O Prazer em Trabalhar
O grande desafio dos empresários,
neste século, é sem dúvida estar em
um mercado competitivo e acelerado,
e para isso não tem jeito, é preciso
investir em gestão de pessoas e fazer
com que seus colaboradores sintam-se
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do trabalhador em relação a seu
trabalho, está ligada ao prazer de sua
atividade em uma organização que
valorize seu trabalho e ofereça um
ambiente organizacional prazeroso.
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necessidade de entrega, daquele “algo
mais” por parte do trabalhador. E
aquele que sentir prazer em trabalhar,
será aquele que se doará de forma
intensa no momento necessário.
A responsabilidade das empresas, em
proporcionar melhores condições, não

profissional sinta-se à vontade em seu
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O mundo mudou, as empresas estão
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em que vivemos.

também. Estamos agora sob uma nova
perspectiva, a do prazer em trabalhar.
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