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Mariana Celle 
 
Segundo pesquisa com 30 mil trabalhadores, ter valores compatíveis com os da empresa 
estimula mais um funcionário do que remuneração maior 
 
Diferentemente do que se imagina, a remuneração não é o principal agente motivador dos 
funcionários. É o que revela uma pesquisa recente da Right Management, empresa 
especializada em gestão de carreira e de talentos. Entre os 26 itens que podem motivar um 
empregado, o salário ocupou a sexta posição da lista pelo levantamento. "É que funcionários 
motivados esperam mais do que incentivos materiais", afirma Márcia Palmeira, diretora 
comercial da Right no Brasil. 
 
Para Márcia, alguns fatores são decisivos para que a remuneração seja cada vez menos 
importante neste tipo de análise. "Atualmente, é básico que o profissional tenha um salário 
justo, seja pelas lógicas da empresa ou do mercado. Hoje não é só a questão salarial que 
mantém alguém dentro de uma organização", diz Márcia. 
 
Lista de prioridades 
 
No topo do ranking dos estímulos, os entrevistados elegeram a compatibilidade entre seus 
valores pessoais e os da empresa como o principal incentivo ao trabalho. "Os gestores têm 
papel fundamental ao ajudar seus colaboradores a identificar tais valores e praticá-los dentro 
da empresa", afirma Márcia. Segundo a executiva, este posicionamento tem sido, cada vez 
mais, tendência no meio corporativo. "Se os funcionários não têm relação com os valores da 
organização, não será o salário que irá mantê-los", diz. Pela pesquisa, os outros itens que mais 
estimulam os empregados são: a valorização dos produtos e serviços pelos clientes; o fato de 
suas opiniões serem levadas em consideração; ter metas claras de trabalho; e compreender 
que pode contribuir para atender às necessidades dos clientes. 
 
A pesquisa ouviu cerca de 30 mil pessoas, em 15 países, a fim de mensurar o impacto da 
motivação. Essa possibilidade, segundo Márcia, é inédita e pode trazer benefícios às empresas. 
"A pesquisa pode ser usada para o desenvolvimento de estratégias, porque mostra o que os 
líderes devem fazer para deixar seus funcionários mais engajados e gerar, assim, melhores 
resultados", explica. 
 
O Brasil e o mundo 
 
Com o estudo, a Right definiu um índice médio global de engajamento dos funcionários, que 
foi de 34.3. O Brasil teve média superior a esta, ficando com 37.6 de engajamento de seus 
profissionais, mas inferior a de outros países, como Estados Unidos, onde a motivação atinge a 
média de 43.9, segundo a pesquisa.  
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