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Artigo

Deacordo comapesquisa
demercado daManager As-
sessoria emRecursos Huma-
nos, realizadamensalmente,
no primeiromês deste ano
houve umaumento demais

de64%nas ofertas de traba-
lho, em relação a dezem-
bro/2006. Área comercial e
deRH sãodestaque – com
aumento de 116,36%e
90,91%, respectivamente.
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Práticasmotivacionaisdevemserrecicladas

O
aumento no investi-
mento em progra-
mas de incentivo
aos profissionais e
na melhoria do cli-

ma organizacional nas empre-
sas não é suficiente para impul-
sionar o entusiasmo dos traba-
lhadores.

Embora a maioria dos em-
pregados esteja contente com
suasituação,o índicedesatisfa-
ção, segundo pesquisa da Mar-
ketAnalysisrealizadacomadul-
tos das cinco principais capi-
tais do País, é bem menor do
que o medido em 2003.

Os números mostram que
adotar as mesmas práticas mo-
tivacionais a todos os profissio-
naisemdiferentesfiliaisdames-
ma companhia tende ao fracas-
so, jáquesetratadetrabalhado-
res de diferentes necessidades
e perfis demográficos.

As práticas motivacionais
devemserrecicladascomotem-
po. Quanto mais a empresa der
espaço e oportunidade, melhor
seráaprodutividadedaequipe.

Medidas empresariais, co-
mo a terceirização de mão-de-
obra, contenção de despesas,
acúmulo de funções e pressão
na cobrança por resultados,
têm refletido na insatisfação
dos profissionais.

Além de acarretar proble-
mas não só para os emprega-
dos, como também para as em-
presas onde atuam.

Segundooestudo,umemca-
da três trabalhadores não se
sente plenamente satisfeito
com o reconhecimento recebi-
do por seu desempenho. Ape-

nas seis, em cada dez, enxer-
gam oportunidades de cresci-
mento no atual emprego. Por
outro lado, mesmo com a multi-
plicação de tarefas, o brasileiro

tem conseguido conciliar vida
pessoal e profissional. Entre os
queestãono mercado,36%con-
sideram que esse item é o que
menos causa insatisfação.

Dados ainda mostram que,
quantomaissedescenoorgano-
grama da hierarquia, maior é o
grau de desânimo. É na classe
operária,queestáamaioriados
trabalhadores que se sente me-
nos valorizada quanto ao reco-
nhecimentopormeiododesem-
penho. Ao contrário daqueles
que ocupam cargos gerenciais
ou de chefia, cujo descontenta-
mento está na remuneração
mensal (59%) ou na relativa in-
segurança no emprego (41%).

O salário não pode ser usado
como parâmetro para avaliar a
satisfação do profissional.
Aliás, ilude-se quem pensa que
a motivação do colaborador de-
penda integralmente da remu-
neração recebida.

*Fabián Echegaray, é cientista
político e diretor da Market
Analysis

Fabián
Echegaray*

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Ce-1:20070218:

Domingo, 18 de fevereiro de 2007

 7 8 9 10 11 12

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2007. Empregos, p. Ce 1.




