
oje em dia, as empresas andam mudando os tipos de comemoração para 
seus funcionários no final do ano. A maioria delas resolveu deixar de lado 

aquela grande festa de confraternização para investir em alguns outros benefí
cios para motivar seus colaboradores. 

Você já ouviu falar em meritocracia? De acordo com o dicionário, há dois sig
nificados para essa palavra: "predomínio daquele que possui méritos" e, no sen
tido administrativo "sistema de recompensa ao mérito e à competência do 
empregado", e é uma das novidades mais "modernas" do mundo corporativo. 
Para todo e qualquer profissional, independentemente do nível hierárquico dele 
na empresa, há a necessidade de um feedback uma vez ou outra, para saber 
como anda seu desempenho e o nível de satisfação dos colegas em relação ao 
trabalho realizado. 
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Além do feedback, há envolvido na rotina do profissional o que o motiva e 
desmotiva no dia a dia na empresa, na hora de fazer seu trabalho, etc. Várias for
mas de motivação são usadas hoje em dia, e elas vão desde elogios até brindes 
diferenciados. Algumas empresas estão atrelando como uma forma de motiva
ção premiações no final de um período, geralmente estabelecido pela empresa, e 
na maioria dos casos, no final de cada ano. O mais usado é o cumprimento de 
metas, estabelecidas pelo próprio funcionário ou pela empresa. 

Na maior parte dos casos, o próprio funcionário define as metas a serem 
alcançadas, já que, dependendo da empresa, algumas metas são estabelecidas e 
consideradas como impossíveis de cumprir, o que pode acabar desmotivando 
ainda mais os colaboradores. 

Já foi mais do que comprovado que uma empresa que consegue motivar seus 
funcionários tem melhores resultados de produtividade. Mas afinal, existe uma 
formula mágica para motivar o outro? Segundo a consultora da M&S - consulto
ria especializada em desenvolvimento humano -, Elaine Lombardi, um dos maio
res desafios das corporações é manter seus colaboradores motivados e engajados 
na busca de resultados cada vez mais ousados e complexos. A consultoria Towers 
Watson realizou o Estudo Global sobre Força de Trabalho, que apontou que 
somente 28% dos profissionais brasileiros estão altamente engajados com seu 
trabalho, enquanto 30% estão desengajados, 26% estão se sentindo sem supor
te por parte das empresas e 16% estão desvinculados de suas companhias. 

Mas o fato é que não necessariamente uma pessoa irá se sentir efetivamente 
motivada com programas de reconhecimento. O processo motivacional possui 
ligações entre as necessidades individuais e os processos de atendimento de obje
tivos, com o ambiente externo funcionando como o estimulador desse processo. 
"O que podemos afirmar é que ninguém motiva ninguém efetivamente, ficando 
a cargo de cada um conseguir identificar seus agentes motivadores e utilizá-lo em 
prol de sua satisfação e engajamento", afirma Elaine. 

Um funcionário que ama o que faz e se sente bem em seu ambiente de traba
lho traz mais resultado, participando de um ambiente de trabalho mais saudável 
em termos de relacionamento interpessoal, novos desafios e oportunidades de 
crescimento, por exemplo, liderança inspiradora, pacote de benefícios e remune
ração atrativos. Esse é considerado um cenário ideal para o engajamento do pro
fissional com a empresa, e consequentemente, maiores possibilidades de que ele 
permaneça por maior tempo no emprego, se sentindo também parte do sucesso 
e dos resultados. 

De uma forma ou de outra, não adianta criar uma ilusão de que as pessoas bus
cam apenas serem bem remuneradas ou ter bons benefícios. Uma coisa que deve 
ser sempre mantida na cabeça é que nem sempre será possível agradar a todos. 
Obviamente, uma empresa está sempre em busca de satisfazer todos os seus cola
boradores, mas sempre haverá uma parcela da população insatisfeita. E é por conta 
disso que motivar pessoas é uma coisa tão desafiadora para os gestores. 
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Anúncio



Além da opção de começar a observar cada pessoa individualmente e promo
ver um reconhecimento de forma customizadas e alinhadas aos objetivos indivi
duais, para chamar atenção da sua equipe de maneira positiva, podemos voltar ao 
assunto da meritocracia. As empresas estão, cada vez mais, inovando nas formas 
de premiar seus funcionários mais eficientes e esforçados. Muitas optam por dei
xarem seus colaboradores escolherem o que desejam, com caixa de sugestões, por 
exemplo, ou uma pesquisa para saber sobre as preferências. Há programas de 
reconhecimento cada vez mais customizados ao gosto do merecedor, e entre as 
tendências de premiações mais votadas entre os colaboradores, de acordo com 
Elaine, estão viagens, carros, pacotes de saúde e bem-estar, como spas, massa
gens e cuidados com o corpo e com a mente, incluindo até terapias tradicionais e 
alternativas, como acupuntura. Aulas de ioga, pilates e danças também estão 
entre os mais votados, incluindo alguns descontos em academias ou investimen
tos no hobby daquele colaborador que foi premiado. Exemplificando: você tem 
um colaborador que adora jogar tênis. Investir em equipamento de boa qualidade 
e conseguir um desconto em um clube bom pode estimulá-lo ainda mais a atingir 
novas metas, e no final, quem sabe, você não consegue até mesmo um patrocínio 
para o seu colaborador, no caso dele ser extremamente talentoso. 

Algumas empresas, ao invés dar um único prêmio a um de seus colaborado
res, optam por fazer uma grande festa de confraternização e sortear alguns prê
mios menores entre alguns colaboradores que se destacaram durante o ano, 
como brindes, cestas e vales. Por mais o fim do calendário de 2012 esteja ligeira
mente longe, nós sabemos que o tempo voa nessa época de correria, e que uma 
festa necessita de planejamento prévio, para que nada saia errado e todos os 
seus colaboradores fiquem satisfeitos no final. Mas nem sempre essas festas são 
um sucesso. 

Para que elas possam ser um sucesso e atrair o maior número de colaborado
res possível, é preciso uma pitada de criatividade. Mas antes disso, conhecer o 
perfil dos funcionários de sua empresa é essencial. Se sua empresa exige um 
ambiente mais formal, para poder manter o profissionalismo durante a festa, a 
opção é fazer uma festa mais sóbria, porém variando no cardápio, trazendo novi
dades desconhecidas até seus colaboradores. Mas se você possui uma empresa 
que não exige um nível muito alto de formalidade, vale abusar da criatividade e 
investir em uma festa temática, por exemplo, para que possa atrair seus colabora
dores e fazê-los ter um ótimo momento no encerramento do ano. 

Essas confraternizações são ótimas para melhorar o relacionamento entre os 
colaboradores, uma vez que no ambiente diário de trabalho há a pressão, cum
primento de prazos e metas, além da competitividade, que não permite que eles 
se relacionem de uma maneira muito positiva. Uma outra dica para melhorar o 
relacionamento entre seus colaboradores são jogos esportivos, ou até mesmo 
Campeonatos, de futebol ou tênis, por exemplo. Aprender a lidar com o outro é 
fundamental para qualquer colaborador, independente do nível hierárquico den-
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tro da empresa, e esses tipos de atividades ajudam a promover 
uma melhor interação entre os colaboradores. 

Algumas dicas para quem deseja fazer festas de confraterniza
ção é, se quiser investir em uma festa de arrasar, procure um 
ambiente externo, um espaço para festas, e contrate uma pessoa 
ou empresa especializada em eventos. Para festas de domingo a 
quinta-feira, os preços costumam diminuir em 10%, e o mais indi
cado é marcar festas entre a segunda quinzena de novembro até a 
segunda quinzena de dezembro. Festas depois do Natal não é 
muito indicado, já que muitos podem estar viajando. 

Independentemente da escolha entre confraternização ou investimentos em 
benefícios para seus funcionários, o planejamento é sempre o ponto crucial em tudo 
isso. Geralmente, a organização deve ser feita antes de terminar o primeiro semestre 
do ano, mas se isso não foi possível, ainda há tempo. Então mãos à obra! Vá atrás, 
pesquise preço e busque qualidade, contrate alguém para fazer o trabalho adminis
trativo. Qualquer "mimo" vindo da empresa para seus colaboradores é bem-vindo, 
não importa o que seja. Isso serve para ajudar a renovar as energias para o novo ano 
que está porvir. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 170, p. 64-67, set. 2012.




