
Você já ouviu falar em “salário
emocional”? É tudo aquilo ofe-
recido pela empresa e pelo ges-
tor aos funcionários, mas que
não pode ser contabilizado fi-
nanceiramente.

É o ambiente de trabalho, a
disposição dos superiores em
ensinar seus subordinados,
bem como de entender os mo-
mentos conturbados de suas vi-
das, a capacidade do gestor em
desenvolver seus funcionários
enquanto profissionais.

“Oferecer salário emocional
é primordial hoje em dia, princi-
palmente porque os bens produ-
zidos são tratados como com-
modities, ou seja,
não há distinção en-
tre os produtos, e o
diferencial será o
serviço prestado. Is-
so eleva a emprega-
bilidade e a autoes-
tima profissional”,
destaca Eliana Du-
tra, coach e sócia-
diretora da empresa de coa-
ching e treinamento Pro-Fit.

Para ela, a ausência de salá-
rio emocional não significa que
o gestor não exerce bem sua
função. Ele pode estar atento
ao momento em que o funcio-
nário merece aumento salarial,
prover recursos financeiros pa-
ra o cumprimento da função e
até mesmo entregar resultados
satisfatórios. Mas ele pode não
perceber questões emocionais.
“Se o ambiente de trabalho for
amedrontador, pode ser que o
funcionário entregue menos
do que poderia entregar, uma
vez que não se sente estimula-
do a ir além. Ou seja, ela faz

exatamente o que esperam que
ela faça”, completa.

Muitas vezes, o comporta-
mento do gestor é estimulado
pelos superiores. Ou seja, inicia
no presidente, que passa o
exemplo ao vice, que por sua
vez, passa aos diretores e assim
sucessivamente. “É um compor-
tamento em cascata. Logo, o re-
cepcionista estará tratando mal
os clientes. É necessário uma
preparação desse líder para que
ele possa perceber a real impor-
tância do salário emocional e
como o mesmo pode auxiliá-lo
a obter os melhores resultados
de sua equipe”, afirma Eliana.

Eva Pontes, coach e diretora
da Phoenix Coach, lembra que o
tema motivação profissional es-

tá sempre presente,
em todas as esferas.
“O que sabemos é
que, para tarefas ro-
tineiras, recompen-
sa financeira ajuda a
aumentar a produti-
vidade do funcioná-
rio. Porém, sempre
que é exigido pensa-

mento criativo, o que mais con-
ta é maestria, autonomia e pro-
pósito. O funcionário precisa
ver propósito no que está fazen-
do para sentir-se estimulado a
buscar mais”, acredita.

Além disso, o coaching finan-
ceiro Homero Reis, sugere aos
empregadores que deem tare-
fas que agreguem algo aos seus
funcionários, mantenham um
bom clima organizacional, ofe-
reça um programa de formação
continuada, bem como uma
carreira estruturada e um mix
de benefícios proporcionais ao
nível da pessoa dentro da orga-
nização. “Esse modelo é adota-
do por organizações com filoso-

fia moderna de gestão de pes-
soas. Mas representa apenas
10% da população empresarial
brasileira. São exceções”, diz.

Para os gestores que identifi-
caram essa ineficiência e que-
rem mudar de postura, não es-

pere uma fórmula mágica. É
preciso buscar a resposta em si
e avaliar a qualidade dos rela-
cionamentos. “Se ele não parar
e pensar a questão e colocar o
status em primeiro lugar, é pos-
sível que também ignore os re-

lacionamentos pessoais”, afir-
ma diz Eva.

Reis vai além. “Contrate um
coaching para ajudá-lo nessa
tarefa e busque entender as ne-
cessidades de seus colaborado-
res. Personifique os benefícios
corporativos, sempre de acor-
do com o sistema oferecido pe-
la companhia”, sugere.

Outro lado
A analista de mídias sociais Pris-
cilla Franco exercia um cargo de
chefia em uma empresa em No-
va Friburgo, a 125 quilômetros
da cidade do Rio de Janeiro.
“Trabalhava a poucos minutos
da minha residência, tinha um
salário satisfatório, mas queria
aprimorar meus conhecimen-
tos acadêmicos. Contudo, a em-
presa para qual trabalhava não
flexibilizou meu horário, o que
me fez buscar uma nova coloca-
ção profissional”, lembra.

Priscilla mudou-se para a ca-
pital fluminense para ocupar
uma posição abaixo da que ocu-
pava no emprego anterior. Ela,
inclusive, recusou uma propos-
ta de emprego ainda em Nova
Friburgo, na qual receberia
30% mais, porque não poderia
estudar. “Se tivesse apoio para
estudar lá, teria ficado”, diz,
ressaltando que no atual empre-
go, além de poder estudar, par-
ticipará de palestras incentiva-
das pela empresa.

Mas nem tudo sai como o pla-
nejado. “Um ponto negativo é
que deixei meu marido em No-
va Friburgo. Volto para lá todos
os finais de semana. Também le-
vo mais de uma hora para che-
gar ao emprego novo, o que é
bastante cansativo”, completa
a analista. ■
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TRABALHAR

30%
É quanto a analista Priscilla

Franco iria ter de aumento

num novo trabalho, mas

recusou porque optou

por um emprego que a

permitia estudar

Bom clima organizacional e programa de formação continuada são considerados benefícios intangíveis

Para quem quer
mudar postura,

é preciso
avaliar a

qualidade do
relacionamento

FIEIS

Rotatividade de pessoal nas 100 melhores empresas para trabalhar, em %

 MELHORES MÉDIA DO SETOR

Serviços administrativos e profissionais  9,6 23,5

Manufatura e produção 5,2 10,7

Informação e tecnologia 4,7 13,8

Saúde e assistência social 7,2 17,4

Serviços financeiros e seguros 8,2 12,5

Construção  4,3 18,3

Proponha tarefas enriquecidas, que agreguem valor ao 
funcionário 

Mantenha um bom clima organizacional

Ofereça programas de formação continuada

Ofereça uma carreira estruturada 

Proporcione um mix de benefícios proporcionais ao nível do 
funcionário dentro da organização

Fonte: Great Place to Work

MUITO ALÉM DO SALÁRIO

O que dar ao funcionário, além de benefícios financeiros?

Fonte: Especialistas

HomeroReis: busqueentenderasnecessidadesdos colaboradores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Finanças, p. 27.
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