
A receita da
motivação e
da retenção
Com a disputa do mercado por talentos,
empresas se vêem obrigadas a encontrar
meios de se manterem atrativas.

Benefícios. Você, caro leitor, já deve ter lido muito
sobre esse assunto aqui na revista profissiond&negó-
cios, não é mesmo? Então, alerto, logo no início

dessa matéria: se antes as coisas funcionavam tal qual um
"arroz com feijão" operacional, recorrendo a soluções práti-
cas e corriqueiras dentro do ambiente de trabalho, como fo-
lhas de pagamento e a contratação de benefícios tidos como
usais entre eles o plano de saúde, hoje as preocupações do
RH vão um pouco além. Não apenas os profissionais da ge-
ração Y, mas todos os outros, querem hoje, uma outra visão e
novas oportunidades dentro da companhia. Isso se dá com
financiamento de cursos, bolsa-academia, bónus em di-
nheiro ou outras regalias validadas pelo mérito individual ou
da equipe. A isso, se dá o nome de plano de incentivo.
Quem explica melhor é Orlando Pavani Jr, CEO da Gauss
Consulting. "Os planos de incentivo nada mais são que ini-
ciativas e práticas de gestão que procuram incentivar, mo-
tivar as pessoas a trabalharem melhor, com mais perfeição
(eficiência, eficácia e efetividade)". E faz uma ressalva: "Não
concordo muito com estas iniciativas de incentivo porque
partem do pressuposto que a motivação vem de fora para
dentro, quando o processo é exatamente inverso. Prefiro va-
lorizar mais os programas de reconhecimento, com obje-
tivos absolutamente restritos a reconhecer desempenhos
excelentes".

Seguindo um raciocínio lógico, o plano de incentivo, co-
mo o nome já diz, serve para estimular as pessoas não apenas
a trabalhar, mas também produzir mais e reter talentos. Mas
será que funciona mesmo? "As pessoas que realmente estu-
dam o assunto sabem que apenas incentivar não basta. É pre-
ciso dar a oportunidade de as pessoas se reverem por dentro,
investigando suas emoções mais profundas para fazerem
com que a motivação ocorra de dentro para fora. Os profis-
sionais de excelência ficam numa organização, não somente
porque uma empresa esforça-se para retê-los, mas porque
existe uma afinidade entre os valores da empresa com os va-
lores da pessoa e porque a política de remuneração e reco-
nhecimento oferece oportunidades de engrandecimento pes-
soal, profissional e material", pondera Pavani.

Já para Jorge Nahas, CEO da agência de marketing de
experiência O Melhor da Vida, os incentivos, além de
reterem os talentos, criam uma rivalidade saudável, pois os
prémios identificam a realidade dos resultados de cada co-
laborador. Ainda de acordo com Nahas, para a implemen-
tação de planos como esse são necessários alguns quesitos,
como a criatividade: "A criatividade, com certeza, é o ponto
fundamental para incentivar. Os colaboradores já estão acos-
tumados com prémios comuns e isto faz com que a campa-
nha não tenha sucesso. Um dos pontos que recomendamos
é a surpresa, pois é um fator que realmente gera um impacto
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e também jogos vivenciais ou
experiências em grupo, nos
quais os colaboradores apren-
dem na práticas as lições do
mundo corporativo. Existem
várias pesquisas que compro-
vam a eficácia dos planos de
incentivo, inclusive porque o Plano de Incentivo é 'autopa-
gável', ou seja, quanto mais a empresa investe nestas ações,
mais ela ganha, pois é claro que os funcionários produzirão o
suficiente para ganharem os prémios".

E o que mais o departamento de recursos humanos pre-
cisa saber para a implantação desses planos? Cristiano Luiz
Rosa, professor de Gestão de Recursos Humanos da Veris
Faculdades, responde: "Primeiro é preciso conhecer o públi-
co alvo, ou seja, para quem estes planos serão desenvolvi-
dos. Uma vez conhecido este público, torna-se mais amena a
missão de conduzir e implementar um plano que atenda à
necessidade dos colaboradores e dos negócios da empresa.
Focar nos objetivos estratégicos da empresa, foco no resulta-
do do negócio, estabelecer metas ousadas que possam ser
mensuradas e ainda alcançadas, estabelecer de forma trans-
parente como se dará a recompensa para cada objetivo
alcançado. Fazer um plano de comunicação do plano de
incentivos, sem dúvida, esse ponto é mais importante, comu-
nicar aos colaboradores um conjunto de informações para
que todos vejam no plano de incentivos um fator de mobi-
lização interna que gere motivação e estabeleça
cultura de superação de metas e resultados".

Já Leandro Capozzielli, presidente do grupo
Orange Soluções Integradas, enfatiza outros
pontos como entendimento do desafio e do
público alvo; adequação junto à agência de
incentivo dos parâmetros da ação e balizamento
legal, o que pode e não pode ser feito. "Vale dar
atenção especial a este último ponto, pois existe
grande confusão por parte de nossa própria le-
gislação sobre o que é incentivo e o que é pro-
moção, quais os parâmetros legais para cada um
deles".

Mas no final das contas, é uma técnica que
funciona em qualquer empresa? "Sem dúvida,
podemos aplicar não só a qualquer tipo de
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empresa como também em qualquer área de uma empresa.
Um bom exemplo é uma campanha de ideias premiadas
dentro de uma linha de produção, uma vez que não há
ninguém mais bem informado sobre o que fazer para melho-
rar a performance de uma linha do que aqueles que estão '24
horas na lida'. Outro exemplo são campanhas de diminuição
de despesas, tal como economia de luz, água, papel e outros;
parte desta economia pode ser revertida a favor da premi-
ação dos funcionários que ajudaram para que aquela meta se
concretizasse. Qualidade, atendimento ao público, campan-
has contra perdas em redes varejistas e expansão de vendas,
dentre outras, são excelentes oportunidades para desen-
volver ações de incentivo", define o presidente.

E qual seria, então, o ponto mais crítico na visão do líder
da Orange? "O ponto mais crítico em todo este processo,
infelizmente, não está na natureza do fato, mas sim, na falta
de regras políticas e fiscais para que se pratique incentivo de
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forma que o mesmo não seja confundido com salário, o que
faz com que ele perca sua atratividade tanto para a empresa
como para o participante da campanha. Este tem sido o
principal entrave de crescimento deste segmento no Brasil,
que tem uma legislação paternalista e antiquada que tem
sua origem na Carta Del Lavoro, de 1927, instituída na Itália
por Benito Mussolini. O que nos traz alento é que o projeto
de lei que regulamenta esta atividade está prestes a ser
aprovado, e poderemos, dentro de pouco tempo, festejar
esta evolução e passar aos clientes regras claras sobre como
praticar suas ações". E complementa: "Outro ponto impor-
tante de ser mencionado é que as campanhas de incentivo
são sempre autopagáveis, ou seja, utiliza-se parte do que é
alcançado no resultado da ação para se distribuir aos parti-
cipantes. Isto torna o item 'marketing de incentivo', pelo
segundo ano consecutivo nas pesquisas da Ampro (Asso-
ciação de Marketing Promocional), como uma das estraté-
gias que mais serão usadas pelos profissionais de RH das
grandes empresas".
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Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 13, n. 145, p. 56-59, jul. 2010.




