
ue fatores motivam a perma
nência de um bom funcionário 
em uma empresa? Benefícios? 
Treinamentos? Plano de carrei
ra? Premiações? Se você acre

dita na junção desses itens a estratégias 
diferenciadas de motivação está no ca
minho certo! O fato é que, hoje, não são 
apenas as vagas que são concorridas acir-

radamente. A competição no mercado 
inclui também profissionais com

petentes e talentosos, muitas 
vezes, disputados "a tapas" 
pelas empresas. 

A preocupação em reter 
profissionais dedicados e ta
lentosos impulsionou as em

presas a criarem ações direcio
nadas à satisfação dos colabora

dores. "A motivação humana é um 
tema complexo e envolve muitas face
tas. Realmente, podemos dizer que para 
uma pessoa se manter motivada em uma 
empresa, um dos aspectos importantes é 
que ela tenha condições de manter uma 
boa qualidade de vida e acesso àquilo 
que valoriza, o que está atrelado ao salá
rio e benefícios oferecidos", afirma a di
retora da Projeto RH, consultoria de ges
tão de pessoas, Teresa Gama. 

Contudo, esses aspectos somente não 
são capazes de manter um funcioná
rio motivado se ele não perceber que há 
perspectiva de desenvolvimento, apren
dizado, desafios e possibilidade de cres
cimento na carreira. "As pessoas querem 
saber para onde podem caminhar e em
penhar sua energia nesse sentido, perce
ber que o seu esforço tem uma recom
pensa não somente financeira, mas que 
ela é valorizada por suas contribuições 
e dedicação", reforça Teresa, que apon
ta ainda outros pontos que contribuem 
para a motivação de um funcionário, co
mo: palestras, treinamentos, alinhamen-



to entre os valores da empresa e dos cola
boradores, clareza nos objetivos a serem 
atingidos, transparência nas decisões, 
bom ambiente de trabalho e respeito às 
diferenças individuais. 

"Hoje, vivemos em um ambiente cor
porativo que exige resultados imediatos. 
A velocidade das informações e mudan
ças faz parte do dia a dia e se o empre
sário ou gestor de recursos humanos não 
tiver um planejamento que valorize e es
timule seus colaboradores, certamente 
terá problemas, primeiro em recrutar e 
manter funcionários, segundo em fazê-
lo vestir a camisa da empresa e oferecer 
o melhor da sua capacidade para os ob
jetivos da empresa", pondera o diretor da 
Seven2Grow, agência especializada em 
marketing e comunicação, Haroldo Eiji 
Matsumoto. 

PARA INCENTIVAR 
Os programas de incentivo, como o 

próprio nome já diz, são estímulos pa
ra o envolvimento dos funcionários nas 
ações que a empresa empreende, pois 
a pessoa percebe uma preocupação da 
organização em premiar o esforço indi
vidual. É importante, contudo, que ha
ja bastante clareza e transparência nesse 
processo, para que o "tiro não saia pela 
culatra". "Os treinamentos são geralmen
te muito bem vistos pelos funcionários 
e contribuem para elevar a motivação 
quando tratam de temas que realmente 
agreguem e sejam convergentes com os 
valores praticados. Por outro lado, uma 

palestra ou treinamento que se
ja 'um discurso vazio', que não re
presente um reflexo daquilo que é 
praticado pela empresa, pode gerar 
uma desconfiança em relação àqui
lo que é transmitido e o não com
prometimento com as metas, estra
tégias e valores", pontua Teresa. 

Do ponto de vista da direto
ra executiva da Pro-Fit Coaching e 
Treinamento, Eliana Dutra, pales
tras motivacionais têm duração l i 
mitada, assim como treinamentos 
que, por si só, não mantêm o cola
borador na empresa. "Ele precisa ter 
a chance de usar o que aprendeu, 
caso contrário, poderá esquecer ou, 
pior, irá usar em outra empresa. O 
ideal é associar o aprendizado às 
metas da organização. Assim, ele 
se sente estimulado a permanecer", 
reflete Eliana. 

Outra estratégia para motivar os co
laboradores é proporcionar liberdade, 
permitindo-os participar ativamente dos 
processos internos. "Quanto mais eficaz 
for a equipe, mais considerado de alta 
performance o líder será. É investindo no 
tempo, tendo paciência e abrindo para a 
participação de todos que o líder conse
gue seguidores, além da tranquilidade 
de ter uma equipe autogerenciável", diz 
o diretor de operações da Human Brasil, 
Fernando Montero da Costa. 

Entretanto, a liberdade deve estar 
sempre atrelada à responsabilidade, para 
garantir seriedade e comprometimento 
com a empresa, orientada por propostas 
concretas, planos de ação, indicadores 
para medir os resultados, entre outras tá
ticas que mostrem que o funcionário não 

está limitado a críticas ou discursos sem 
fundamento. "Acredito que esta seja uma 
via de mão dupla. Assim como o empre
sário está ávido por aumentar a lucrati
vidade, o funcionário também quer me
lhorar seu padrão de vida", acrescenta 
Matsumoto. 

Na empresa de alimentação corpora
tiva, Nutrin a questão dos talentos é algo 
muito importante. De acordo com o pre
sidente da empresa, Aderbal Nogueira, 
lá é trabalhada e medida a Felicidade 
Interna Bruta (FIB) que avalia a satisfação 
dos colaboradores. "Trabalhamos essa 
questão, pois acho de extrema importan
te. Perder um talento não é algo simples, 
repor essa inteligência é algo muito difí
cil para a empresa", esclarece Nogueira. 

Na agência de comunicação Rae,MP, 



Rae,MP, agência de comunicação 
Implementou a Campanha de Valorização do 
Sorriso, direcionada a funcionários, clientes 
e amigos da agência. Para transmitir a infor
mação, o publicitário e diretor da empresa, 
Marcelo Ponzoni, desenvolveu folders, brin 
des com chocolates, cartazes e uma máscara 
interativa, em formato de boca, estam
pando um sorriso para "contagiar alegria". 
"Ações como estas resultam positivamente 
nas corporações, e garantem, inclusive, a con
quista de novos clientes, afinal, o alto astral 
e a expressão do sorriso no atendimento são 
fundamentais. A repercussão dessa ideia foi 
muito positiva e animada e posso dizer que 
na Rae,MP conquistei meus funcionários com 
muito diálogo e dedicação. Orgulho-me em di
zer que aqui o comportamento é diferente do 
encontrado comumente em empresas de di
versos setores, em que os funcionários come
moram a ausência dos gestores. Na Rae,MP a 
situação é inversa, garante Ponzoni. 

Acesso Digital, especializada em 
digitalização de documentos 
Implementou diversos projetos diferencia
dos que atendem às necessidades dos seus 
colaboradores. 0 mais recente foi a Meta Las 
Vegas, cujo objetivo era triplicar o tamanho 
da empresa em 2010. Como a meta estipula
da foi alcançada, toda a empresa, da recep
cionista ao presidente, ganhou uma viagem 
para Las Vegas, que acontecerá em abril 
deste ano. "Buscamos manter uma agen 
da para celebrarmos as conquistas de novos 
clientes, os grandes feitos, as metas alcan
çadas e a conclusão de projetos ousados. 
Criamos uma premiação anual para o colabo 
rador que se destaca por seu trabalho, como 
forma de homenagear aqueles que estão 
sempre pensando no crescimento da empre
sa. A indicação é feita pelos próprios cole
gas de trabalho, e o anúncio é feito sempre 
na festa de encerramento do ano", conta o 
diretor de planejamento e gestão da Acesso 
Digital, Paulo Alencastro Jr. Na Acesso 
Digital, os colaboradores podem desfrutar 
de espaços exclusivos para o lazer, como a 
Acesso Livre: uma sala com pufes, sofá, ces
ta de basquete, TV a cabo e Dock Station pa 
ra iPod. Após o expediente, os Seres Acesso 
disputam até campeonatos de videogame. 

Red&White IT Solutions, 
especializada em soluções de Tl 
Em julho de 2010, realizou os Cursos de 
Logística e de Finanças All-ln-One, com o 
objetivo de formação de profissionais qua
lificados para atender a crescente deman
da. Ainda no ano passado, criou o Centro 
de Capacitação e Treinamento (CCT) - um 
projeto voltado para prospecção de pessoas 
com experiência em SD e Fl com perfil para 
iniciar como trainee e tornar-se um consul
tor SAP. A empresa proporciona aproxima
damente 900h de t re inamen to /mês , sendo 
estes voltados para área técnica (SD, WM, 
ABAR BASIS, MM, Fl.etc.) e oportunidades 
para demais áreas. "Nossa estratégia é a im
plementação do Programa Diamante, que 

tem como objetivo desenvolver no grupo 
a identif icação dos cargos-chave e talentos 
para atuar nos CAPs a serem melhorados, a 
realização anual de pesquisa de clima visan
do a elaboração e execução de plano de ação 
pontual para os indicadores que não atin
giram as metas, o investimento em treina
mento e desenvolvimento dos colaboradores 
e oportunidades de carreira", conta a gerente 
de recursos humanos, Jucy Campos. 

Interadapt, especializada em 
soluções de Tl 
Oferece um pacote de benefícios que in
clui: convênios com inst i tuições de ensino 
com descontos especiais aos funcionários 
Interadapt, grêmio recreativo - Lincard 
com descontos especiais aos funcionários 
Interadapt); bonificações por bom desem
penho, treinamentos, distr ibuição anual 
de 2,5% da lucratividade da empresa entre 
os profissionais que atingiram metas es
tabelecidas pelas lideranças multifuncio
nais. "Em 2010, ingressamos no ranking 
das Melhores Empresas para Trabalhar 
- Tl e Telecom (uma iniciativa da revista 
Computerworld em parceria com a consul

toria Creat Place to Work). Essa premiação 
nos motivou a criar um projeto chamado 

RH Estratégico, que tem por fim consolidar 
informações obtidas no estudo no sentido 
de implementar ações de melhoria contí
nuas, visando a contratação e retenção dos 
melhores talentos", diz o CEO da Interadapt, 
Renato Ferreira. 



são oferecidos planos de incentivos pa
ra o profissional se aperfeiçoar e crescer. 
"Ele tem a liberdade de propor um cur
so, por exemplo, como também procuro 
sugerir que faça algo que o ajude a cres
cer em determinado ponto. Quando há a 
oportunidade de treinamento ou cursos, 
avaliamos a ideia juntos, que terá de ge
rar resultados para as duas partes - em
presa e funcionário - e apoiamos com 
50%", conclui o publicitário e diretor da 
Rae,MP, Marcelo Ponzoni. 

Já na Acesso Digital, segundo Paulo 
Alencastro Jr., diretor de planejamento 
e gestão, a liberdade proporcionada aos 
colaboradores diz respeito não só à ex
posição de opiniões, mas também à for-
ma de trabalhar. "Aqui, todos são livres 
para trabalhar em qualquer um dos es
paços diferenciados da empresa, além de 
ter flexibilidade no horário de entrada e 
saída", informa. 

Um ponto fundamental é ter metas e 
objetivos comuns a todos os colabora
dores. Por isso, Matsumoto lembra que 
é preciso determinar esses objetivos. 
"Se as metas forem muito altas, acaba 
desestimulando o funcionário. Mas, se 
for muito fácil, é alcançado rapidamen
te sem reais melhorias para a empresa. 
Neste caso, o bom senso e muita infor
mação sobre o negócio e o mercado que 
a empresa opera ajuda a determinar me
lhor esses objetivos", enfatiza. 

Segundo ele, as ações motivacionais 
que os colaboradores mais valorizam 

dependem das circunstâncias momen
tâneas do funcionário. "Dependendo 
da situação, é melhor oferecer cestas de 
alimentação do que uma placa de bron
ze, agradecendo os resultados obtidos. 
Em nossa experiência, percebemos que 
a maioria busca o reconhecimento, e is
so pode ser obtido por meio de prêmios, 
aumento salarial, promoção ou até mes
mo o simples reconhecimento da chefia, 
que não gera custo para a empresa, mas 
tem um significado importante para o 
colaborador", explica. 

De acordo com a diretora de Recursos 
Humanos da Nutrin, Silvia Conti, inceti-
vos financeiros ajudam mas não é tudo. 
"Trabalhamos com as questões de recom
pensa e reconhecimento. Temos um pro
grama que de acordo com alguns indica
dores no período de um ano premiamos 
com um carro, a mobília algum espaço da 
casa ou uma moto", conta Silvia. 

A premiação dos bônus por perfor
mance pode ser celebrada em eventos, 
trabalhando reconhecimento e fazendo 
a integração entre funcionários e seus fa
miliares com a empresa. De acordo com 
o diretor da Human Brasil, uma práti
ca que está voltando é a de premiar os 
funcionários com mais tempo de casa. 
"Devido às preferências distintas, cabe 
ao RH fazer pesquisas nos setores da em
presa e descobrir quais seriam as melho
res formas de compensar, quais os dese
jos de cada um", comenta. 

COMO CONTER 
A ROTATIVIDADE? 
A maneira mais eficaz de evitar a rota

tividade é antecipar os problemas e criar 
ações de melhoria, lembrando que a insa
tisfação pode ser gerada por diversos fato
res: remuneração, liderança, função, equi
pe, entre outros. O ideal é avaliar o custo 
que se tem com a rotatividade (rescisão, 
processos, treinamento, produtividade) 
e as competências do colaborador (co
nhecimento, habilidade, atitudes e rela
cionamento). Assim, o gestor saberá até 
quanto investir para não perder aquele 
funcionário. "Vale lembrar que um fun
cionário que não desempenha seu tra
balho e tampouco está interessado em 
melhorar, nenhuma campanha motiva-
cional do mundo fará mudar sua perso
nalidade. 

Text Box
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