
Investir no desenvolvimento do funcionário é um

fator fundamental para o sucesso da empresa

Daniela Guiraldelli

A motivação profissional é
uma constante no dia-a-dia de
trabalho quando se faz o que se
gosta. Atitude reforçada quan-
do o colaborador consegue se
enxergar como parte efetiva da
empresa, valorizado por um sa-
lário que atenda às suas neces-
sidades, amparado por um am-
biente de trabalho positivo e uma

liderança competente e justa,
que aponte perspectivas de
crescimento. Mesmo com essa
junção de fatores, o ponto inici-
al é o mesmo. Na verdade, nin-
guém motiva ninguém se a pes-
soa não gosta daquilo que faz.
"O conselho que dou é: 'faça do
trabalho uma diversão'", diz Juli-
ana Maranhão, psicóloga orga-

nizacional e diretora-executiva
da Ademig - Associação dos
Atacadistas e Distribuidores do
Estado de Minas Gerais.

Por isso, a falta de reconheci-
mento financeiro - o baixo sa-
lário - não é fator determinante
para a falta de ânimo do funcio-
nário, sendo relevante no mo-
mento de reter ou não bons pro-
fissionais na empresa.

Outro aspecto que exerce
pressão direta na motivação do
colaborador é o ambiente de tra-
balho, que pode afetá-lo psico-
logicamente de modo positivo ou
não. De acordo com Renato
José Rufino, gerente de Recur-
sos Humanos da LT Distribuído-



ra, é natural que o funcionário
fique mais motivado quando
sente que faz parte de um gru-
po homogêneo, onde as regras
são claras e os papéis definidos.

Atitudes que estimu-
lam o crescimento

Realizar bom gerenciamento,
ter valores definidos, saber aon-
de se quer chegar e valorizar o
funcionário são pontos impor-
tantes para o crescimento das
empresas em qualquer setor.

Mas o fator humano pode ser
decisivo no segmento atacadis-
ta distribuidor, pois, nesse tipo de
negócio, aqueles que fazem as
empresas são as pessoas, que
constituem a base da prestação
de serviços. É por isso que in-
vestir em RH é investir no "RH é-

gócio", afirma Juliana.
Treinamentos, cursos, premia-

ções e atividades destinadas à
integração são estratégias im-
portantes para valorizar e esti-
mular o crescimento do funcio-
nário, as quais, na maioria das
vezes, promovem resultados
positivos no crescimento indivi-
dual e da equipe.

Para manter em alta a motiva-
ção da equipe, a Codical desen-
volve treinamentos técnicos e
eventos para integração dos
funcionários, como, por exemplo,
comemoração dos aniversarian-
tes do mês e acompanhamento
individual dos colaboradores,
além de premiações mensais e
anuais. "Os resultados dessas
iniciativas são facilmente perce-
bidos na satisfação do funcio-

nário, na lucratividade da empre-
sa, na satisfação do cliente e no
seu reconhecimento, esse mes-
mo reconhecimento que, no ano
passado, elegeu a empresa
como a melhor distribuidora da
Bahia", afirma Lisanny Borges,
psicóloga organizacional e coor-
denadora de RH.

Na LT Distribuidora, os treina-
mentos e cursos acontecem fo-
cados no perfil de cada grupo
de trabalho. Na área comercial,
o objetivo é ultrapassar desafi-
os, enquanto na área operacio-
nal, depósito, setor composto
por pessoas com nível de esco-
laridade mais baixo, a empresa
desempenha o papel de educa-

dora, exigindo das chefias um
treinamento individual.

Por sua vez, no Grupo Kar-
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neKeijo não acontecem pales-
tras motivacionais. "Observamos
que o efeito dessa atividade não
é muito duradouro, pois acredi-
tamos que motivação depende
de fatores externos e internos",
explica Simone Borba, gerente
de RH.

A empresa adota práticas sim-
ples ligadas ao reconhecimento
de atividades que estimulam os
colaboradores, como a edição
de um jornal interno chamado
KEntreNós. "Criatividade e idéi-
as simples podem ser eficientes
ferramentas na gestão de pes-
soas", define Simone.

Quando as "pessoas" não
constituem a base do trabalho,
como é o caso do setor ataca-
dista distribuidor, a qualidade
dos serviços oferecidos fica com-
prometida, dificultando o suces-

so dos operadores que não in-
vestem na área de recursos hu-
manos.

Um trabalho eficiente do se-
tor padroniza o comportamento
da empresa no mercado, jor-
nando o atendimento polido e a
área de cobrança roteirizada,
ações vistas com bons olhos
pelo mercado e pelos clientes.

Discussões à parte, o segre-
do da motivação e do sucesso
profissional está em tornar os
cinco dias da semana e as oito
horas diárias trabalhadas perío-
dos saudáveis e enriquecedores.
Dessa maneira, Juliana dá a
dica: "Faça aquilo de que gosta
no período mais produtivo da
sua vida. Essa é a receita."

O papel do RH e da
chefia na motivação

Administrar e gerenciar a im-
portante relação entre funcioná-
rio e empresa, estimulando a
motivação e o crescimento de
ambos, é uma das principais
atribuições da área de recursos
humanos.

É o RH quem vai disseminar
missão, visão, cultura e valores
para os funcionários, além de
capacitação e crescimento do
colaborador. De uma forma re-
sumida, é a área que cuida da
satisfação, do desenvolvimento
e da manutenção do equilíbrio
das empresas.

Trabalhar em favor da motiva-
ção do funcionário é outra ativi-
dade importante da área, que
contribui com idéias que procu-
ram valorizar e administrar a
qualidade de vida no trabalho,
além de promover o treinamen-
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to da equipe para desenvolver
suas potencialidades.

Para que o RH alcance o seu
objetivo, ele deve ser coordena-
do por profissionais que bus-
quem táticas assertivas para a
solução dos assuntos que envol-
vem relações entre pessoas. Os
resultados são mais positivos e
rápidos quando os gestores do
departamento ficam vinculados
estrategicamente à alta direção
da empresa.

Interno, externo, com uma par-
te dos serviços terceirizados.
Cabe à empresa escolher o
melhor formato que se adapta
à realidade dos seus negócios.

O departamento interno pos-
sibilita uma proximidade maior
entre os dirigentes das empre-
sas e os colaboradores, garan-
tindo a harmonia nas relações
entre empregador e emprega-
do. "Acredito que não há uma
forma ideal. Ela dependerá do
tipo de serviço e de produtos da
empresa, da qualificação dos co-
laboradores, da crença e da vi-
são que os empreendedores
têm da área como parte do pro-
cesso produtivo", justifica Rufino.

Entre as práticas que podem
ser terceirizadas, estão o recru-
tamento e a atividade do setor
de pagamentos, área mais roti-
neira, que depende do conheci-
mento da legislação trabalhista
e social (software), além do do-
mínio do calendário das obriga-
ções trabalhistas. Por exemplo,
no caso dos profissionais de lo-
gística, há empresas que reali-
zam o recrutamento e testes
com empresas terceirizadas,
uma vez que nessa área o tur-
nover tende a ser elevado por
causa do grande número de pro-
fissionais necessários.

Quanto ao
processo de se-
leção, o que se
recomenda é
que ele seja re-
alizado na pró-
pria empresa,
pois é nela que
o recrutador ve-
rifica que profis-
s ionais têm o
perfil e as carac-
terísticas neces-
sárias para o
preenchimento
do cargo.

Se a opção for
uma terceiriza-
ção total das ati-
vidades, depen-
dendo do número de colabora-
dores da empresa, o ideal é que
se designem profissionais inter-
nos para interagir com as con-
tratadas.

Terceirizar oferece vantagens
e desvantagens. Entre os pon-
tos positivos, tem-se a questão
financeira e as parcerias para a
realização de projetos específi-
cos com empresas especializa-
das, como, por exemplo, proje-
tos na área social e pesquisa de
clima. "Nesses casos, o trabalho
é terceirizado, mas a gestão e a
responsabilidade pelas provi-
dências que deverão ser toma-
das ficam no comando da em-
presa", afirma Rufino.

O mais difícil e arriscado na
terceirização do setor de re-
cursos humanos, segundo os
profissionais da área ouvidos
para a matéria, é a adminis-
tração dos conflitos internos
da empresa, além da capta-
ção, manutenção e retenção
de talentos, fato visível em
empresas maiores. Quando

se terceiriza o departamento
nesse tipo de empresa, a ten-
dência é que ocorra o "enges-
samento" dos processos e a
diminuição da flexibilidade na
administração.

Quando se trata de RH estra-
tégico, terceirizar também não é
uma boa opção, aconselha Si-
mone, do KarneKeijo. Além das
atividades costumeiras da área,
o departamento do grupo per-
nambucano realiza trabalhos
focados na formação de chefes
e líderes, pois na política da
empresa é costume valorizar os
talentos da casa. "Na KarneKei-
jo, 80% das vagas de liderança
são preenchidas por funcioná-
rios que já trabalham na empre-
sa", explica.

O grupo pernambucano tam-
bém lançará, no segundo se-
mestre, o projeto Coaching,
para líderes iniciantes, que ob-
jetivará a formação de profissi-
onais de gerência, os quais es-
tão se iniciando como gestores
de pessoas.
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Fatores que
desmotivam

Pessoas erradas em lugares
errados. Isso é muito comum
no quadro de funcionários de
empresas em diversos seto-
res, realidade que traz sérios
problemas organizacionais, e
fato que se repete muitas ve-
zes em cargos de chefia exer-
cidos por pessoas que não
sabem lidar com o "fator hu-
mano".

Essa falta de "rumo profissio-
nal" é comum, na maior parte
das vezes, em pessoas que não
tiveram, durante sua fase es-
colar, apoio para descobrir
suas aptidões. A conseqüência
disso é que elas ingressam no
mercado sem saber que cami-
nho tomar. "São profissionais
que chegam na hora da sele-
ção, sem área ou funções es-
pecíficas", explica Juliana.

Mas essa mesma realidade
também atinge pessoas com
diploma de faculdade, cursos
e especializações, profissio-
nais que escolhem gradua-
ções que, muitas vezes, se
baseiam em indicações fami-

liares ou de amigos, não se
profissionalizando naquilo de
que realmente gostam.

Para obter uma realização
profissional mais satisfatória,
a dica que a psicóloga orga-
nizacional Juliana Maranhão
lhe dá é esta: "Antes de se can-
didatar a vagas no mercado
de trabalho, saiba suas apti-
dões." É importante você sa-
ber o que quer e do que gos-
ta de fazer antes de procurar
emprego.

Assim como o fato de não se
gostar do que se faz impacta
na motivação, fatores como
trabalhar em empresas que
ofereçam como única opção o
salário, não apresentando pla-
no de carreira, e onde haja fal-
ta de reconhecimento, pro-
messas não cumpridas, salá-
rio estagnado, ambiente não
adequado, críticas ao seu tra-
balho sem justificativas coe-
rentes - essa última, na maio-
ria das vezes, em razão de se
estar subordinado a um geren-
te que não sabe liderar -, são
situações que pesam no des-
contentamento profissional.

Um bom gerente pode ter um
papel determinante na satisfa-
ção e no bom desempenho dos
seus colaboradores. Na situa-
ção contrária, um gerente "che-
fe", que não conhece as atri-
buições básicas da sua função,
que gosta de delegar incum-
bências sem se importar com
a individualidade de seus co-
mandados, pode se envolver
em sérios problemas, como,
por exemplo, falta de compro-
metimento, absenteísmo e tur-
nover elevado.

Pessoas em cargos de che-
fia não têm como única obriga-
ção fundamental a de conhe-
cer o campo técnico e teórico
de suas funções. Têm também
a de dominar a arte de se rela-
cionar com as pessoas. "A prin-
cipal atribuição de um líder é,
em primeiro lugar, gostar de
gente", afirma Juliana.

Segundo a psicóloga, só
dessa maneira esse funcio-
nário-chefe poderá estimu-
lar o crescimento pessoal do
co laborador e da equipe.
Também é importante para o
cargo de chefia que aquele
que o ocupa tenha habilida-
des e atitudes focadas, ca-
pazes de fazer com que o
funcionário entenda que
ambos t rabalham para o
aprimoramento da mesma
empresa, e não para satis-
fazer interesses ou vaidades
pessoais.

Uma relação harmoniosa
entre chefe e funcionário tor-
nará a cobrança uma ativida-
de natural. "O líder deve ter in-
dicadores claros e argumen-
tos consistentes na hora da
cobrança, e não meramente
percepções", alerta Rufino.
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