
Não é novidade que um am-
biente corporativo saudá-
vel é essencial para pro-
mover envolvimento e 

interesse por parte dos colaborado-
res. Segundo o sócio-diretor e funda-
dor da Muttare, consultoria de gestão, 
Tatsumi Roberto Ebina, bons relacio-
namentos e a comunicação clara e 
transparente entre equipes favorecem 
o entendimento do trabalho a ser fei-
to e o papel de cada um, incentivando 
o comprometimento dos profissio-
nais. "Valores como entendimento, 
confiança e comprometimento po-
dem representar o diferencial neces-
sário na hora de ganhar ou reter clien-
tes, seja qual for o segmento em que a 
organização atue. Entretanto, buscar 
estes valores e qualidades não é atri-
buto dos mais fáceis quando retirados 
do papel e implantados no dia a dia 
dos colaboradores", ressalta Ebina. 

Recente pesquisa realizada pela sex-
ta edição do Estudo de Benchmarking 
em Gestão de Projetos, desenvolvida 
pelo Project Management Institute 
Brasil (PMI), revela que em 76% das 
empresas participantes do estudo 
o problema com a comunicação é o 

principal motivo pelo fracasso dos 
projetos. Além disso, em 46% desses 
projetos o investimento variou entre 
R$ 1 e R$ 10 milhões, o que signifi-
ca que a falta de comunicação entre 
equipes pode representar um custo 
bastante elevado às empresas. Ebina 
destaca que o ideal é que a empresa 
possibilite aos seus colaboradores 
poder de decisões e autonomia de 
trabalho, motivando-os ainda mais 
na busca de resultados expressivos. 
O consultor reforça que em empresas 
como Google ou Dell, esse modelo de 
gestão permite ao funcionário obter 
essa liberdade. 

"Quando uma empresa possui um 
ambiente corportativo saudável, os 
funcionários podem trabalhar me-
lhor e, consequentemente, serem 
mais produtivos", confirma a geren-
te de RH da Dell, Jovana Serra. "Estar 
motivado, preparado e alinhado com 
o propósito e a cultura da empresa 
é fundamental para que o funcioná-
rio guie o seu trabalho de forma mais 
efetiva, atingindo os resultados espe-
rados pela empresa e recebendo as 
recompensas necessárias por isso", 
complementa. Para Jovana, funcio-

nários que trabalham em um am-
biente que consideram desagradável, 
realizam seu trabalho com um maior 
nível de tensão corporal e adrenalina, 
liberando hormônios do estresse, co-
mo o Cortisol. A médio prazo, o fun-
cionário submetido a esse ambien-
te de trabalho perde o comprome-
timento com a organização e acaba 
por buscar outras oportunidades. 



Incentivos 
Mas como evitar que uma comunica-

ção ineficaz, repleta de informações dis-
torcidas, prejudique o desempenho de 
colaboradores e seus projetos? Segundo 
Jovana, da Dell, se a comunicação não é 
eficaz, há o risco da empresa não atingir 
os resultados esperados, uma vez que 
não há conhecimento sobre o objeti-
vo a perseguir. "É responsabilidade da 
empresa garantir que o funcionário te-
nha suporte para tirar e esclarecer suas 
dúvidas. A Dell possui diversas iniciati-
vas formais pelas quais os funcionários 
podem se comunicar com a empresa, 
destacando-se entre elas: Blogs (One 
Dell Way), Employee Storm (Fórum 
para troca de ideias), Ethics Conection 
(Help Line para dúvidas relacionadas 
à Ética), Ouvidoria, Pesquisa de Clima 

(Tell Dell), entre outros. Para cada uma 
dessas iniciativas existe um coordena-
dor responsável por comunciar as res-
postas e desenvolver ações em cima 
dos resultados", conta Jovana. 

Outra estratégia usada pelas em-
presas para proporcionar um bom 
ambiente de trabalho é incitar a so-
ma das diferenças entre os profis-
sionais, que contribui para o êxito 
de uma equipe de trabalho. Na Dell, 
segundo Jovana, a diversidade é ad-
ministrada e estimulada por conside-
rá-la uma vantagem competitiva. "As 
diferenças entre os funcionários con-
tribuem para o desenvolvimento da 
empresa, uma vez que geram criati-
vidade, solução de problemas e flexi-
bilidade para o trabalho. A Dell atual-
mente possui grupos de networking, 

cujo objetivo é discutir as questões 
relativas a um determinado aspecto 
das questões de diversidade." 

Para o especialista em treinamen-
tos comportamentais de vendas 
e projetos de Recursos Humanos 
e CEO da Thomas Brasil, Victor 
Martinez, a empresa precisa estimu-
lar a autoconfiança dos profissio-
nais, começando por tratá-los como 
adultos responsáveis e capazes de 
realizar seu trabalho. "Canso de ver 
gerentes que tratam seus subordi-
nados como se fossem crianças que 
não sabem fazer nada direito. Se o 
gestor não confia nos profissionais 
da sua equipe é porque há algo erra-
do com sua gestão. Portanto, é hora 
de rever os processos internos", fi-
naliza Martinez. 
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