
Como posso encontrar felicidade na vida e 
na carreira? O ponto de partida para descobrir a 
resposta é fazer uma reflexão sobre prioridades. 
A Teoria da Motivação, de Frederick Herzberg, 
aponta que os fatores motivadores são 
essenciais e incluem atividades desafiadoras, re-
conhecimento, responsabilidade e crescimento 
pessoal. É o sentimento de que contribuímos de 
forma significativa para o trabalho, a família e 
a comunidade; e que participamos de desafios 
interessantes que proporcionam oportunidades 
para o nosso crescimento pessoal e profissional. 

É significativo abraçar os desafios nos quais 
acreditamos, e perceber que seremos capazes 
de aprender novas coisas. Há um velho ditado 
que diz: “encontre um trabalho que você ame e 
você nunca trabalhará um dia em sua vida”. As 
pessoas que amam verdadeiramente a própria 
atividade profissional e acham que o próprio 
trabalho é relevante, fazem a diferença na 
empresa, todos os dias.

O ‘ponto arriscadoʼ a considerar sobre as 
pessoas com elevada capacidade de realização 
é que elas alocam seus recursos para realiza-
ções de curto prazo. Elas até podem estar bem 
intencionadas e terem o desejo de prover a 
família com as melhores oportunidades. Entre-
tanto, é provável que desperdicem os recursos 
em caminhos e atalhos que levam a becos sem 
saída. Tais atitudes vislumbram os resultados 
com retorno imediato, a exemplo de promo-
ções, mais do que conquistas a longo prazo, 

como criar bons filhos.
Devemos sempre refletir sobre como 

nossos recursos fluem. O processo de alocação 
de recursos requer que a pessoa decida se a 
família é importante. Em caso positivo, como o 
tempo está sendo dedicado a ela? Na carreira 
profissional, é crucial refletir sobre o que nos 
proporciona crescimento e prazer. Os fatores 
motivadores que nos fazem felizes no trabalho 
são apenas uma parte do conjunto de priorida-
des na nossa vida, e que incluem a família, os 
amigos e a saúde. 

É importante também pensar sobre qual o 
propósito da nossa vida, que pessoa eu quero 
ser. Devemos refletir sobre nossos indicadores 
de sucesso, que pode ser a quantidade de pes-
soas às quais eu seja capaz de ajudar a serem 
bons indivíduos. E, assim, construir uma vida e 
carreira de sucesso. Enfim, ser feliz.
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