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Muitas empresas estão constantemente na mídia, sempre anunciando em meios tradicionais e 
também utilizando ferramentas como promoção e eventos para conseguir se aproximar de seu 
público-alvo. Investem milhões em amplas campanhas, esperando atingir a massa ou até mesmo 
públicos segmentados, mas, quando analisam, verificam que o resultado alcançado não 
corresponde ao desejado.  
 
É neste momento que as companhias começam a notar que está faltando algo em seu mix de 
comunicação e percebem que o problema está na raiz de suas estratégias. Nesta hora, os 
anunciantes observam que se esqueceram de valorizar seus funcionários, ponto inicial e decisivo 
da cadeia de marketing.  
 
Cada profissional traz consigo um conjunto de expectativas quanto a salário, benefícios, 
segurança e convivência. Por outro lado, as organizações também têm suas expectativas com 
relação ao funcionário: lealdade, ética e, principalmente, contribuição para avanços.  
 
Uma das melhores formas de impulsionar o encontro dos objetivos dos dois lados é a aplicação de 
estratégias de reconhecimento. Por meio da recompensa, muitas vezes, concretizamos uma 
política motivacional que incentiva o funcionário a lutar pelas metas da empresa na qual atua.  
 
Para realizarmos soluções de reconhecimento eficientes devemos ressaltar as singularidades de 
cada pessoa e tratá-la de forma individualizada. Ignorar as diferenças, ou não saber quais são 
elas, não as elimina e não iguala todos os funcionários.  
 
Além de particularizar as ações de recompensas é importante implementar este tipo de estratégia 
em todas as áreas da empresa, independente do seu tipo, uma vez que o sucesso de uma 
corporação depende do esforço de toda a equipe, não sendo mais importante um departamento 
do que outro.  
 
Como áreas muitas vezes relegadas ao segundo plano em programas de incentivos, podemos citar 
as de suporte e administrativa em geral. Desconcentrando os esforços de recompensa da área 
comercial, que normalmente é o foco das ações de reconhecimento, estimulamos o potencial dos 
funcionários de toda a equipe e premiamos sua contribuição para o rendimento da empresa.  
 
Premiar os profissionais pelo seu desempenho na empresa é fundamental para o triunfo dos 
planos das organizações, pois ajuda a desenvolver pessoas, a incentivar que o funcionário cumpra 
compromissos, encante o cliente e perceba que depende do outro. Este é, portanto, um círculo 
interativo que não tem início, meio ou fim, uma vez que pessoas, clientes e resultados atuam de 
forma interligada no cotidiano de um empreendimento.  
 
Somente um funcionário que esteja bem consigo e que sinta o trabalho reconhecido, será capaz 
de ser atencioso e de se esforçar para aprimorar o seu proveito interno.  
 
Existe uma correlação positiva entre a qualidade do atendimento que a pessoa recebe 
internamente e a característica do atendimento que ela dá aos clientes externos. Desconsiderar 
essa ligação é um engano.  
 
Quanto mais satisfeito o funcionário estiver, mais chances a empresa terá de atender as 
necessidades de seu público e de ser bem sucedida no negócio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


