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cada profissional. Em uma tentativa de 
generalizar essa questão, o especialis
ta em desenvolvimento das competên
cias de liderança e preparação de equi
pes, Eduardo Shinyashiki, diz que a des
motivação surge quando há um desali
nhamento entre os objetivos e a missão 
de vida do indivíduo e a realidade gera
da pela empresa. "Isso engloba muitas 
questões, como as salariais - a pessoa 
pode se sentir desvalorizada por ter uma 
remuneração que julga não compatível 
às habilidades que possui - até o método 
de cobrança aplicado pelos gestores -há 
quem não consiga se sentir bem em um 
ambiente marcado por cobranças exces
sivas e feitas de forma dura". 

A coordenadora do curso de tec
nologia em gestão de recursos huma
nos da Faculdade Anhanguera de Belo 
Horizonte - unidade 2 -, Ana Paula 
Damasceno de Souza, acredita que a 
motivação das pessoas nas organizações 
está diretamente ligada à capacidade das 
empresas de oferecer oportunidade de 
crescimento, ou seja, um plano de car
reira a seus colaboradores. Motivos co
mo o excesso de trabalho, o nível alto de 
estresse e o baixo índice de desafios im
plementados pelas empresas fazem com 
que as pessoas percam o prazer pelo tra
balho, que enxerguem a empresa como 
uma fonte de renda e não de inspiração 
profissional. "A inspiração é a mola pro
pulsora da motivação. Se não há paixão 
pela atividade que se exerce, esta tarefa 
se torna árdua, pesada, desmotivadora, 
levando à desmotivação e até mesmo à 
depressão", considera. 

UM LADO DA MOEDA 
Um ponto importante para mudar 

esse quadro de desmotivação entre os 
funcionários é que as empresas desen
volvam testes de aptidão para alocar os 
profissionais na função mais compatí
vel com suas habilidades e interesses. 
O Life Coaching no Núcleo Pluri, Paulo 
Mauricio Mello, explica que quando o 
profissional não faz o que gosta, não tem 
satisfação e identificação com o que faz, 
ele tende a começar a reclamar de tudo 
e de todos, muitas vezes não identifican
do ser esse o real motivo de sua desmo
tivação. "Essa insatisfação acaba levando 
a pedir aumento, promoção, melhores 

condições de trabalho e outras solicita
ções que podem ser reais, mas que po
dem também, estar servindo de muleta 
para a principal, que é fazer o que gosta". 

Profissionais desmotivados ficam com 
autoestima baixa e criam clima instável 

na empresa, já que são pressionados por 
resultados. Além disso, pode ter uma con
fusão sobre o papel de líder, gerando um 
cenário improdutivo, com redução dos 
lucros, podendo causar até a quebra da 
empresa. O consultor de recursos huma-
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nos da Leme Consultoria, Renan Sinachi, 
registra que os resultados de um time des
motivado, muitas vezes não são negativos 
em curto prazo, mas de maneira sorratei
ra vão se deteriorando até chegarem em 
seus patamares mais baixos. "Em linhas 
gerais, o impacto de um clima organiza
cional ruim se dá pela má interpretação 
de políticas organizacionais pelos cola
boradores, problemas remuneratórios e 
o reflexo de uma liderança inadequada e 
mal preparada", acredita. 
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As empresas que possuem profissio
nais desmotivados devem acender os 
sinais de alerta, porque as estatísticas 
mostram que a desmotivação de um 
funcionário influencia outros. Esse te
ma é tão vigente que a Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, tem estu
dos que mostram resultados interessan
tes nessa área. 

Um dos exemplos citados pelo 
Diretor Executivo da Innovia Training & 
Consulting, Ricardo Barbosa, foi extraído 
de pesquisas sobre motivação individual 
e de grupos. "Um profissional pode pas
sar a vida com um rendimento de 25% de 
sua capacidade de trabalho e ainda as
sim manter seu emprego. O mesmo in
divíduo, motivado corretamente, cresce 
em seu desempenho, chegando a atingir 
80% da sua capacidade". 

SOLUÇÃO PERTINENTE 
A Gerente de recursos humanos da 

Kalunga, Marcia Assim, recomenda ao 
gestor da área "ter uma boa conver
sa com o funcionário, para detectar as 
razões do descontentamento. Durante 
esse processo, é possível reverter a si
tuação e distribuir melhor as tarefas, 
ou até mesmo mudar o colaborador de 
área, caso seja de seu interesse. É possí
vel, por meio de soluções simples, dei
xar ambas as partes satisfeitas e recu
perar a produtividade com esse rema-
nejamento", indica. 

O diretor Presidente da GEMTE 
Consulting, Josué Bressane Junior, rela
ta que para motivar seus profissionais, a 
empresa desenha o programa de metas, 
visão, incentivos de curto e longo prazo 
da empresa, compartilha o lucro com 
todos, gera expectativas de crescimen
to atreladas ao crescimento da empre
sa, possui programas de identificação e 
retenção de talentos, recruta e seleciona 
de forma adequada e dentro do perfil de 
inovação, e oferece coaching e suporte 
aos gestores. 

Na opinião de Bressane, independen
te do tamanho, toda empresa precisa de 
gente para operar e essas pessoas têm 
expectativas, insatisfações, ambições e 
vontade de se desenvolver. Quando o 
presidente/proprietário enxerga o va
lor que existe na distribuição de parte 
do seu lucro com as pessoas que o aju

daram a conquistá-lo, a empresa cresce. 
"Isso deve ser feito por meio de um pro
grama estruturado de metas e planeja
mento, em que todos são avaliados pela 
contribuição dada para o resultado: re
ceberá mais quem mais contribuiu. E 
isso não deve ser privilégio apenas de 
grandes corporações, mas sim, de em
presas de todos os tamanhos". 

Para motivar os colaboradores, a 
Kalunga realiza diversas ações como: pro
jetos (atualmente iniciaram um progra-
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ma de ginástica laboral), comunicação 
intensa com os funcionários (por meio de 
quadros de avisos e e-mails internos, para 
mantê-los informados sobre os assuntos 
importantes do dia a dia), treinamento 
comportamental, de produtos e de lide
rança (com o objetivo de capacitar e apri

morar o conhecimento da equipe). "Aqui 
na Kalunga, nossa intenção é sempre me
lhorar a interface do Departamento de 
Recursos Humanos com os colaborado
res, mostrando uma imagem mais par
ticipativa. Procuramos também investir 
em programas que visam aumentar a in

tegração entre os funcionários e aumen
tar a retenção", relata a Gerente. 

Márcia descreve que hoje o principal 
projeto em desenvolvimento da empre
sa é o Programa de Trainees para geren
tes de loja. "Com a rápida expansão da 
empresa e a abertura de novas unidades, 
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achamos importante aproveitar nosso 
potencial interno para suprir essas vagas 
de liderança", pontua. 

Ela diz que a empresa também está fo
cada em atrair novos alentos e, para isso, 
criou o Programa de Boas-Vindas, com a 
realização de palestras, exibição de víde
os e um período que permite aos recém-
-chegados conhecer um pouco mais da 
história da rede. Para os mais antigos, o 
RH planejou um programa de reintegra
ção em que os funcionários de diferentes 
lojas podem interagir e trocar experiên
cias, para buscar um time mais coeso e 
bem ambientado. 

GRANDES EXEMPLOS 
O sucesso da Crowe Horwath Brasil na 

motivação de seus funcionários pode ser 
atribuído, de acordo com o sócio, Leandro 
Cossalter, a toda equipe que compõe as 
empresas, diretores, colaboradores, par
ceiros locais e internacionais, clientes an
tigos e os novos que possibilitam o desen
volvimento de pessoas e trabalhos com 
qualidade e comprometimento. Entre as 
ações realizadas pela empresa para moti
var os colaboradores, são destacadas: 

• Seleção criteriosa de profissionais, 
dando prioridade para estagiários 

em início de carreira, os quais têm 
sido sistematicamente efetivados 
nos últimos anos; 

• Constante atenção com a qualida
de de vida das pessoas, procurando 
respeitar o tempo de cada fora da 
organização; 

• Carga constante de cursos de apri
moramento pessoal e profissional; 

• Avaliação semestral 360°, com feed
back para todos; 

• Promoções baseadas em plano de 
carreira e meritocracia; 

• Participação dos dirigentes em ór
gãos de classe e incentivo aos de
mais profissionais para que o façam; 

• Pesquisa anual de clima organiza
cional, onde todos podem avaliar 
diversos itens relacionados à sua ex
pectativa profissional e da empresa, 
sem a participação dos dirigentes; 

• Forte investimento nas áreas de 
marketing e comercial, buscando 
sempre o crescimento das empre
sas, o que tem permitido experi
mentarem excelentes crescimentos 
nos últimos anos e transferir estes 
benefícios para todos os profissio
nais que acompanham a Crowe 
Horwath Brasil; 

• Busca constante de novos parceiros 
locais e internacionais. 

Para o especialista em gestão de pes
soas, Luiz Claudio Binato, para motivar 
os profissionais é necessário que os em
pregadores os auxiliem a entender qua
tro fatores: 

1. Quais as metas da empresa e dos 
profissionais? 

2. Quais as forças motivadoras e sa-
botadoras? 

3. Qual o conjunto de valores? 
4. Como cuidar da autoestima? 
Binato explica que, para isso, o lí

der ou profissional responsável por esse 
auxílio, deve aprender sobre isso tanto 
quanto ele sabe sobre o negócio. 

PLANO DE CARREIRA 
E GRATIFICAÇÕES COMO 
MOTIVADORES 
Em uma companhia, o plano de car

reira é importante, pois é uma forma 
da empresa estar atenta ao cargo e à 
função do colaborador, ao seu desen
volvimento e de suas competências, 
às necessidades de formação e atuali
zação do profissional. Shinyashiki ex
plica que, assim a empresa tem mais 
conhecimento dos talentos que tra-
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balham para ela, pode direcioná-los e 
orientá-los para não perdê-los e poder 
formar os novos líderes. Já Binato con
corda com a importância de um plano 
de carreira e diz que uma empresa po
de ser pequena no tamanho, mas nun
ca na visão e na organização. 

O Life Coaching no Núcleo Pluri, 
Paulo Mauricio Mello, julga ser funda
mental um plano de carreira na empresa, 
pois sem uma visão de futuro, não existe 
esperança, e sem esperança, nenhum ser 
humano sobrevive, pois perde sua alma, 
sua motivação. Mello afirma que a grati
ficação financeira também é importante, 
mas a melhor forma de reconhecimento 
que um profissional necessita "é ser res
peitado e motivado como pessoa, e re
conhecido como profissional. Para isso, 
não precisa de investimentos financei
ros, apenas pessoas dos gestores e líde
res da empresa. Um verdadeiro líder em
polga e paga, e não o inverso". 

Caso a empresa não tenha capital para 
gratificações, uma possibilidade sugeri
da por Ricardo Barbosa é oferecer ao pro
fissional uma participação acionária na 

companhia. "O funcionário se motivará, 
pois passará a receber participação nos 
lucros em caso de sucesso da empresa". 

Segundo Ana Paula Damasceno de 
Souza, nem sempre as gratificações são o 
motivo da desmotivação de profissionais. 
Se houver, na concorrência, uma oportu
nidade de crescimento profissional, o co
laborador troca de empresa, até mesmo 
por um salário mais baixo. Outras formas 
de motivar apontadas pela coordenado
ra do curso de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos são a oferta de cur
sos de treinamento e desenvolvimento 
profissional, premiação e divulgação das 
boas práticas de profissionais que fizeram 
a diferença em uma organização. "Muitas 
vezes, o setor de comunicação social po
de contribuir para trabalhar a autoestima 
dos colaboradores, através da divulgação 
de suas ações. O importante é que opor
tunidades sejam criadas interna e exter
namente, para que o grupo não somente 
seja treinado para o exercício da profis
são, mas para que saiba que é importante 
para a empresa que participa de seu cres
cimento", considera. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 46, p. 52-59, ago. 2012.




