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Tem muita empresa por aí quebrando a cabeça para fazer com que seus colaboradores 
trabalhem integrados, motivados, envolvidos e comprometidos com suas causas. E, por 
conseguinte, trabalhem felizes, produzam mais, não faltem e, ainda, falem bem da empresa.  

Para algumas, o caminho mais curto para conseguir isso está nas campanhas de incentivo. 
Para outras, é papel do RH fazer o trabalho de comunicação e animação. Outras, ainda, 
adotam o que se chama de gestão “portas abertas”, “café da manhã com o presidente”, 
“quick-of semanal”, enfim, as ações são as mais diversas e inusitadas possíveis, iniciativas de 
fazer inveja ao publicitário mais criativo do mundo.  

O ponto é que a maioria esquece – ou desconhece – que o que liga de verdade a empresa a 
seus colaboradores (e vice-versa) é uma coisa chamada cultura corporativa. A sua identidade, 
o seu DNA, seus valores, sua filosofia, seu Norte, seus sonhos, sua bandeira, por assim dizer.  

É indispensável que haja uma identificação entre empresa e colaborador, um ponto de 
intersecção, um lugarzinho no horizonte onde ambos se encontrem para que a força de cada 
um se potencialize e produza os efeitos desejados de integração, motivação, produtividade, 
comprometimento, resultado etc.  

Há quem acredite que empresas que têm clara a sua bandeira, têm nas mãos o mais eficiente 
instrumento para contratar, demitir ou motivar. Aliás, muito mais contratar e demitir do que 
motivar, porque a motivação passa a ser uma coisa natural quando há essa liga.  

Será que é preciso pedir para um funcionário da Disney, por exemplo, catar um papel jogado 
no chão? Ou para dar uma informação a um turista? Claro que não, porque isso faz parte da 
sua natureza, dos seus princípios e dos seus valores. De modo que não é afronta nenhuma 
catar um papel do chão, porque limpeza e higiene são coisas que ele também privilegia em sua 
vida pessoal. É aí que a bandeira tremula no ar.  

Campanhas de incentivo, de endomarketing, trabalhos de comunicação interna, café da manhã 
com o presidente, mural, intranet – para ficarmos apenas nesses exemplos − são muito mais 
eficientes quando o clima é bom, quando as pessoas trabalham com a visão de um objetivo 
comum, quando têm princípios e valores alinhados com a empresa em que trabalham. Quando 
são orientados pela mesma bandeira.  

Simples assim.  

MEDAUAR JR., Jorge. Qual a sua bandeira? Vox News, abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.voxnews.com.br>. Acesso em 17 abr. 2009.  
 


