
MOTIVAÇÃO

"Podemos afirmar

que, para termos

sucesso, raramente

nos será exigido

mais do que 30%

de conhecimentos

técnicos sobre

nossa área de

especialização,

seja ela financeira,

comercial, ou

qualquer outro

assunto técnico.

Todavia,

precisamos de pelo

menos 70% de

capacidade de

relacionamento

humano,

habilidade para

entender e motivar

pessoas! "

GENTE CAPAZ E
MOTIVADA É O

QUE CONTA

P
ara chegarmos ao suces-
so nos negócios, quais-
quer que sejam os ramos
e portes de nossas empre-

sas, precisamos dominar os as-
suntos relacionados ao nosso
campo de operação, sempre
buscando a exce lênc ia nas
metodologias e processos que
empregamos, bem como em
nossa aplicação de recursos,
mas, isso não basta. Se nos
ativermos apenas a isso estare-
mos fazendo o que quaisquer de
nossos concorrentes estão fazen-
do ou poderão vir a fazer. Para
fazermos diferença, apenas um
ponto é fundamental: nossa gen-
te, os seres humanos que cons-
tituem nossa empresa,
nosso negócio, qual-
quer que seja a
posição hierár-
quica e área de
especialização
de cada pessoa.

Ser empre-
sário, diretor ou
exercer qual-
quer cargo de
supervisão não
se restringe, não
se limita a sim-

plesmente comandar, operar má-
quinas, equipamentos, aplicar di-
nheiro ou utilizar tecnologia mo-
derna. Liderar é principalmente
saber se relacionar com pessoas.
Isso é tanto verdade, que pode-
mos afirmar que para termos su-
cesso, raramente nos será exigi-
do mais do que 30% de conheci-
mentos técnicos sobre nossa área
de especialização, seja ela finan-
ceira, comercial, ou qualquer
outro assunto técnico. Todavia
precisamos de pelo menos 70%
de capacidade de relacionamen-
to humano, habilidade para en-
tender e motivar pessoas! Ser ca-
paz de auxiliá-las a serem o que
realmente são: criaturas respon-
sáveis, criativas, inovadoras, ca-

pazes!

Aparentemen-
te, isso é mui-
to fáci l , mas
apenas na
a p a r ê n c i a ,
pois o primei-
ro passo para
nos qual i f i -
carmos para

entender e gos-
tar de pessoas é
sermos capazes
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de gostar de nós mesmos, de
nos respeitarmos como seres
humanos que somos. Há que
reconhecer nosso próprio va-
lor para que possamos reco-
nhecer o valor das demais
pessoas. Infelizmente, a mai-
oria dos seres humanos não
se gosta, não se valoriza -
basta andarmos pelas ruas,
praças e "shopping centers"
e observarmos com atenção
as pessoas com as quais cru-
zamos. Em sua maioria estão
com os ombros caídos, com
as cabeças abaixadas, numa
demonstração clara de baixa
auto-estima.

As pessoas precisam es-
tar capacitadas tecnicamen-
te para executar bem suas
tarefas, quaisquer que elas
'sejam, mas isso não basta.
Enfatizamos que não basta
estarmos tecnicamente pre-
parados para que possamos
executar a contento uma ta-
refa. É necessário algo mais:
precisamos estar motivados.

A grande diferença é a
motivação, e aí a conversa
fica séria, pois nada, absolu-
tamente nada que ocorra fora
de cada um de nós tem o po-

der de nos motivar ou
desmotivar. Logo, ape-

nas pagarmos ex-
celentes salár ios
ou distr ibuirmos
prêmios, seja em

dinheiro, seja em vi-
agens etc., não

bastará para
motivarmos as

pessoas. Esse pro-
cedimento poderá

até vir a contribuir
para que a pessoa tenha mo-
tivos para se motivar, mas
nunca, nunca mesmo, será su-
ficiente para motivá-la.

Para motivar as pessoas e,
assim, conseguir que elas se
comprometam com a empre-
sa, é necessário tratá-las com
respeito e (por que não?) com
carinho, pois cada uma delas
é semelhante a nós mesmos.
O que queremos? Que nos
respeitem, que nos tratem
com afeto, que não nos ma-
nipulem!

Devemos, portanto, admi-
rar, elogiar, incentivar, orien-
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tar, treinar continuamente as
pessoas com as quais traba-
lhamos, convivemos. Há que
declarar nosso respeito, nos-
so amor por elas, enfatizando
a sua importância para o su-
cesso da equipe.

Para isso, cada pessoa, no
âmbito de suas atribuições,
deve ser chamada a partici-
par do estabelecimento dos
objetivos, do planejamento
necessário para viabilizar o
seu atendimento, da organi-
zação, dos controles a serem
exercidos, da avaliação dos
resultados, enfim, de tudo!
Mas, participação mesmo! As
pessoas devem ter a oportu-
nidade de externar e defen-
der seus pontos de vista e
quando, por quaisquer moti-
vos, estes não puderem ser
desenvolvidos e implantados,
elas esperam que lhes infor-
memos, com clareza, por que
as idéias, as sugestões não fo-
ram implementadas, e acima
de tudo que, com sincerida-
de, agradeçamos às sugestões
que apresentaram.

Pessoas capaci tadas e
motivadas - eis o segredo do
sucesso de qualquer negócio!

Analisem com cuidado o
que afirmamos, coloquem es-
ses procedimentos em práti-
ca e estejam prontos para co-
lher os resultados - excelen-
tes resultados, sem dúvida!

*Antônio Carlos Cassarro é Sócio-
diretor da CTO - Consultoria e

Treinamento Organizacional;
professor da FAAP/CECUR;

conselheiro do CRASP.

Setembro / Outubro 2003


