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De agosto de 2005 a abril de 2006, a SEC Talentos Humanos conduziu uma pesquisa para avaliar 
qual o maior problema enfrentado pelos profissionais no trabalho. O resultado aponta que o 
relacionamento com as pessoas é a principal dificuldade a ser superada no ambiente profissional. 
 
Diferentemente do que acontecia nos anos anteriores, a instabilidade não foi apontada como a 
grande preocupação dos trabalhadores. Dos 484 participantes, 28% disseram que a falta de 
motivação das pessoas no departamento em que atuam é o principal problema enfrentado no 
trabalho. Para a diretora da SEC Talentos Humanos, Vívian Maerker Faria, a motivação dos 
funcionários é fundamental para obter melhores resultados.  
 
“Percebemos que trabalhadores motivados, comprometidos, treinados e preparados para suas 
funções apresentam melhor desempenho nas atividades”. O segundo motivo mais votado na 
pesquisa, com 16% dos votos, foi o gerenciamento de conflitos. Segundo Vívian, os gestores têm 
um papel fundamental na mobilização da equipe e devem estreitar os canais de comunicação com 
seus colaboradores. Para ela, cabe a eles também administrar as diferenças e evitar os 
desentendimentos no grupo. No entanto, ela avalia que os profissionais ainda não estão 
preparados para administrar os fatores emocionais no trabalho. “Os profissionais ainda têm 
dificuldade em lidar com os fatores humanos dentro das organizações. Eles foram treinados para 
conhecer a parte técnica e não pessoal do trabalho, e enfrentam dificuldade para gerenciar os 
relacionamentos”, diz Vívian. 
 
Acúmulo de funções 
 
Em terceiro lugar, empataram com 12% dos votos na pesquisa, os fatores associados à 
sobrecarga de trabalho e à luta para conciliar o perfeccionismo com o prazo para cumprir as 
metas. A dificuldade para administrar o tempo foi citada por 11% dos entrevistados, seguida pelo 
acúmulo de funções, com 10% dos votos. 
 
Segundo Vívian, a sobrecarga de trabalho prejudica o desempenho e a produtividade dos 
funcionários, além de provocar estresse no longo prazo. Ela afirma que os profissionais acabam 
acumulando funções que nem sempre dominam e não conseguem responder a todas as tarefas, o 
que acaba afetando sua saúde. 
 
Além disso, o tempo se tornou uma prioridade no mercado, o que exige dos profissionais uma 
rígida disciplina para conseguir cumprir os prazos. “Muitos profissionais ainda se prendem a busca 
pelo perfeccionismo, mas o mercado está preocupado com resultados a curto prazo, o que acaba 
frustrando muitas pessoas. Por isso, elas não devem buscar a perfeição, mas fazer o possível 
dentro dos prazos”, diz Vívian. 
 
Desmotivação da equipe 
 
Com 7% dos votos, a falta de motivação da equipe é um dos fatores que tem preocupado os 
gestores. Segundo Vívian , não adianta os gestores terem energia para trabalhar, se a equipe está 
sem foco e desmotivada com as tarefas. 
 
A falta de preparação técnica também foi citada com 5% das indicações como um dos fatores 
prejudiciais às atividades.  
 
De acordo com a pesquisa, as organizações deste século devem manter um ambiente dinâmico 
que permita ao seu colaborador interagir, aprender, questionar e crescer junto com as empresas. 
“Sempre existirá companhias de todos os tipos: atualizadas, centralizadas, arcaicas, modernas, 
dinâmicas e assim por diante.  



Mas as que sobreviverão são aquelas que conseguirem manter o espírito de equipe, a parceria e a 
complementaridade nos trabalhos de seus colaboradores”, diz Vívian. 
 
A empresa, segundo ela, devem oferecer o mesmo tratamento e oportunidade para todos os 
profissionais e não considerar nenhum funcionário mais importante do que o outro, pois o 
desempenho depende de todo o conjunto e basta uma pessoa desmotivada para que o resultado 
final saia diferente. 
 
A SEC Talentos Humanos, surgiu em 1996, dirigida por Stefi e Vívian Maerker, para atuar no 
segmento de recrutamento, seleção e treinamento de profissionais da área administrativa.  
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