentos de alimentação localizados na cidade de São Paulo 
interessados em prestar serviços de fornecimento de refeições à po-
pulação de rua podem se candidatar. Interessados enviem e-mail para 
(cafsmdhc@prefeitura.sp.gov.br), onde obterão informações e esclarecer 
dúvidas sobre o processo de inscrição. Acesse o edital no link: (http://
bit.ly/redecozinhacidada). 

G - Praças de Pedágios
A Veloe, marca de pagamento automático para pedágios e estacionamentos 
uniu-se aos esforços de combate à propagação da Covid-19, iniciando a 
entrega de 25 mil tags em rodovias de todo o país, em uma ação conjunta 
com 40 concessionárias. O objetivo é reduzir o fluxo de veículos nas cabines 
manuais e diminuir o risco de contaminação pelo possível toque, proximidade 
ou manuseio de dinheiro, pelos profissionais que trabalham nas praças de 
pedágios e motoristas. Os motoristas interessados ativam o adesivo no site 
da Veloe (www.veloe.com.br) e já podem usar em sua próxima viagem. São 
12 mensalidades grátis, sem taxa de adesão e nem fidelidade.

H - Prêmio para Designer  
Começaram as inscrições para o 3º Prêmio de Designer Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin. É destinado a universitários e recém-formados de 
qualquer área, não se restringindo somente a jovens designers. A ideia é 
premiar propostas que destaquem e concebam a relação do design com 
outras áreas, como arquitetura, biologia, engenharia, moda, tecnologia e 
ciências sociais.O prêmio propõe temas desafiadores para instigar soluções 
inovadoras o escolhido da vez é REVER. Nas edições anteriores temas como 
COMPARTILHAR e CIRCULAR foram os sugeridos, trazendo ideias das mais 
diversas, e instigando proposições e discussões sobre a palavra como forma. 
Mais informações: (http://premiodesign.institutotomieohtake.org.br/).

I - Doação para Hospitais
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira lançou uma campanha de 
enfrentamento ao Coronavírus para arrecadar doações de materiais e 
recursos para hospitais públicos e entidades assistenciais que atendem 
a população de baixa renda. O marco zero da iniciativa será uma doação 
feita pela entidade de 30 mil máscaras, 1.250 litros de álcool gel, 5.700 
fronhas hospitalares para o Santa Marcelina, o maior hospital público da 
Zona Leste, que atende pacientes majoritariamente pelo SUS na região 
mais populosa da cidade e onde há várias comunidades vulneráveis. Os 
materiais foram adquiridos após consulta ao hospital, que está em cam-
panha para arrecadar recursos e materiais.   

J - Casa e Vinho
A Evino, um dos maiores e-commerces de vinhos do País, computou um 
aumento de 35% em suas vendas na última semana, sendo São Paulo e 
Rio os principais focos de crescimento. A empresa adotou uma série de 
medidas que estimularam esse aumento como congelamento do dólar, 
descontos acima de 40% e lançou a campanha 'É Hora de Ficar em Casa', 
que traz ofertas diárias e frete expresso grátis em São Paulo em uma seleção 
de produtos por tempo indeterminado, além de ações nas redes sociais, 
como lives de degustação. Outro fator que contribuiu para o crescimento 
das vendas é o momento de confinamento, com o comércio fechado e as 
pessoas acionando mais o e-commerce. Saiba mais:(www.evino.com.br).

De acordo com a pes-
quisa “As finanças 
dos pequenos negó-

cios paulistas em tempos 
de Coronavírus”, realizada 
pelo Sebrae-SP, os MEIs têm 
apenas oito dias, em média, 
de caixa para pagar seus 
compromissos financeiros. 
Depois disso, caso não haja 
nenhum tipo de auxílio ou 
empréstimo, vão entrar em 
dívidas ou fechar as portas. 

A pesquisa ouviu 2.696 
donos de pequenos negócios 
paulistas entre os dias 27 e 
29 de março e foi inspirada 
em um estudo da consultoria 
americana JP Morgan Chase, 
realizado nos Estados Unidos. 
Para chegar ao número de dias 
de caixa, a pesquisa levou em 
conta entradas e saídas decla-
radas, além de uma estimativa 
de reserva de cada empresa. 
Levando em conta o universo 
geral dos pequenos negócios 
paulistas, as micro e pequenas 
empresas têm, em média, 12 
dias de caixa. 

O número é maior entre as 

As micro e pequenas empresas têm, em média, 12 dias de caixa.
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O Colégio Notarial do Bra-
sil - Seção São Paulo (CNB/
SP) firmou  convênio com a 
Desenvolve SP - O Banco do 
Empreendedor para disponi-
bilizar linhas de capital de giro 
com condições especiais aos 
notários. A partir de agora, 
as serventias extrajudiciais 
podem contar com mais de 
meio bilhão de reais em crédito 

disponibilizados pelo Governo 
de São Paulo. A medida visa 
mitigar os efeitos dos impactos 
financeiros do Coronavírus. 

Os cartórios paulistas contam 
com a taxa reduzida a partir de 
1,20% e prazo de até 42 meses 
de para pagar, inclusa uma ca-
rência de até nove meses para o 
financiamento de capital de giro. 
As condições diferenciadas de 

financiamento voltada às serven-
tias extrajudiciais, afetadas dire-
tamente pelas consequências da 
pandemia do Coronavírus, visam 
maior liquidez ao setor. 

Podem solicitar os finan-
ciamentos de capital de giro 
empresas paulistas com fatu-
ramento anual entre R$ 81 mil 
e R$ 10 milhões. 

Para cartórios e empresas 

com faturamento abaixo de R$ 
81 mil, estão disponibilizados 
R$ 175 milhões pelo Banco 
do Povo Paulista, que financia 
micros e pequenos negócios 
formais e microempreendedo-
res urbanos e rurais, inclusive 
os do setor informal. Mais infor-
mações: (http://www.desenvol-
vesp.com.br/empresas/opcoes-
-credito/credito-digital).

MEIs serão os primeiros a 
zerar o caixa, aponta pesquisa
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem ser os primeiros a sentir os efeitos da crise do 
Coronavírus no País

Imobiliárias conseguem pagar 
as contas por 26 dias, enquan-
to empresas da área da saúde 
contam com 20 dias. Na média, 
apenas 17% dos empreende-
dores pesquisados afirmam 
ter reserva de caixa.

A pesquisa também mostra 
que 95% das empresas regis-
traram queda de vendas desde 
que a crise do Coronavírus co-
meçou. A realidade de 54,3% 
dos entrevistados, hoje, é a 
empresa de portas fechadas. 
Por outro lado, 35,5% afirmam 
que estão atendendo por 
WhatsApp, 23,5% por outras 
redes sociais e 22,9% por te-
lefone. Elas podiam dar mais 
de uma resposta. Atualmente, 
apenas 26% dos pequenos 
negócios entrevistados ofe-
recem serviço de entrega 
– no setor de serviços, esse 
índice cai para 17,1%. Hoje, 
São Paulo tem 4,2 milhões 
de pequenos negócios, que 
representam 5 milhões de 
vagas formais – o equivalente a 
49% dos empregos no Estado 
(AI/Sebrae).

Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), que contam com 21 
dias antes de zerar o caixa. 
“Os MEIs são os mais atingidos 
pela crise atual porque são 
aqueles negócios que mais 
dependem de pagamentos à 
vista. Eles recebem hoje para 
pagar o fornecedor amanhã. 
Esse cenário é ainda pior para 
aqueles que prestam serviço 
de atendimento ao público”, 
diz o diretor-superintendente 

do Sebrae-SP, Wilson Poit.
Entre os segmentos pes-

quisados, aqueles que mais 
devem ser atingidos pela crise 
são os de serviços domésticos 
e construção (nesse caso, 
prestadores de serviços), que 
contam com apenas quatro 
dias de caixa. Por outro lado, 
empresas de informação e 
comunicação, ou seja, que 
utilizam mais a tecnologia, 
têm 35 dias antes de zerar. 

A Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) estima que as vendas de Páscoa 
devem ser mais fracas na comparação com 
anos anteriores, devido a ocorrência da 
pandemia de Coronavírus.

“A expectativa de vendas do varejo para 
a Páscoa pode ser fraca, e também vai 
depender muito se até lá nós estivermos 
ainda no isolamento. Como está hoje, vai 
reduzir não só a procura, mais também a 
abertura de lojas. Para aquelas que vão 
poder abrir, como os supermercados, o 
movimento deve ser mais fraco do que 
no ano passado”, analisa Marcel Solimeo, 
economista da ACSP.

Ele explica que, diante do cenário atípico, 
é muito difícil fazer uma projeção, porque 
vai depender da reabertura do comércio 
no próximo dia 7. Porém, diante do quadro 
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mais fracas dos últimos anos

Com as restrições, famílias não 
conseguirão se reunir.

atual, com as restrições, muitas famílias não 
conseguirão se reunir. “Também porque as 
pessoas não estão nesse clima comemorativo 
tradicional, como é observado todos os anos”.

Quanto ao preço dos produtos mais comuns 
da Páscoa, itens importados, como vinho e 
bacalhau, podem ter preços mais altos do que 
no ano passado, devido a alta do dólar. Para o 
economista, no entanto, provavelmente nem 
toda a alta do dólar deverá ser repassada, por-
que as vendas devem ser mais fracas do que 
habitualmente ocorrem em anos anteriores.

“O problema dessa data é que os pequenos 
produtores de ovos de Páscoa, que vendem 
em pequenas quantidades em vários locais - 
e não nas grandes redes de supermercados 
- podem ter uma dificuldade muito grande 
para vender. Para eles, o risco do prejuízo 
é maior”, alerta o economista (AI/ACSP).

CNB/SP firma convênio para linhas de crédito aos notários


