
Todos motivados 
 
Um bom salário é suficiente para motivar um funcionário e torná-lo produtivo e eficiente? Por 
incrível que pareça, não. É o que garantem consultores especializados em Recursos Humanos. 
Em algumas pesquisas sobre o tema Motivação realizadas por consultorias da área, a 
remuneração aparece em quarto lugar na lista de prioridades dos profissionais. Na dianteira 
estão itens como a valorização profissional, o bom tratamento, a auto-realização e a 
participação nos projetos e processos decisórios.  
 
Pesam também na motivação do funcionário aspectos como um bom ambiente de trabalho, 
perspectivas de crescimento e relações amistosas com as chefias. Tudo isso, no entanto, não 
tem um efeito eficaz se o funcionário não gostar do que faz. Afinal, a satisfação pessoal é o 
que empurra o profissional a colocar em prática todas suas habilidades profissionais, a ter 
vontade de comparecer diariamente ao seu posto de trabalho, a enfrentar os desafios e a ser 
produtivo.  
 
No entanto, alertam os consultores e psicólogos, não existe uma receita pronta para as 
empresas manterem seu time afinado e satisfeito. Cada ser humano se motiva por razões 
diferentes. E cabe às empresas descobrir isso, para poder valorizar seus talentos. "Os motivos 
individuais são determinados por personalidade, traços biológicos, experiência pessoal e 
aprendizagem” explica Leopoldo Antonio de Oliveira Neto, professor da Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.  
 
Entretanto, os aspectos emocionais do trabalho e a importância do capital humano para o 
crescimento dos negócios só começaram a ser levados em conta pelas organizações na década 
de 90. Nos anos 80, a cultura dominante era a da submissão dos profissionais à proteção 
oferecida pelas organizações. No entanto, hoje, ao invés de gerir as pessoas enfatizando 
apenas o controle, passou-se a adotar a prática do desenvolvimento de talentos. Esse novo 
foco tem ajudado muitas empresas a crescer e a ganhar espaço no mercado em que atuam. 
Grande parte das organizações vencedoras de prêmios adotaram essa postura e alavancaram 
seus negócios.  
 
Cada vez mais empresas brasileiras estão se conscientizando de que os fatores emocionais 
falam mais alto no ambiente do trabalho. Salário, quando muito baixo, age como agente 
desmotivador, mas o oposto não é garantia de sucesso. "Uma remuneração alta pode 
satisfazer por um determinado tempo, mas se não houver motivação, o profissional acaba 
frustrado, tornando-se apático e improdutivo", justifica Oliveira Neto. 
 
Foco do atacado distribuidor 
Entre as empresas que estão se voltando para o capital humano como diferencial de mercado 
estão as do setor atacado distribuidor. As ações motivacionais contemplam principalmente a 
área de vendas. São muito comum em grandes companhias do setor congressos de vendas e 
campanhas de pontuação, que ofertam prêmios e aumento de salário para os profissionais que 
se destacarem em suas atividades. "O atacado distribuidor sabe que vendas é a essência de 
seus negócios. O entusiasmo e o empenho dos vendedores resultam em ganhos de 
produtividade e faturamento", argumenta Carlos Eduardo Pires e Albuquerque, sócio-
presidente da Pires de Albuquerque Desenvolvimento Humano.  
 
Outra estratégia para motivar sua equipe que as empresas do setor vêm adotando é fornecer 
prêmios para o vendedor que tiver melhor desempenho. No entanto, alerta Albuquerque, esse 
tipo de ação pode ser uma faca de dois gumes. "Os profissionais podem entrar numa disputa 
tão acirrada que deixam de fornecer informações para os colegas, pensando apenas em si", 
salienta.  
 
As empresas da área também estão desenvolvendo campanhas para a formação de líderes, 
que têm um papel relevante para a motivação. Iniciativas como essas, muitas vezes, 
intimidam os dirigentes das empresas, em função dos custos. "Os investimentos não são 
baixos, mas têm retorno financeiro, porque as pessoas passam a trabalhar com entusiasmo e 
de acordo com o foco de negócios da empresa", explica Albuquerque.  



 
Ele ressalta que o setor já está consciente de que, com o aumento da competitividade, as 
pessoas são o grande diferencial de mercado. 
 
A preocupação em investir em capital humano já está presente em boa parte das empresas do 
setor. É o caso do Codical Distribuidor. Com 427 funcionários, a empresa passou a investir em 
RH há menos de dois anos. “Até então administrávamos do nosso jeito. Não tinha uma equipe 
treinada e as metas da empresa nunca eram cumpridas”, conta Nilson Borges, presidente da 
empresa. A partir de 2005, o Codical terceirizou o departamento e passou a dedicar 2% do seu 
faturamento em treinamento para os seus funcionários. No Codical, a atenção não é só para 
vendedores. “Motoristas, gerentes, pessoal administrativo, todos são convidados a realizar 
cursos.” O resultado já é sentido no caixa. Com a equipe melhor preparada e motivada, a 
empresa passou a processar de 17 mil tíquetes mês para 39 mil. “Nossas metas também são 
cumpridas, pois hoje temos referência para estipulá-las e, principalmente, uma equipe 
motivada. É muito bom andar pela empresa e sentir que os funcionários gostam de trabalhar 
nela,” revela Nilson Borges. 
 
Aspectos emocionais 
Pesquisas realizadas por consultores de RH atestam a influência das emoções no ambiente de 
trabalho. "Cerca de 80% dos problemas no emprego são de ordem emocional. Apenas 20% de 
ordem técnica", salienta Benedito Muniz. Na lista de problemas emocionais estão sentimentos 
negativos, como autoritarismo, raiva e inveja, que acabam prejudicando, em menor ou maior 
grau, o desempenho profissional. Desses itens, o autoritarismo das lideranças é o que provoca 
maiores danos. 
 
"Esse tipo de comportamento, por parte das chefias, deixa os funcionários medrosos, 
inseguros e, muitas vezes, deprimidos", afirma Jabes Oliveira Moura, diretor da Faculdade 
Hoyler, primeira do País especializada em Recursos Humanos. Outro fator que desmotiva é a 
inadequação vocacional. Por isso, as empresas precisam estar muito atentas no momento da 
contratação de seu pessoal, evitando admitir profissionais que não estejam dentro do perfil 
exigido para suas funções.  
 
Para acertar o alvo na contratação, uma das opções que as empresas têm é recorrer aos 
softwares de recursos humanos. Por meio desses programas, é possível não só traçar o perfil 
psicológico das pessoas como também detectar seus talentos e necessidades. "Com essas 
ferramentas, as chances de escolher um funcionário apto a exercer suas funções está na faixa 
de 90%", explica Muniz. 
 
Como motivar 
Sem funcionários motivados é praticamente impossível atingir bons resultados financeiros. A 
maioria das empresas brasileiras já começa a perceber isso. Por isso, estão concentrando 
esforços no desenvolvimento de seus talentos internos. No entanto, será que as companhias 
sabem como motivar e criar um ambiente de trabalho propício para sua equipe? Nem sempre, 
dizem os consultores. O que é plenamente justificado, porque quantificar a motivação não é 
uma tarefa nada fácil.  
 
Os recursos para levantar a moral de um time de funcionários são muitos. Nas pequenas 
empresas que não dispõem de cacife para investir em programas motivacionais, as armas 
mais comuns são o respeito profissional e um bom ambiente de trabalho, sem contar o fácil 
acesso que os funcionários têm para expor suas idéias às chefias.  
 
Para as grandes empresas, uma boa opção, afirmam os consultores, são as pesquisas 
organizacional. Utilizando essa ferramenta de trabalho, as companhias podem mapear os 
aspectos críticos que configuram o momento motivacional dos funcionários.  
Independentemente do porte da empresa, é recomendável que, antes de colocar em prática 
qualquer ação motivacional, se verifique como anda o nível motivacional da equipe. "Somente 
assim os resultados serão satisfatórios", assinala Paulo Stavitzki, sócio-diretor da Evolução 
Treinamento. De acordo com ele, uma boa alternativa que as empresas dispõem para checar 
os fatores que motivam seus funcionários e o que os fazem reagir é uma avaliação psicológica. 



Outro instrumento bastante adotado pelas companhias para estimular sua equipe são as 
campanhas motivacionais. Esse tipo de recurso vem se mostrando bastante eficiente em 
organizações que dispõem de verbas e têm interesse para investir em seu pessoal. Geralmente 
nessas ações são oferecidos prêmios em dinheiro, eletrodomésticos e até mesmo carros para 
os colaboradores que se destacarem em suas respectivas áreas e funções.   
 
Ações cativam 
Prêmios, promoções, respeito profissional e cordialidade são alguns recursos que atacadistas 
distribuidores e indústrias usam para valorizar seu time   
 
Cada empresa tem sua própria receita para manter seu pessoal motivado. Os recursos vão de 
simples atitudes como a cordialidade e o respeito profissional até campanhas motivacionais. A 
Ambev, por exemplo, criou, em 1998, a TV via satélite Ambev, presente em todas as unidades 
da companhia no Brasil, incluindo fábricas, centros de distribuição e revendas. Por meio desse 
canal de comunicação, a indústria oferece uma edição de treinamento por semana e o 
telejornal o "Gente Ambev no Ar", o qual vai ao ar uma vez por mês em oito horários 
diferentes.  
 
Outra ferramenta motivacional da Ambev são os programas de excelência que premiam todo 
ano as unidades e os parceiros em distribuição que apresentaram o melhor desempenho. 
Recentemente, a empresa realizou um evento específico para os operadores logísticos que 
prestam serviços para a companhia. Trata-se do GETrans, que contou com uma série de 
palestras e premiou três empresas pelo melhor desempenho em 2005. 
 
Todas essas ações foram desenvolvidas internamente, com exceção do programa voltado para 
fornecedores, que teve ajuda de uma empresa externa. De acordo com Gustavo Albuquerque, 
diretor de operações de distribuição da Ambev, essas ações vêm proporcionando um excelente 
retorno e satisfação para funcionários e parceiros. "Comprovamos isso por meio de pesquisas 
de satisfação e da comunicação diária com as pessoas que participaram desses programas", 
salienta. 
 
Campanhas 
A distribuidora maranhense Armazém Rio Piranha, especializada em produtos alimentícios, 
cosméticos e itens de higiene pessoal e de limpeza, também tem suas armas para motivar 
seus funcionários, principalmente os da área de vendas. 
 
Uma delas é o reconhecimento profissional dos colaboradores que estão se empenhando no 
cumprimento das metas da empresa. "Procuramos sempre elogiar nosso time quando ele tem 
um bom desempenho. No entanto, quando necessário, apontamos também suas falhas", 
afirma Josevaldo Cardoso Oliveira, gerente de compras e vendas do Armazém Rio Piranha.  
 
Periodicamente, a distribuidora desenvolve campanhas de vendas para seu time de 35 
vendedores, que têm vínculos empregatícios. Nessas ações, realizadas em conjunto com seus 
fornecedores, oferece prêmios em dinheiro ou eletrodomésticos para os vendedores que 
atingirem suas cotas. "Com essa estratégia, estamos conseguindo motivar nosso time e torna-
lo mais eficiente", diz o gerente da Armazém Rio Piranha. Além dessas campanhas, a 
distribuidora disponibiliza aos seus colaboradores da área de vendas treinamento no Senac.  
 
Outra estratégia da distribuidora para manter seu time estimulado é a política de incentivo à 
promoção de funcionários. Aqueles que vêm realizando bem suas funções sempre são 
recompensados com a ascensão profissional dentro da empresa. "Com essa política de 
valorização, incentivamos nossos colaboradores a trabalhar com mais entusiasmo e, também, 
a permanecer na empresa por muitos anos", argumenta Oliveira. Ações tradicionais, como 
festas de confraternização com brindes, são outros recursos usados pela empresa para cativar 
seus funcionários. 
 
Gestão aberta 
Da mesma forma que a Armazém Rio Piranha, a Companhia de Distribuição Norte, empresa 
familiar do Amapá, também tem como lema valorizar seu capital humano.  



 
Mensalmente, promove campanhas de incentivo para seus vendedores. Nessas ações são 
oferecidos prêmios em dinheiro e eletrodomésticos, subsidiados pelo atacadista e pelas 
indústrias, suas parceiras.  
 
Além das campanhas de vendas, a CDN vem adotando uma política de gestão aberta para 
motivar seus funcionários. "Damos todo espaço para nossa equipe expor suas opiniões, porque 
é uma forma de valorizarmos seu trabalho", afirma Michael Bruno Pereira Góes, diretor 
comercial da CDN. Um clima de amizade também impera no atacadista. Prova disso, é que 
todos colaboradores têm acesso livre à sala do proprietário do atacado. "Esse tipo de postura é 
um fator-chave para o nosso crescimento", frisa Góes.  
 
Outra estratégia da CDN para manter seu time unido e estimulado são as reuniões, realizadas 
duas vezes por mês, com seus quatro supervisores e o gerente comercial. Esses encontros são 
uma forma de a direção da empresa estreitar o contato com seus líderes e também de inteirar-
se sobre tudo o que está acontecendo em todas as áreas da companhia.  
 
O atacadista pretende continuar investindo em seu pessoal. Nos seus planos estão a 
contratação de consultores, para oferecer cursos de motivação para todos os funcionários. A 
idéia é que esse treinamento seja realizado aos sábados. Mas se os funcionários não tiverem 
disponibilidade nesse dia da semana, a empresa criará horários durante o decorrer da semana. 
(M.L.D)  
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