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A presença da globalização tem levado as empresas a um processo contínuo de metamorfose, 
pois cada vez mais é preciso encontrar alternativas que as diferenciem da concorrência. Mas se 
as tecnologias e as informações encontram-se tão disseminadas no mercado, como fazer a 
diferença? A resposta pode estar dentro da própria empresa: uma equipe comprometida com o 
negócio e que sempre esteja em busca de melhorias, seja para os produtos ou o próprio 
ambiente corporativo. É nesse momento, de contar com o comprometimento dos 
colaboradores, que alguns gestores esquentam a cabeça. Muitos fatores podem minar o 
comprometimento dos profissionais. Dentre esses, podemos citar quando o funcionário não 
consegue visualizar sentido na sua atividade profissional. De acordo com o consultor e 
psicólogo organizacional Thiago Gomes, outros fatores também podem levar ao 
descomprometimento como a falta de reconhecimento, a ausência de abertura e participação 
das pessoas, bem como a percepção de um cenário de exploração. "A falta de valorização do 
pensamento e da criatividade e ainda os padrões de relacionamento pautados mais na 
confiança e lealdade do que nas competências e nos resultados também podem minar o 
comprometimento da equipe", ressalta Gomes, que desenvolve trabalhos de diagnóstico 
organizacional e Gestão Estratégica de Pessoas. Em entrevista concedida ao RH.com.br, ele 
explica como as empresas podem conquistar equipes comprometidas e o papel do profissional 
de Recursos Humanos dentro desse contexto. Boa leitura! 
 
RH.COM.BR - Quais as características de uma equipe comprometida com a empresa? 
Thiago Gomes - O comprometimento de uma equipe pode ser percebido através de alguns 
fatores-chave da dinâmica organizacional e podemos confirmá-lo através de pessoas que têm 
iniciativa e colocam em prática suas idéias de melhoria para o trabalho, responsabilizam-se 
pelos resultados globais da empresa e não só do seu departamento, buscam resolver os 
problemas que surgem no dia-a-dia sem adiamento, questionam sobre ordens e tarefas sem 
objetivo claro, pensando na produtividade e no desempenho. As pessoas que formam uma 
equipe comprometida são altamente participativas e têm a consciência da melhoria contínua. 
 
RH - Comprometimento e motivação confundem-se? 
Thiago Gomes - Muitas pessoas confundem os dois termos. Mas neste caso e na prática, a 
motivação pode ser definida como um pré-requisito para o comprometimento. Pessoas 
automotivadas, na maioria das vezes, serão naturalmente comprometidas com a organização e 
seus resultados. A motivação é o combustível. O comprometimento é o resultado positivo de 
pessoas motivadas e realizadas ou com perspectiva de realização. Apesar da motivação ser 
algo interno do ser humano, a organização tem papel fundamental em estimulá-la através dos 
reconhecimentos formais como, por exemplo, salário, bônus, prêmios, promoções. E através 
dos reconhecimentos informais como elogios, feedbacks positivos e corretivos, premiações 
simbólicas, entre outros. 
 
RH - Existe uma fórmula que garanta o comprometimento dos profissionais? 
Thiago Gomes - Não existe fórmula. Podemos encontrar equipes comprometidas com o 
trabalho em diversas empresas de vários segmentos e portes. E na maioria dos casos, 
percebemos que o modelo de gestão é o meio para atingir o comprometimento. Os fatores 
encontrados nesse tipo de gestão são: clara visão de futuro difundida a todos; clareza dos 
papéis e das atribuições; missão e metas desafiadoras; alinhamento de expectativas; 
monitoramento periódico da satisfação e percepção interna; liderança capacitada em Gestão 
de Pessoas e reconhecimento por competências. 
 
RH - Como é possível convencer os funcionários a vestirem a "camisa" da empresa? 
Thiago Gomes - Acredito que convencer não é o melhor caminho, pois o comprometimento é 
atitudinal e, para que ele exista, é necessário que o funcionário tenha internalizado valores 
como compromisso, responsabilidade e iniciativa, além dos itens que já descrevi. Mas para 
isso, é necessário um trabalho contínuo de Gestão de Pessoas, que seja consistente e pautado 
na cultura específica de cada empresa. 
 
RH - Que sentimentos despertam o comprometimento dos profissionais? 



Thiago Gomes - Posso dizer que é ao se comprometer com a empresa, as pessoas baseiam-se 
em uma complexa teia de sentimentos, sendo o principal deles o significado do trabalho. Mas 
para citar alguns, podemos destacar que o profissional precisa: sentir-se parte da equipe; 
participar das decisões, expressar idéias, ser convidado a colaborar, seja levantando pontos de 
melhoria, seja construindo ações conjuntas; sentir-se reconhecido; ser reconhecido pelo seu 
trabalho, através de feedbacks, promoções, reajustes salariais, premiações. 
 
RH - Há outros sentimentos que também fazem o profissional comprometer-se com a 
empresa? 
Thiago Gomes - Existem. O colaborador também necessita ser designado como responsável 
por projetos importantes e processos especiais. Cabe ressaltar que este tipo de 
reconhecimento deverá ser utilizado com base nas competências reais versus as exigidas pela 
função. Ele tem que sentir que há perspectiva de futuro e perceber no processo de gestão que 
há vontade, por parte da liderança, em desenvolver a empresa e os colaboradores, com 
perspectiva de novos negócios, de crescimento, de investimento na educação e treinamento de 
novas competências. É fundamental que o colaborador sinta-se bem no ambiente de trabalho. 
Este sentimento só é possível quando há cooperação, autonomia e recursos adequados para a 
realização das tarefas, além de um ambiente acolhedor e participativo, onde os departamentos 
ajudam-se e colaboram internamente e entre si. Não podemos deixar de lembra que o 
funcionário precisa ainda se sentir peça importante para o produto ou serviço oferecido pela 
empresa. O colaborador adquire este sentimento quando percebe o impacto do seu trabalho no 
produto final ou serviço que a empresa oferece. Atividades repetitivas e fragmentadas são 
caminhos rápidos e curtos para a alienação e a falta de significado para o trabalho. 
 
RH - Esses sentimentos que o Sr. citou estão relacionados diretamente à cultura da empresa? 
Thiago Gomes - Sim. A cultura como conjunto de normas, crenças e valores organizacionais é 
responsável por gerar tanto os sentimentos que são importantes para o comprometimento 
quanto os sentimentos negativos e de não-identificação com a empresa. Costumo dizer que a 
cultura organizacional é como um perfume em constante transformação e que pode 
contaminar os colaboradores positiva ou negativamente. Inclusive os novos contratados. 
 
RH - As relações interpessoais podem interferir no comprometimento das equipes? 
Thiago Gomes - Com toda a certeza. Pessoas que não se dão bem, não se comunicam bem, 
como conseqüência, criam subgrupos fechados, as famosas panelinhas, que geram conflitos 
internos, por vezes ocultos. Nesse caso não existe cooperação e cada um se responsabiliza 
apenas pelo seu trabalho. Estes fatores formam um conjunto que descaracteriza uma equipe. 
Além disso, esse tipo de dinâmica deixa a cultura organizacional saturada, onde os valores 
principais são prejudicar o outro, para obter destaque e reter informações para ter mais poder, 
perdendo-se o foco principal do trabalho que é o desempenho máximo e, para isso, o 
comprometimento é fundamental. 
 
RH - Qual a melhor alternativa para se avaliar o nível de comprometimento dos colaboradores? 
Thiago Gomes - A melhor alternativa é monitorar constantemente os resultados obtidos e 
compará-los com as metas estabelecidas. Para isso, a empresa precisa coletar dados do 
trabalho de forma rigorosa e confiável, para mensurar se as expectativas foram atingidas ou 
superadas. Devemos atentar para o fato de que pessoas que trabalham além do horário, que 
estão disponíveis a qualquer momento para qualquer tarefa, ou que colocam o trabalho 
sempre em primeiro lugar, normalmente são os donos da empresa e não quer dizer que 
pessoas que não o fazem sejam descomprometidas com a organização. 
 
RH - Que diferencial uma equipe comprometida traz ao negócio? 
Thiago Gomes - O diferencial de uma equipe comprometida é percebido principalmente pelo 
cliente. Pode ser através de um atendimento mais atencioso, de um serviço bem prestado, da 
criação de um suporte de pós-venda efetivo, ou ainda, da preocupação com o desperdício, da 
busca constante pela qualidade e da participação ativa desta equipe em melhorar o trabalho e 
criar novas formas de aumentar a performance da organização. Uma equipe comprometida 
respira o trabalho e está sintonizada com o negócio, podendo agregar valor através de 
inovações criativas e uma parceria real com a empresa. 
 



RH - Qual o melhor caminho para reverter a falta de comprometimento de uma equipe? 
Thiago Gomes - A primeira ação a ser desenvolvida é a de buscar a causa para essa falta de 
comprometimento. Entender quais os fatores que estão gerando impacto à dinâmica 
organizacional e analisá-los conjuntamente. Não podemos tratá-los de forma individual. Após 
esta etapa diagnóstica, pode-se priorizar ações focadas que revertam os impactos negativos 
da falta de comprometimento e implantar as mudanças necessárias. 
 
RH - De que forma o profissional de RH pode participar desse processo? 
Thiago Gomes - O profissional do RH tem como principal atividade "cuidar das pessoas". Mas 
para que esta responsabilidade seja cumprida com sucesso, ele deve buscar cada vez mais 
desenvolver uma área de Recursos Humanos estratégica. É importante que esta área de RH 
esteja alinhada ao negócio da empresa, que tenha objetivos em curto, médio e longo prazo. 
Que possua não apenas descrito na missão, mas difundido e aplicado na prática, o conceito de 
que as pessoas são realmente o bem mais valioso de sua organização. Que elas precisam ser 
estimuladas, ouvidas, participadas e por que não desafiadas? Acredito que a atuação do gestor 
de RH deve procurar a neutralidade, para atender a ambas as expectativas, tanto as da 
organização quanto as dos funcionários, transformando a empresa em um lugar feliz para se 
produzir e se realizar. 
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