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Além das palestras motivacionais

O caminho para pequenas e médias

Uma campanha de motivação desenvolvida por uma empresa levou especialistas para conduzir workshops e celebridades para dar palestras motivacionais às equipes. Numa das dinâmicas, altos executivos foram levados para
uma fazenda em um fim de semana, onde participaram de várias atividades
em equipe, como atravessar um riacho. A ideia era mostrar que, para realizar aquela tarefa, era importante o trabalho em equipe. Uma palestra, dada
por um atleta, comparando a empresa a uma equipe de vôlei, também reforçou esse aspecto. Em nenhum momento a empresa discutiu os reais problemas que enfrentava, principalmente a evasão de talentos estratégicos em
busca de desafios e propostas mais sedutoras dos concorrentes.
Com esse relato, o leitor deste jornal me pergunta se técnicas como essas
usadas pelas empresas atingem os objetivos pretendidos.
Na realidade, de nada adiantam workshops, dinâmicas, palestras, teatros
e outras ferramentas para motivar as equipes, se a empresa não tem um bom
clima organizacional, não oferece remuneração, pacote de benefícios e recompensas compatíveis com melhores práticas de mercado, não incentiva o
desenvolvimento pessoal e profissional e não abre perspectivas para a ascensão na carreira.
As pesquisas mostram que, mais do que a remuneração, o que motiva o
profissional de fato são as oportunidades oferecidas pela organização para
desenvolver seu potencial. Por isso, as lideranças devem conhecer e valorizar o talento e as competências técnicas e comportamentais de seus liderados, bem como propor-lhes tarefas desafiadoras.

Imagine que Stephen Hawking e Leonard Mlodinov — dois dos mais respeitados físicos do mundo — estejam certos na teoria que defende a tese de múltiplos universos sobrepostos.
Pense em sua empresa a correr por dois caminhos que em dado instante
se separam para criar realidades alternativas. A primeira é o futuro automático onde o modelo de negócios construído permanece o mesmo. Nada muda
em relação ao pensamento estratégico. E a nova realidade com mais voracidade na busca pela diferenciação em mercados cada vez mais congestionados por meio de recepção de investimentos e outros ferramentais à disposição do empreendedor.

As campanhas de motivação só são eficazes se
forem conduzidas por profissionais que conheçam
a cultura, os valores e o negócio do cliente
A remuneração também é fator importante de motivação. As empresas devem adotar a política de remunerar os profissionais em função dos resultados alcançados e de seu desenvolvimento dentro da empresa. Ao contrário
do que ocorria no passado, não é boa política dar os mesmos aumentos e os
benefícios a todos os profissionais, de forma linear, sem colocar na balança o
desempenho individual e os resultados obtidos por cada um.
É claro que, para isso, as organizações devem adotar uma política transparente e justa de promoção dos profissionais, assim como metodologias adequadas e impessoais para a avaliação do desempenho de todos. Injustiças nas
avaliações e nas promoções são fatores que mais desmotivam os profissionais. Acrescente-se, como fator importante de motivação, uma política de
comunicação igualmente transparente e efetiva, que leve em consideração
as expectativas dos integrantes da organização e o aproveitamento de suas
ideias e sugestões, não se restringindo à divulgação de objetivos e metas.
Se a empresa tiver tudo isso, as técnicas de motivação, se bem aplicadas,
são sempre bem-vindas para reforçar a coesão e sinergia das equipes, como
workshops, palestras ou teatros. Acredito que as campanhas de motivação
só são eficazes se forem conduzidas por profissionais que conheçam a cultura, os valores e o negócio do cliente. Meu primeiro conselho é não se deixar
seduzir por modismos. ■

Inovação e investimentos com capital de terceiros
são motores do desenvolvimento. Menos que isso é
aceitar o futuro automático de fazer mais do mesmo
A época é histórica para as empresas brasileiras. Lembra como era há 25
anos? Mudança de regras, planos econômicos, juros de 45% ao mês. Milhares de empreendedores foram dizimados, mas você não. Compra de participação societária para expansão era quase uma piada. Quem iria querer investir em negócios no Brasil em condições adversas. As dificuldades de um futuro imperfeito ficaram para trás. Todo empreendedor acredita no negócio e
essa visão fez toda a diferença.
Inovação e investimentos com capital de terceiros são os motores do desenvolvimento sustentável da empresa de médio porte. Menos que isso é aceitar o futuro automático de fazer mais do mesmo. Não podemos permitir que
ideias brilhantes sejam atraídas para um buraco negro e exterminadas por falta de capital humano e financeiro. E muito menos por medo de contágio.
Há dois universos possíveis do pensamento estratégico nas médias empresas. No automático, (arcaico) a visão de vender parte do negócio sequer
era mencionado. Muitos preferiram falir ou quando buscavam ajuda era tarde demais. Usavam o capital próprio para crescer de forma limitada. Expansão orgânica lenta e com falhas na distribuição de produtos, pouco marketing e raros lançamentos. A busca por financiamento era sempre com o custo do dinheiro alto e prazo curto. E a conjuntura econômica desfavorável,
planos, inflação e alta complexidade logística para exportar.
Há ainda o universo alternativo, (moderno) que inclui vender parte da
empresa e permanecer como gestor, mas com capital saudável para a expansão. Os investidores preferem o fundador à frente dos negócios. Rápida expansão territorial, produtos mais inovadores. Buscar novas fontes com bancos de investimentos especializados em empresa para financiamentos longos com prazos de mais de sete anos, carência e juros competitivos.
Você pode realmente alterar o seu futuro automático quando se fala em
expansão. É estudar as opções do mercado, investidores, compra de concorrentes menores, consolidação de uma posição estratégica. A combinação é
infinita. Por fim, em qual dos universos seguir? Se todo empreendedor é
uma espécie curiosa, não existe momento econômico mais importante para
se reinventar. Cria-se um universo alternativo de inúmeras possibilidades.
E isso nunca foi tão emocionante. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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