
A melhor
RECOMPENSA
Primeiro, dinheiro no bolso. Depois, promoção e elogio. Pesquisa
exclusiva mostra o que nos motiva após um trabalho bem-feito
POR ANA LUIZA HERZOG
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Placas e festas no escritório sempre foram
formas importantes de reconhecimen-
to para qualquer profissional. Assim co-
mo elogios, viagens, fotos com o presi-

dente e tapínha nas costas. Mas o que faz com
que a maioria deles vá para casa realmente fe-
liz da vida e, o mais importante, com muita von-
tade de marcar mais gols para a empresa é uma
boa soma de dinheiro no bolso. Na pesquisa fei-
ta com exclusividade para a VOCÊ S/A pela H2R
Pesquisas Avançadas, de São Paulo, a recompen-
sa em dinheiro saiu na frente. Ela foi eleita a for-
ma favorita de reconhecimento por 32% dos
125 executivos entrevistados (2% deles são pre-
sidentes e vices; 17% diretores e 81% gerentes).
Para a direção da América Latina Logística
(ALL), empresa controlada pelo Grupo GP, os
benefícios de uma política de reconhecimento
baseada em dinheiro são inquestionáveis. "Re-
compensar as pessoas dessa maneira faz parte
da nossa cultura e gera uma motivação que pro-
porciona resultados fantásticos para a empre-
sa" afirma Valéria de Paula, gerente de recursos
humanos da ALL.

A mineira Melissa Werneck, de 32 anos, ge-
rente de projetos da ALL, é um dos funcionários
apaixonados pela política da empresa. Há seis
anos na organização, Melissa só voltou de mãos
vazias para casa uma única vez. Durante quatro
anos ganhou bónus de cinco salários e, em 2002,
um bônus duplo de dez salários. Foi quando
comprou a casa na qual mora hoje em Curitiba.
"Além de ser reconhecida pelos resultados que
entrego, acho fantástico ter a oportunidade de
fazer o que eu bem entender com o dinheiro",
afirma. A executiva também já usou parte do bô-
nus para trocar de carro, viajar para o exterior e
comprar ações da empresa.

Assim como Melissa, muitos dos entrevista-
dos afirmaram no levantamento que o bónus,
independentemente do valor, seduz porque é si-
nónimo de liberdade. Na montadora sueca Vol-
vo, além dos frutos da remuneração variável, as
diretorias costumam ter uma verba para premiar
desempenhos excepcionais ao longo do ano. "Já
tentamos trocar esse prémio em dinheiro por
viagens ou cursos, cujos valores eram até maio-
res, mas ninguém aceitou", afirma Sônia Gurgel,
gerente de recursos humanos da Volvo. "Dificil-

mente os funcionários trocam essa autonomia
por qualquer outra coisa."

Isso explica por que a remuneração variável
foi adotada em larga escala pelas empresas e faz
brilhar os olhos de muitos executivos. Mas por
suscitar tantos sentimentos é que os especialis-
tas aconselham as corporações a ter muita cau-
tela quando decidem premiar o desempenho de
seus funcionários com dinheiro. "É um cami-
nho meio sem volta", afirma Anderson Sant'Anna,
professor da Fundação Dom Cabral (FDC), de
Belo Horizonte. "Se a empresa por algum moti-
vo reduz os valores dos bónus, os funcionários
não interpretam a medida como uma redução,
mas como uma perda."

Outro aspecto que deve ser levado em conta
é que os executivos esperam que as empresas te-
nham padrões simples e quantificáveis para me-
dir e recompensar o desempenho. Na prática, is-

so significa o seguinte: se ganha ou deixa de le-
var uma bolada para casa, o executivo acha cru-
cial entender o porquê. "O bom da ALL é que os
critérios são bem objetivos", diz Melissa. "Por is-
so, mesmo se você não se beneficia, nunca é sur-
preendido de maneira desagradável."

Depois do dinheiro, o estudo mostra que vem
a velha e boa promoção, eleita por 25% dos exe-
cutivos entrevistados como a melhor forma de
recompensa. O catarinense Dirceu Tiegs, de 40
anos, foi promovido recentemente a diretor exe-
cutivo da unidade de estrutura territorial da Map-
fre, empresa de seguros de origem espanhola.
Uma conquista que ganhou ainda mais impor-
tância para o funcionário quando o presidente
da empresa comunicou o fato a outros 90 execu-
tivos da companhia durante um treinamento.
"Eu me senti ainda mais valorizado", diz ele. "Sa-
bia de antemão que isso iria acontecer, mas a
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emoção que senti na hora ao receber os cumpri-
mentos dos colegas foi única", diz Dirceu.

No caso de Marcos Eduardo dos Santos Fer-
reira, também um executivo da Mapfre promo-
vido recentemente ao posto de vice-presidente
da área de vida e previdência, os cumprimen-
tos dos colegas pelos corredores da empresa
aconteceram por outro motivo: um e-mail do
próprio presidente espalhou a notícia para os
l 400 funcionários da organização no Brasil.
"Esse tipo de prática deixa a pessoa envaideci-
da e dá um peso ainda maior à conquista", afir-
ma Cleide Fonseca Rodrigues, diretora de re-
cursos humanos da Mafpre no Brasil.

EGO ACARICIADO
Cleide está certa. Quando o assunto é reconhe-
cimento, a maioria dos executivos não quer mes-
mo muita discrição. Dos 125 entrevistados pela
H2R, 59% afirmaram preferir que o reconheci-
mento seja público dentro e até mesmo fora da
empresa. E esse desejo não está só relacionado à
vontade de ter o ego acariciado. "Ao ter o seu bom
desempenho exposto, o funcionário ganha po-
der de barganha interno", afirma Anderson, da
FDC. "Mas nem toda empresa divulga isso para
fora por medo de o executivo ficar em evidência
e ser assediado pela concorrência."

Há um outro lado da moeda nesse assunto.
Para Marcelo Cardoso, gerente-geral da DBM no
Brasil, o que está por trás dessa vontade de ga-
nhar confete é a falta de um processo constante
e sólido de feedback na organização. "As pessoas
querem mais do que sentar com o chefe de seis
em seis meses e listar de maneira formal os pon-
tos fracos e fortes", afirma."Elas querem simples-
mente conversar no dia-a-dia,ter referências so-
bre aquilo que estão desenvolvendo."

Além do elogio, outras formas de recompen-
sa menos tangíveis foram citadas, sobretudo pe-
los executivos do primeiro escalão. "Enquanto
a auto-estima dos gerentes ainda está muito as-
sociada às recompensas externas, como promo-
ção e bónus, diretores, vices e presidentes já sa-
ciaram suas demandas financeiras e estão bus-
cando agora outras realizações", diz Marcelo.
Por isso, um projeto desafiante e liberdade pa-
ra implementar suas ideias são tão valorizados
pela turma do topo.
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