
ara Freud, trabalhar e amar são os dois caminhos para

a felicidade. O trabalho é tão importante na vida do

homem que ele confirma a sua existência, tanto é que

muitos datam o seu início a partir do momento em que os

seres humanos passaram a transformar a natureza e o ambi-

ente ao seu redor, adaptando as suas necessidades, alterando
o próprio homem. Isso significa, que "pelo trabalho o ho-

mem se autoproduz". Mas então, por qual motivo o trabalho

na sociedade atual representa para muitas pessoas um pesar

ou uma tortura?

Segundo Terezinha de Jesus, escritora e orientadora

filosófica, em seu artigo "O trabalho do trabalho do ho-

mem", a alienação, comum na relação de emprego, é um dos

fatores que fazem as pessoas verem o trabalho como um so-

frimento em que o próprio homem se torna um instrumento

de produção, e explica: "o modelo capitalista avilta a con-
dição humana quando reduz o trabalhador a uma coisa que

se oferece para "fazer bicos" para garantir sua sobrevivência,

quando impõe a um homem o controle da produção de ou-

tros homens, quando direciona a produção do pensamento,

dos saberes, para o lucro, para a realização dos interesses de

uns poucos, evidenciados no consumo desenfreado de uns,

em detrimento da extrema miséria de outros".

A "paixão" e "engajamento" são os termos da moda nas

organizações. De acordo com a psicóloga Mônica de Car-
valho Pereira, essas palavras são termos emocionais e não

racionais, e estão totalmente alinhadas com os princípios

dos novos modelos de liderança que se quer instaurar cada

vez mais nas empresas. "Hoje as organizações se empenham

em exterminar os 'chefes' e construir os líderes, profissio-

nais com uma visão mais humanista, que inspiram seus

subordinados a seguir suas orientações, que passam seus

conhecimentos, mas que também estão abertos a ouvir e

aprender com qualquer pessoa da sua equipe, que tratam a

todos com diferença, porque sabem e respeitam que há

diversidade", explica.



As empresas buscam cada vez mais profissionais com-

prometidos, apaixonados e engajados, porém nem sempre os
que agem com essas qualidades são benquistos nas organiza-

ções. "Pessoas apaixonadas são aquelas capazes de dizer: 'eu

não concordo com você, chefe'", diz o consultor e palestrante

José Maria Gasalla, que comenta sobre a incoerência dentro

das empresas, que exigem profissionais apaixonados —

sinônimos de criatividade e inovação - e muitas vezes não
vêem com bons olhos essas novas idéias.

Gasalla não acredita na motivação; para ele, existe a

automotivação, e há apenas duas maneiras de fazer com que

ela aconteça dentro das empresas. Primeiro é criar espaços

para que se facilite a automotivação e, em segundo lugar,
não desmotivar. "Às vezes pensamos como motivar, mas o

mais importante é não desmotivar as pessoas, com injusti-

ças, com chefes incompetentes, entre outros motivos. O que

eu quero dizer é que pessoas apaixonadas deixam de ser

apaixonadas quando o entorno não facilita o seu desenvolvi-

mento", diz o palestrante.

Para criar um ambiente que propicie a automotivação,
Gasalla diz que o primeiro passo é criar um clima de confi-

ança, principalmente no trato com os erros, que devem ser

reconhecidos, aprendidos, e não como base de punição. O
ambiente de confiança deve possibilitar o compromisso dos

funcionários com a empresa e não somente com as pessoas c

com o trabalho em si. Além disso, desenvolver valores, não

só afixados nas paredes das companhias, mas no exemplo de

pessoas que estão no topo da organização.
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"De fato é isso, você não consegue motivar ninguém, é

uma ilusão pensar assim. Motivação é de dentro para fora",

afirma a palestrante motivacional e comportamental Leila
Navarro. Para ela, a motivação é responsabilidade do indiví-

duo, que não pode fantasiar os objetivos da empresa, "ele

tem que verificar se está vendo claramente as coisas", mas o

empregador também tem que ser objetivo e sincero nas pos-

sibilidades dela para com o empregado, pois muitas exage-
ram e prometem mil benefícios.

De acordo com a psicóloga Mônica, engajamento e

motivação são diferentes. O primeiro considera fortemente

fatores externos, enquanto o segundo está muito mais ligado

a fatores intrínsecos. "É necessário que os dois caminhem

juntos para se ter um resultado positivo. Funcionários enga-
jados e motivados têm boa performance, comungam dos

mesmos valores que a empresa, geram bons resultados,
querem permanecer na organização e fazem tudo isso porque

querem, e não porque vão receber algo em troca", explica.

Mônica acredita na paixão pela empresa e principal-
mente pelo trabalho. "Para que isto aconteça é necessário

que haja uma identificação com os valores e princípios da

organização. Também é importante que as expectativas e

objetivos do profissional e da empresa estejam muito próxi-

mos, e é papel do gestor promover este alinhamento com

freqüência, a fim de evitar possíveis frustrações e desmoti-

vações que possam gerar perda de talentos", diz.

De acordo com o consultor Luis de Paiva José, para ser
engajado e motivado, o funcionário deve compreender onde

a empresa quer chegar e o que ele pode fazer para ajudá-la.

Deve também compreender a sua verdadeira função na
empresa. "O papel de uma telefonista não é atender o tele-

fone, é facilitar a comunicação interna e externa da empresa,

aumentando a produtividade da equipe. Á partir do

momento em que o funcionário sabe como está contribuin-

do para o sucesso daqueles à sua volta, se sentirá motivado a

fazer a coisa cerra, desde que a empresa esteja cor responden-

do", explica José.

Segundo José, é mais fácil tornar um funcionário engajado

em uma pequena empresa do que em uma grande, pois o líder

da MPE (micro e pequena empresa) tem uma oportunidade

única de conhecet bem cada membro da equipe e motivá-lo

individualmente. Além disso, as funções nem sempre são
delimitadas e o funcionário engajado deve se desdobrar para

atender às necessidades da empresa em vários aspectos.

Quando o colaborador entende que além de ajudar a empresa

está adquirindo mais conhecimento e experiência, valorizará

mais sua atuação. "A atitude positiva também é um ponto

critico nas MPEs, já que nelas o funcionário sente na pele os
obstáculos e dificuldades do negócio", explica o consultor.

A psicóloga diz que estar em uma grande empresa não

garante motivação e engajamento. "Pode gatantir melhores

salários, mas já se sabe há muito tempo que isso não é fator
principal de motivação e retenção de talentos." Segundo

Mônica, ela conhece muitas pessoas que estão em MPEs

porque fizeram esta opção, que por experiência própria
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perceberam que poderiam ser mais felizes trabalhando mais

próximas do dono, mais perto de onde ocorrem as decisões e

com maior chance de influenciar e ser influenciadas.
Para Leila Navarro, existe um espírito de participação e

de colaboração muito maior nas pequenas empresas. "Às

vezes, nas grandes organizações que têm um nome, as pes-

soas querem vestir a camisa por aquela marca, mas fica mais
na vaidade e no superficial, pois no dia-a-dia não têm aquele

engajamento real de se sentirem valorizadas e pertencendo,
porque no fim a organização é tão grande que não existe a

relação de indivíduo", explica.

A grande questão é como as empresas tratam o assunto; a

motivação é algo que muitas vezes vem do funcionário, mas

as empresas não percebem que as causas da falta de engaja-

mento e da paixão são um problema gerado por elas. Muitas

organizações, percebendo esses problemas em seus colabora-
dores, tentam de tudo, desde shows que prometem resolver

esses sentimentos até programas que têm mais nome do que

resultados. O problema é que quem leva a mensagem mui-

tas vezes esquece que está trabalhando com os colaboradores

e não com quem comanda a empresa, o que não resolve a

questão. Além disso, desenvolvem a motivação como se

vendessem grandes conceitos por atacado, algo extrema-

mente contraditório, já que a mesma se desenvolve em cada

indivíduo e de formas diferentes.
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No final das contas, o indivíduo é o filtro final de tudo

isso, porém a empresa, que é responsável por permitir que

ele se sinta engajado e apaixonado, só conseguirá fazer isso se

souber controlar os patrocínios milionários à indústria que

vende gargalhadas passageiras e como reter talentos. Gasalla

deixa a dica do sistema de cooperativas, no qual o fun-

cionário tem de se sentir dono da empresa, primeiro de

forma psicológica e, posteriormente, conquistando isso na
parte financeira. Com essa teoria chegaríamos mais perto do

que o ser humano busca com o trabalho, mas no mundo real,

das grandes corporações e de um sistema chamado capitalis-

mo, esse ainda pode ser um sonho muito distante.

40 profissional, .negócios

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, a. 11, n. 117, p. 36-40, mar. 2008.




