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RESUMO 

Esta dissertação objetivou verificar até que ponto os mecanismos de reconhecimento 

e recompensa são motivadores à retenção de talentos. Considerou que há pessoas que fazem 

o diferencial das organizações por deterem competências de difícil aquisição e de 

importância estratégica. No entanto, essas competências serão perdidas se não estiverem 

vinculadas aos objetivos das organizações e se não forem estabelecidas relações entre o 

desempenho e as práticas de reconhecimento e recompensa adotadas. 

Como base, buscou-se em disciplinas como a Psicologia, a Sociologia e as ciências da 

Administração, fundamentos teóricos que viessem auxiliar na resposta ao problema 

formulado. Este referencial mostrou a importância da retenção do talento, assim como 

descreveu e analisou algumas das muitas variáveis que poderiam impactar a construção de 

vínculos psicológicos entre o talento e a organização, ressaltando os principais componentes 

do processo motivacional na retenção. Também, permitiu identificar e analisar os principais 

mecanismos de reconhecimento e recompensa que poderiam ser adotados na valorização e 

retenção de talentos e relacionou-os com três correntes da motivação, criando um modelo 

conceitual de avaliação da retenção. 

Os resultados deste estudo serviram de orientadores à pesquisa de campo, que buscou 

conhecer quais os mecanismos de reconhecimento e recompensa que mais motivam os 

talentos a permanecerem em uma organização, bem como, avaliou se os mecanismos ditos 

motivadores, quando efetivamente praticados, causariam impacto na motivação do talento no 

decorrer do tempo. 
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A análise dos resultados da pesquisa validou o modelo conceitual, concluindo que dos 

trinta e um mecanismos estudados apenas oito têm força de retenção, estando sete deles 

associados a formas de reconhecimento, aprovação e crescimento profissional. 

Os resultados não rejeitam as hipóteses e concluem que reconhecer e recompensar 

talentos vai muito além de abonos e prêmios pecuniários e materiais. Embora estímulos 

externos contribuam, a motivação em permanecer em uma organização é intlÍnseca ao talento 

e está associada ao seu espaço de vida, no momento em que ele se percebe integrado ao 

grupo, e respeitado, tendo seu esforço reconhecido e recompensado de forma justa. 

ABSTRACT: 

TALENT KEEPING BY MEANS OF RECOGNITION AND REWARD 

This dissertation aimed at checking to what extent recognition and reward 

mechanisms motivate the keeping of talents. It considered the fact that there are people who 

make a difference for the organization because they hold competencies that are difficult to 

acquire and of strategic relevance. However, these competencies will be lost if relations 

between performance and recognition and adopted reward practices are not established. 

As a starting point, theoretical principIes which could assist addressing the exposed 

problem were sought in subject areas like Psychology, Sociology and Business Management. 

This reference source showed the importance of talent keeping, as well as described and 

analyzed some of the many variables that could have an impact on the setting up of 

psychological links between talent and organization, highlighting the main components of the 

motivational process in talent keeping. It also allowed identifying and analyzing the main 

recognition and reward mechanisms which could be adopted when valuing and keeping 
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talents, and they were related to three motivation currents, laying out a talent keeping 

evaluation conceptual model. 

The results of this study served as a guide to the field research. It aimed at finding 

out about recognition and reward mechanisms which motivated talents the most to remain in 

an organization. It also assessed the possibility of the so called motivation promoters, when 

effectively implemented, to cause an impact on talent motivation along time. 

The analysis of the research results validated the conceptual model, deducing that out 

of the 31 mechanisms studied only eight do have keeping power, and seven of them are 

associated to professional growth, approval and recognition. 

The results do not exclude the hypotheses and lead to the conclusion that recognizing 

and rewarding talents imply in much more than offering bonuses and monetary and material 

prizes. Although externaI incentives may contribute, motivation to remain in a company is 

intrinsic to the talent and is associated to his or her life space, as he or she sees himself or 

herself integrated to and respected by the group, having his or her efforts fairly recognized 

and rewarded. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação de mestrado foi moti vada pela percepção do esforço que as 

organizações empreendem, no intuito de estimularem os talentos a nela pennanecerem, 

comprometidos e direcionados ao que se pretende alcançar. Seu objetivo principal é 

apresentar respostas à questão: até que ponto os mecanismos de reconhecimento e 

recompensa são motivadores para reter talentos? 

o estudo do tema pennitiu conhecer alguns dos muitos fatores que estimulam a 

motivação dos talentos a não deixarem a organização onde trabalham, e partiu de 

conceitos e fundamentos teóricos de diversos autores e estudiosos do assunto. 

A dissertação é estruturada em dez capítulos. O primeiro traz dados sobre a 

formação do talento e a distinção feita aos trabalhadores qualificados. Apresenta o 

problema da pesquisa, situa-o em seu contexto, estabelece objetivos, suposições, 

relevância do estudo e termos mais importantes. O capítulo também apresenta o tipo de 

pesquisa realizada, descreve o universo e a amostra, bem como explicita como os dados 

foram obtidos no campo e posterionnente tratados. Encerra apontando as limitações do 

método escolhido. 

ix 

No capítulo dois, inicia-se a fundamentação teórica. A partir de ensinamentos da 

Psicologia, da Sociologia e das Ciências da Administração, destaca o significado do trabalho 

e a valorização das competências individuais e essenciais, como meios para alcançar os 

objetivos estratégicos organizacionais traçados. Conclui pela necessidade que as 
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organizações têm, nos dias de hoje, de reter seus talentos antes que os concorrentes os 

atraiam. 

No terceiro capítulo, são apresentadas considerações sobre algumas das muitas 

variáveis que impactam na construção e na manutenção de vínculos psicológicos entre talento 

e organização, ressaltando as dificuldades de harmonizar seus objetivos. Desta forma, 

apresenta a influência das recompensas, da autopercepção do papel desempenhado e do 

grupo social na ampliação do espaço psicológico e na retenção do talento. 

o quarto capítulo discorre sobre razões e motivos que levam as pessoas a 

comportarem-se de determinadas maneiras. Apresenta e discute teorias com base em forças 

propulsoras, como necessidades, intenções e expectativas e estímulos. Conclui por considerar 

a motivação como um fenômeno intrínseco e, portanto, pessoal, embora seja reconhecida a 

influência dos estímulos externos e do ambiente social. 

No quinto capítulo, podem ser encontradas avaliações e críticas aos mecanismos de 

reconhecimento e recompensas adotados por organizações, enfatizando a importância de 

serem atrativos e motivadores o suficiente para reterem talentos, ao contrário de servirem de 

instrumentos de poder e de controle do comportamento. Estabelece que em cada recompensa 

está embutido um reconhecimento, bem como distingue recompensas individuais de 

recompensas de sistema. 

Os resultados da pesquisa de campo iniciam-se no capítulo seis e estendem-se até o 

capítulo oito. No sexto, dois objetivos intermediários são alcançados. O capítulo apresenta 

uma lista de mecanismos de reconhecimento e recompensa ao desempenho no trabalho e, a 

seguir, relaciona-os a três correntes da motivação, gerando um modelo conceitual para 
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retenção, que serviu de orientador à construção do instrumento de coleta de dados e às 

conclusões do estudo. 

As características gerais da amostra da pesqUIsa de campo e os resultados que 

apontam se os talentos sentem-se reconhecidos e recompensados por suas organizações 

encontram-se no capítulo sete. 

o capítulo oito apresenta que mecanismos de reconhecimento e recompensa são mais 

motivadores, na visão dos talentos, para que eles permaneçam em uma organização; 

classifica-os em quatro grandes grupos e verifica a existência de blocos motivacionais que 

possam reforçar a retenção. Além das expectativas motivacionais, apresenta as prováveis 

alterações na motivação do talento no decorrer do tempo, analisando a força de retenção dos 

mecanismos. Compara os resultados da pesquisa com o estudo conceitual e descobre um 

grupo de mecanismos capazes de motivar e reter talentos nas organizações. O capítulo 

apresenta, desta forma, respostas aos objetivos intermediários. 

Por fim, o nono capítulo traz as conclusões, respondendo ao problema formulado e 

apresentando considerações da autora. O capítulo também sugere novas agendas de 

pesquisas. 

O capítulo dez apresenta a bibliografia utilizada. 
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CAPÍTULOl 

o PROBLEMA E A METODOLOGIA 

o presente capítulo objetiva apresentar o problema da pesquisa, situá-lo em seu 

contexto, a estabelecer os objetivos, as suposições, a delimitação e a relevância do estudo, 

e os termos mais importantes da dissertação. O capítulo apresenta, também, o tipo de 

pesquisa realizada, o universo e a amostra, explicita como os dados foram coletados e 

tratados e as limitações do método de investigação escolhido. 

1.1. Introdução 

Kliksberg (2000) situa o tema da desigualdade e da pobreza, citando a América 

Latina como um antiexemplo de eqüidade social. Mas não é só distribuição de renda que o 

autor considera. Esse é apenas um dos aspectos da desigualdade. A denominada exclusão 

social ramifica-se e reflete-se no crescimento do país, nos acessos à educação, à saúde, à 

previdência social, às oportunidades de emprego e à qualidade de vida da população; à 

formação do capital humano. 

o acesso restrito à formação do capital humano tem suas origens no âmbito 

educativo e familiar. Nos lares pobres, as dificuldades do meio não favorecem o 

rendimento escolar, conduzindo os indivíduos a inserções marginais ou precárias no 

mercado de trabalho que, por sua vez, os levarão a participar de novas famílias 

desfavorecidas. Assim, condições favoráveis e desfavoráveis - que incluem o ingresso 
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prematuro nas atividades laborais, higiene e preservação da saúde - estratificam a 

educação, gerando níveis de qualificação e possibilidades diferenciadas de ingresso no 

mercado de trabalho. 

Kliksberg (2000,p.82) afirma: 

Essas desigualdades ( ... ) contribuirão severamente para aumentar as 

distâncias na capacidade de utilizar o sistema educativo, na possibilidade de 

se integrar no mercado de trabalho e de permanecer nele e, por último, na 

duração e qualidade de vida. 

Por isto, é possível distinguir quem se destaca nas organizações. São trabalhadores 

qualificados e preparados em sua formação educacional, que alavancam os resultados da 

empresa, incidem positivamente sobre a ambiência e aceleram a produtividade do todo. 

Esses trabalhadores são os talentos das organizações. 

Pressupõe-se para isto que, além de formação e qualificação educacional, haja 

condições motivadoras que os impulsionem a buscar a efetividade organizacional, 

condições essas que vão da organização do trabalho aos objetivos pessoais dos 

trabalhadores. 

Conforme alerta Dejours (1987), o trabalho "taylorizado" em organizações rígidas 

apaga as iniciativas espontâneas, porque a organização do trabalho exige respostas 

padronizadas, gerando nos trabalhadores desconhecimento da dimensão psicológica de sua 

contribuição. Katz & Kahn (1974,2aed.,p.391) parecem concordar, ao citar que "A 

maximização da fidedignidade em desempenho de papel pode envolver condições 

motivadoras que inibem o comportamento espontâneo e inovador". 
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Não se deve supor, no entanto, que os resultados provenientes do mesmo estímulo e 

objeto estimulante repitam-se. Torna-se preciso examinar a relação sujeito versus objeto 

para compreendê-la melhor. Conforme Hegel (ln:Morente,1980), é necessário identificar o 

sentido do racional com o real e, assim, buscar entender os estímulos organizacionais que 

geram motivação na busca de resultados para ambos - talento e organização. 

o sucesso dessa conjugação tem impactos diferenciados: para a organização, 

lucros; para os talentos, valorização e aumento da auto-estima, reforçando o seu desejo de 

auto-realização e de permanência naquela organização. 
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Portanto, reter talentos e suas competências vai muito além do querer. É um desafio 

para as organizações, pois, de acordo com Dejours (l987,p.50)" ... o essencial da significação 

do trabalho é subjetivo". 

Por meio das competências individuais, presentes em uma organização, alcançam-se 

resultados e superam-se metas. No entanto, essas competências estarão perdidas se não 

estiverem vinculadas aos objetivos estratégicos das organizações e se não forem estabelecidas 

relações entre o desempenho e as práticas de reconhecimento e recompensa. 

Katz & Kahn (l974,p.38) ensinam: 

As recompensas individuais quando apropriadamente concedidas ajudam a 

atrair pessoas para o sistema e a retê-las. Um dos principais fatores em sua 

efetividade é a extensão em que tais recompensas são competitivas com o 

sistema de recompensa de outras organizações. 

A valorização e o reconhecimento do desempenho e a adoção de recompensas 

colaboram para a retenção dos talentos nas organizações. A perda desses talentos para 

outras organizações representa perda de conhecimento e de competitividade. 



Considerando que as empresas dependem das competências de seus talentos para 

sobreviver, elas precisam, antes de tudo, saber quais são as competências efetivamente 

necessárias para o seu core business e quem as possui. Conhecê-las e mapeá-Ias. 

Nisembaum (2000,p.33) adverte: 

4 

Não imaginar o futuro é correr risco de ficar sem rumo. Criar o futuro é um 

desafio muito maior do que tentar acompanhá-lo. Tanto empresas inovadoras, 

como seguidoras destas inovações, precisam estabelecer um mapa de 

competências para poder manter e desenvolver competitividade. 

Neste contexto, identificar talentos e competências contribui para a efetividade da 

organização. São necessárias, então, ações e mecanismos que estimulem os talentos a nela 

permanecerem, estarem comprometidos e direcionarem seus objetivos ao que se pretende 

alcançar. 

Diversas dessas ações e mecanismos vêm sendo praticados pelas organizações. São 

compensações sob forma de contribuições pecuniárias ou de reconhecimentos por meio de 

prêmios e elogios. Porém, até que ponto os mecanismos de reconhecimento e recompensa são 

motivadores para reter talentos? Este é o nosso questionamento. Respondê-lo é o objetivo 

final da pesquisa. 

1.2. Objeti vos intermediários 

1. Identificar na literatura mecanismos de reconhecimento e recompensa ao desempenho 

no trabalho, que poderiam ser adotados na valorização e retenção de talentos; 

2. Relacionar os mecanismos de reconhecimento e recompensa com teorias 

moti vacionais; 
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3. Investigar quais os mecanismos de reconhecimento e recompensa que mais e menos 

moti vam os talentos a permanecerem em uma organização, de acordo com suas 

expectativas em recebê-los. 

4. Investigar as possíveis alterações na motivação dos talentos ao serem efetivamente 

contemplados, comparando-as com os ensinamentos das teorias da motivação. 

1.3. Suposições 

Caracterizada como "a antecipação ao problema" (Vergara,2000a, p.28), as suposições 

aqui apresentadas partem do pressuposto de que, quando motivado, o talento tende a 

permanecer na organização em que trabalha. Porém, é preciso que ele perceba seus esforços 

reconhecidos e recompensados. 

Embora a maioria das empresas busque criar condições favoráveis à motivação por 

meio da adoção de mecanismos de reconhecimento e recompensa, crê-se que nem todos os 

mecanismos são motivadores à retenção de acordo com a percepção do talento. Desta forma, 

supõe-se que mecanismos de reconhecimento que embutem oportunidades de crescimento e 

de valorização profissional contribuem em maior grau para a motivação e retenção, do que 

recompensas que envolvem valores pecuniário ou material. 

Supõe-se, também, que embora haja expectativa motivacional do talento em receber 

determinado mecanismo, ao ser concretizado o fato, nem sempre a motivação surgirá. 

Como não é possível antecipar com precisão o comportamento humano, não só pela 

sua complexidade, mas também pelo fato das respostas originarem de uma visão 

fenomenológica do talento, possivelmente, surgirão outros resultados que serão bem-vindos, 

embora não esperados. 
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1.4 Delimitação do Estudo 

Considera-se e reconhece-se o conjunto de variáveis que podem afetar a motivação no 

trabalho. No entanto, não há pretensão em esgotá-las no presente estudo, mesmo que venham 

a impactar, positivamente, a permanência dos talentos. 

Reconhece-se a importância dos fatores motivacionais presentes nas relações 

interpessoais das equipes, na identificação com os valores organizacionais, no grau de 

delegação e poder oferecido às pessoas, nas possibilidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento profissional, no reconhecimento do desempenho e no estilo de liderança. 

Porém, para não correr o risco de tornar este trabalho inconclusivo, são apresentadas 

variáveis que dele farão parte e aquelas que, embora reconhecidas, não serão objeto da 

análise. 

Será adotado, parcialmente, o modelo sistêmico de Motivação de Porter & Miles 

(1974,p.547-548), para efeito dessa delimitação, conforme Figura 1.1. 



Características 
individuais 

1 1 
Características do 

trabalho 

1 1 
Características da 

situação do trabalho 

1 
Motivação 

Figura 1.1 - Modelo Sistêmico de Motivação - Variáveis que afetam o processo de 
motivação em contextos organizacionais. 
Fonte: Porter & MiJes, 1974, p.547-548. 
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Os autores consideram que todo o conjunto, ou sistemas de forças, que atuam sobre o 

indivíduo deve ser levado em consideração para a compreensão da motivação no trabalho. 

Assim, apresentam três conjuntos de variáveis que afetam a motivação nas organizações. A 

pesquisa será limitada a algumas delas, conforme a seguir: 

• Características individuais 

Reconhece-se a influência de características individuais, como personalidade, 

interesses e necessidades, na retenção de talentos nas organizações, assim como se reconhece 

que, em função do perfil de cada indivíduo, as motivações decorrentes serão diferenciadas. 

Procurar-se-á manter este conjunto de variáveis sob controle. 
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o foco desta pesquisa, no que conceme às características individuais, estará voltado à 

motivação do talento ao ser reconhecido ou recompensado e a sua decisão em permanecer na 

organização onde trabalha. 

• Características do trabalho 

As características do trabalho, em si, não serão objetos de pesquisa, embora, 

reconhecemos que um trabalho, intrinsecamente satisfatório, presumidamente motivará mais e 

tenderá a influir na decisão do indivíduo em permanecer na organização. 

• Características da situação do trabalho 

Os autores dividem o terceiro conjunto de variáveis que podem afetar a motivação no 

trabalho em duas categorias: o ambiente imediato do trabalho - que engloba o sistema de 

reconhecimento e recompensa da organização - e os atos e estilos da organização como um 

todo. O foco estará voltado para a primeira categoria, no que diz respeito ao sistema de 

reconhecimento e recompensa, embora seja aceito o papel dos gerentes imediatos na 

motivação e no desempenho dos empregados. Desta forma, a efetividade dos mecanismos de 

reconhecimento e recompensa para a moti vação e a retenção de talentos é o objeto da 

pesquisa. 

Dito de outra forma, não é o fato da empresa adotar mecanismos de reconhecimento e 

recompensa e sim seu efeito prático na moti vação e no desejo de permanência na organização. 

Cronologicamente, ficou delimitada a pesquisa ao período de janeiro de 2000 a janeiro 

de 2002. A razão de tal delimitação temporal prende-se ao fato de que as organizações vêm se 
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tornando mais conscientes no sentido de aprimorarem seus sistemas de retenção, na tentativa 

de torná-los competitivos, comparativamente aos de outras organizações. 

1.5. Relevância do Estudo 

Para Klein (1998), são as pessoas que constituem o capital intelectual de uma 

organização e que formam seu diferencial competitivo. Cada uma, com diferentes 

características, valores, experiências e histórias de vida, contribui para o sucesso ou para o 

fracasso de uma organização. 

Considera-se relevante o tema escolhido, na medida em que contribuirá para auxiliar 

as empresas a atrair talentos e a criar mecanismos competitivos para que estes talentos nela 

permaneçam, comprometidos e com seus esforços direcionados aos objetivos organizacionais. 

Espera-se acrescentar valor para aquelas organizações desejosas em escolher e 

implantar novos mecanismos de reconhecimento e recompensa, assim como investigar se os 

mecanismos atualmente por elas praticados são efetivos na consecução dos resultados 

empresariais. 

Para os estudiosos do perfil dos talentos e suas características motivacionais, 

possibilita a escolha dos mecanismos de reconhecimento e recompensa mais apropriados. 

Relevante também para todos que acreditam que a contribuição humana traz a 

inovação indispensável à sobrevivência de qualquer organização e que a sinergia das 

motivações presentes nos trabalhadores deve ser preservada, reconhecida e recompensada. 
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1.6. Definição dos Termos 

• Talentos - empregados que fazem o diferencial das organizações. São profissionais 

que detêm competências de difícil aquisição e de importância estratégica para a 

competitividade, à continuidade ou até para a sobrevivência de determinadas 

empresas. 

• Mecanismos de Reconhecimento e Recompensa - métodos e instrumentos formais 

adotados pelas organizações para identificar, distinguir e premiar o desempenho. 

• Reconhecimento - incentivos intangíveis que propiciam o destaque público das 

competências e dos resultados individuais e de equipes. 

• Recompensa - incentivos e prêmios tangíveis aplicados individualmente ou de forma 

coletiva que visam destacar competências, talentos e resultados. 

• Competências Individuais - Conhecimentos, habilidades e comportamentos que o 

talento possui, ou que venha a desenvolver, que contribuem para o alto desempenho e 

resultados da organização. 

• Competências Essenciais - "Uma competência é considerada essencial quando ( ... ): 

tem valor percebido pelos clientes, contribui para a diferenciação entre concorrentes e 

aumenta a capacidade de expansão dos produtos e serviços" (Nisembaum, 2000, p.36). 

• Competências Organizacionais - Conhecimentos e habilidades necessários à 

manutenção e ao crescimento do desempenho da organização. 

• Retenção de talentos - esforços despendidos na tentati va de manter os talentos 

satisfeitos e comprometidos com os resultados da organização em que trabalham, a 

ponto de não deixá-la. 
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• Motivação - "é a energia oriunda do conjunto de aspirações, desejos, valores, desafios 

e sensibilidades individuais manifestadas por meio de objetivos e tarefas específicas" 

(Motta,1995, p.192-193). 

1.7. Tipos de Pesquisa 

Para a classificação da pesquisa, foi adotada a taxionomia apresentada por Vergara 

(2000a), qualificando-a quanto aos fins e quanto aos meios de investigação, conforme a 

segUIr: 

1.7.1 Quanto aos fins 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa: 

• Descritiva - considerando que foram expostas características de determinada população e 

descrita a influência que os mecanismos de reconhecimento e recompensa exercem na 

motivação e retenção dos talentos; 

• Explicativa - considerando que foi analisada, por bases teóricas e investigação empírica, 

se a adoção dos mecanismos de reconhecimento e recompensa são efetivos a ponto de 

contribuírem para retenção de talentos nas organizações. 

1.7.2 Quanto aos Meios 

Quanto aos meios, a pesquisa pode ser classificada como: 

• Pesquisa de campo - considerando que é na empresa onde ocorre o fenômeno que foi 

pesquisado e onde se encontraram elementos para explicá-los. Desta forma, os dados 

foram coletados onde os talentos são reconhecidos e recompensados. No campo, buscou-
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se conhecer até que ponto os mecanismos de reconhecimento e recompensa motivam os 

talentos a permanecerem em uma empresa. 

• Pesquisa documental - considerando que foram realizadas análises em documentos de uso 

exclusivo das empresas pesquisadas, como dados históricos dos empregados e registros de 

práticas das áreas de Gestão de Pessoas, no que dizem respeito ao gerenciamento de 

desempenho e adoção de mecanismos de reconhecimento e recompensa. 

• Pesquisa bibliográfica - considerando o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, teses, dissertações e internet. 

1.8. Escolha do Universo e Seleção da Amostra 

De acordo com Vergara (2000a,p.50): 

... população é ( ... ) um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por 

exemplo) que possuem características que serão objeto de estudo. População 

amostraI ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida segundo 

algum critério de representatividade. 

A escolha do universo (população) e da amostra seguiu as orientações e definições de 

Vergara (2000a). 

o universo das empresas compreendeu todo o conjunto de empresas que adotam 

práticas de reconhecimento e recompensa. 

A amostra foi definida por acessibilidade (Gil,1988), composta de três organizações 

que possuíam talentos e práticas de reconhecimento e recompensa. Para tal, escolheu-se: 
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• uma empresa estatal de grande porte, voltada para atividade industrial, possuindo mais de 

10.000 empregados. A amostra foi limitada ao Centro de Pesquisa da Organização. 

• Uma empresa nacional, privada, de grande porte, possuindo mais de 10.000 empregados, 

com atuação em serviços aéreos. 

• Uma empresa multinacional de pequeno porte, pelo número reduzido de empregados 

(menor que 1.000), porém, de grande porte no nicho do mercado da propaganda e 

publicidade. 

O universo de talentos compreendeu todo o conjunto de empregados das empresas 

consultadas, que são considerados talentos, possuidores de competências indispensáveis à 

sobrevivência das organizações. 

A amostra dos talentos foi composta de 49 sujeitos, uma vez que dos 74 questionários 

distribuídos aos escolhidos pelas áreas de gestão de pessoas (recursos humanos) das três 

empresas pesquisadas, somente 49 sujeitos responderam integralmente. Os sujeitos foram 

identificados por suas empresas, como possuidores das competências essenciais para a 

sobrevivência da organização - talentos e, portanto, reconhecidos e recompensados como tais. 

Na Tabela 1.1 apresenta-se a partici pação das empresas na amostra. 
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EMPRESAS Questionários Distribuídos(f) 

Empresa Nacional, Privada de Aviação 
25 

Empresa Estatal, Centro de Pesquisa 
34 

Empresa Multinacional de Publicidade 
15 

TOTAL 74 

Tabela 1.1 • Número de questionários distribuídos por empresa. 

1.9. Coleta de Dados 

Os dados pertinentes ao escopo da pesquisa foram obtidos da seguinte forma: na 

literatura (pesquisa bibliográfica) e nas empresas (pesquisa documental e pesquisa de campo). 

1.9.1. Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, periódicos, papers especializados, 

dissertações, teses e na internet e trouxe contribuições das disciplinas de Administração, da 

Psicologia individual, organizacional e social; da Filosofia; da Educação; da Economia social 

e da Metodologia científica. 

A realização da pesquisa bibliográfica permitiu: 

• levantar e comparar ensinamentos de di versos autores, o que fundamentou e consolidou 

respostas ao problema formulado. 

• escolher e adotar parte do modelo da motivação (Figura 1.1) proposto por Porter & Miles 

(1974), o qual delimitou o estudo; 
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• identificar as diversas correntes que procuram explicar a motivação humana e selecionar as 

três mais significativas para o objetivo proposto (Capítulo 4) - teoria das necessidades, em 

que foram escolhidos dois de seus principais estudiosos, teoria das intenções e expectativas 

e teoria dos estímulos externos, considerando o efeito da motivação na retenção de talentos 

na organização; 

• identificar os principais tipos de mecanismos de reconhecimento e recompensa, descritos 

na literatura; 

• analisar cada um dos mecanismos de reconhecimento e recompensa de acordo com as 

pressuposições das três correntes da motivação, permitindo avaliar se afetam a motivação 

dos talentos, a ponto de retê-los nas organizações. O resultado deste estudo gerou a Tabela 

6.2, orientadora da elaboração do instrumento de coleta de dados e da análise dos 

resultados obtidos. 

1.9.2 Pesquisa Documental 

o esquema que estruturou a coleta de dados na pesquisa documental foi preparado de 

acordo com as orientações de Vergara (2000a). 

Compreendeu o conjunto de documentos e registros, existentes e restritos às áreas de 

gestão de pessoas das organizações pesquisadas, tais como informações sobre remuneração, 

clima organizacional, pesquisa de satisfação com salário e benefícios, mecanismos de 

reconhecimento e recompensa e avaliações de desempenho, aos quais foi possível ter acesso 

quando necessário. 

1.9.3 Pesquisa de Campo 
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No campo, foram realizados contatos iniciais com a área de gestão de pessoas de cada 

uma das três empresas escolhidas. Pessoalmente, foram reforçadas a garantia de 

confiabilidade, a importância da participação e a utilização das informações para fins 

acadêmicos. 

Durante o primeiro contato, obteve-se da área de gestão de pessoas: 

• A identificação e a informação de quem eram seus talentos; 

• Acesso aos documentos restritos quando foi necessário; 

• Acesso aos talentos, para que fosse realizada a pesquisa. 

1.9.4 Coleta de Dados no Campo 

o instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa de campo foi um questionário 

fechado (anexo A). Ele foi construído com base na literatura e submetido à avaliação prévia 

de cinco "juízes". Sugestões foram incorporadas e a versão final foi redigida. 

No questionário, inicialmente, os talentos assinalaram características da organização 

pesquisada: ramo de atuação e número aproximado de empregados. Embora não tenha sido 

requerida identificação dos respondentes, informações como sexo, idade, formação 

educacional, cargo e função na empresa constam do instrumento, servindo de insumos para o 

mapeamento do perfil da amostra. 

A primeira e única questão que assocIava o talento à sua organização, buscou 

investigar se, como talento, o respondente sentia-se reconhecido e motivado pela empresa 

onde trabalha. 
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No corpo do questionário, descreveram-se 31 mecanismos de reconhecimento e 

recompensa, dispostos em forma de tabela. Os pesquisados foram solicitados a identificar 

quais dos mecanismos listados mais os motivavam a permanecer em uma organização, 

atribuindo-lhes graus de importância de 1 até 4, sendo 4 o mais motivador. 

A questão que estimulou as respostas foi a seguinte: 

Identifique os mecanismos de reconhecimento e recompensa que mais 

motivam você a permanecer em uma organização, atribuindo grau 4 para o 

mecanismo que mais o motiva a permanecer em uma organização e grau 1 para 

o mecanismo que menos o motiva. 

A seguir, foi solicitado aos talentos que assinalassem, para cada um dos mecanismos, a 

sua resposta para as questões: O que aconteceria com sua motivação, caso você fosse 

reconhecido ou recompensado (com aquele mecanismo)? O que aconteceria com sua 

motivação, caso você não fosse reconhecido ou recompensado? A estas questões foram 

associadas opções: a motivação aumentaria, diminuiria ou não sofreria alterações. 

Dos 74 questionários distribuídos (Tabela l.1), dez não retomaram. O número de 

questionários devolvidos preenchidos foi de 64, sendo que 15 não foram considerados 

válidos, totalizando, assim, 49 questionários plenamente preenchidos, portanto, a amostra, 

conforme indica a Tabela 1.2. 
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EMPRESAS NúMERO DE QUESTIONÁRIOS Cf> 

Não válidos Válidos 
Devolvidos (incompletos e com 

(integralmente % 
preenchidos erros) preenchidos e 

sem erros) 
Empresa Nacional, 20 5 15 31 

Privada de 
Aviação 

Empresa Estatal, 30 4 26 53 

Centro de Pesquisa 

Empresa 14 6 8 16 
Multinacional de 

Publicidade 
TOTAL 64 15 49 100 

Tabela 1.2 • Amostra da pesqUisa 

1.10. Tratamento dos Dados 

Depois de aplicados, os questionários sofreram um exame minucioso, a fim de 

detectar-se erros e omissões no preenchimento. Nos casos de erros e omissões, em número de 

quinze, os questionários foram desconsiderados (Tabela 1.2). 

Os dados obtidos no questionário foram classificados e tabulados por contagem 

mecânica e distribuição das freqüências e percentual como modo simplificado de 

representação. A apresentação dos resultados nos formatos de tabelas e gráficos foi 

estruturada para facilitar a interpretação. 

1.11. Limitações do Método 

''Todo método tem possibilidades e limitações" (Vergara,2000a p.61). Este estudo 

também as possui. Elas são apresentadas a seguir. 



19 

Considerou-se como objetivo final deste estudo, investigar os efeitos dos mecanismos 

de reconhecimento e recompensa na moti vação dos talentos em permanecerem nas 

organizações. A partir desta questão, surgiu a necessidade de serem identificados quem são 

talentos. A resposta veio de profissionais das áreas de gestão de pessoas das três empresas 

pesquisadas. Encontrou-se, aí, a primeira limitação: a limitação natural do ser humano em 

realizar um julgamento adequado na escolha de quem são os talentos de uma organização. 

o estudo também ficou limitado à abrangência da pesquisa, tendo em vista a 

impossibilidade de ser pesquisado o universo de talentos das organizações e avaliados todos 

os mecanismos de retenção existentes. 

Foram encontradas limitações, também, quanto ao acesso aos documentos 

confidenciais. Nem sempre as empresas estavam dispostas a apresentar seus dados, temendo 

uso inadequado das informações. 

Quanto aos respondentes, houve possibilidade de terem deliberadamente distorcido a 

resposta, por cautela ou medo de serem identificados, ou por não terem compreendido o que 

se pretendia alcançar. 

Por tratar-se de uma amostra pequena e focalizada, os resultados não permitiram 

generalizações estatísticas. 

Este capítulo apresentou dados sobre a formação do talento humano e a distinção feita 

aos trabalhadores qualificados. As organizações esperam que estas pessoas nelas 

permaneçam, utilizando-se de diversos mecanismos, dentre eles, os que visam reconhecer e 
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recompensar o desempenho. A efetividade destes mecanismos para retenção dos talentos é o 

objeto escolhido. Assim, foram apresentados o problema e os objetivos da pesquisa, as 

suposições, a importância do estudo, sua delimitação e principais tennos utilizados. O 

capítulo também apresentou o tipo de pesquisa realizada, descreveu o universo e a amostra, 

bem como explicitou como os dados foram obtidos no campo e posterionnente tratados. O 

capitulo encerra apontando as limitações do método escolhido. 

8lBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIIY.ONSEN 
FUNDACAO GETULIO VARGAS 



CAPÍTULO 2 

TRABALHO, TALENTOS E COMPETÊNCIAS NAS 

ORGANIZAÇÕES 
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Identifica-se em disciplinas como a Psicologia, a Sociologia e as ciências da 

Administração, fundamentos teóricos que venham auxiliar nas respostas ao problema 

formulado. Destacam-se, neste capítulo, pensamentos de di versos de seus autores sobre o 

significado do trabalho e a valorização dos talentos e das competências nas organizações. 

2.1. O Significado do Trabalho e a Valorização do Talento 

As teorias da administração científica contemplaram as organizações e a organização 

do trabalho e esqueceram o papel das pessoas no contexto, embora a elas se refiram. 

Segundo Tenório (2000, p.91), os trabalhadores eram considerados como fonte de 

problemas e insumos na alimentação das máquinas: 

O sistema-empresa, a partir do taylorismo-fordismo, tem pré-estabelecido as 

ações de seus membros mediante uma divisão de trabalho implementada por 

meio de vários instrumentos gerenciadores de suas ações: estrutura decisória 

através da disposição hierárquica; definição de atribuições através de plano de 

cargos e salários; programas de treinamento através de conteúdos 

standartizados segundo o modismo da época; definição de tarefas de 

manualização, etc. Tais mecanismos são utilizados para demarcar ou delimitar 

o comportamento do empregado ( ... ) . 
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A taylorização gerou a igualdade dos talentos. A preocupação com sua retenção só era 

despertada em conseqüência de possível ociosidade de máquinas por falta de operador. E 

dissociava-se da identidade do homem; o importante era a operação e a tarefa cumprida. 

Na medida em que as instituições, ainda nos dias de hoje, mantêm suas estruturas e 

organizações do trabalho hierarquizadas e rigidamente divididas em tarefas e procedimentos, 

reforçam a distância entre o corpo e a mente dos trabalhadores, bloqueando iniciativas 

espontâneas e limitando a criatividade. 

Para Dejour (1987), o trabalho "taylorizado" propicia a quebra das responsabilidades e 

do saber, insatisfação por não conhecer o significado do seu trabalho, tédio e doenças físicas e 

mentais. Tarefas rigidamente organizadas geram sofrimento pelo bloqueio da relação homem

trabalho. Falta interação entre o conteúdo da tarefa e a intelectualidade do talento humano. 

Seu desempenho perde o sentido, surgindo sentimentos de indignidade, de inutilidade e de 

desqualificação. O autor explica: 

Desqualificação cujo sentido não se esgota nos índices e nos salários. Trata-se 

mais da imagem de si que repercute do trabalho, tanto mais honroso se a tarefa 

é complexa, tanto mais admirada pelos outros se ela exige um know-how, 

responsabilidade, riscos (Dejours, 1987, p.49). 

Os ensinamentos da administração científica e as observações de Dejours mostram que 

a valorização do talento humano e a utilização produtiva de suas competências tendem a 

acrescentar um significado positivo na estrutura emocional do indivíduo e no seu crescimento 

profissional. Caso o trabalho desempenhado ofereça um conteúdo interessante para esse 

indivíduo e gere autopercepção quanto às necessidades de sua contribuição, há indicativos de 

que ele ficará satisfeito com o que faz, acrescente resultados para a organização e não pense 
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em deixá-la. Essa organização, por sua vez, tenderá a valorizá-lo e a ampliar seus 

investimentos em educação e recompensas no sentido de retê-lo. 

2.2. Valorização das Competências 

Nos anos 70, os reflexos da administração científica de Taylor e de outros autores 

ainda se faziam presentes na administração de pessoas. Finnigan (1974) mostra que, nesta 

ocasião, era valorizada a descrição de cargos e tarefas como ferramenta básica para qualquer 

processo na área de Recursos Humanos. Não se fazia recrutamento e seleção sem se conhecer 

o que era esperado do candidato em relação à atribuição que ele iria desempenhar - "O 

homem certo para o lugar certo" sempre foi a máxima praticada. E o reconhecimento tinha 

seu foco na tarefa cumprida, de acordo com a descrição do cargo e não no conhecimento 

aplicado e resultados alcançados. 

Hoje, Fleury & Fleury (2000) ensinam que a organização que ainda mantém sua 

gestão de pessoas focada no cargo e nas tarefas, não possui uma visão clara das suas 

competências organizacionais, ou seja, daquilo que ela sabe fazer e que agrega valor ao seu 

negócio. E adverte: 

O trabalho não é maIS o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao 

cargo, mas toma-se o prolongamento direto da competência que o indivíduo 

mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e 

complexa (Fleury & Fleury, 2000, p.20). 

Esta forma de administrar limitava o talento humano, no sentido de que o crescimento 

(enlargement) das atribuições nem sempre acompanhava o crescimento pessoal e profissional. 

O resultado esperado para o empregado era a desmotivação e a sua provável saída da 

organização. Para a empresa, poderia significar um talento perdido. 
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De acordo com Fleury & Fleury (2000), a visão atual de administração deixa de focar 

seus esforços na realização da tarefa e os transferem para o indivíduo e suas competências, 

mudando, assim, os paradigmas da administração. 

Competência não se limita a um estoque estático de conhecimentos teóricos e 

empíricos de um indivíduo, nem se encontra embutida em uma tarefa; "é um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, e habilidades que agregam valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo" (Fleury & Fleury, 2000, p.2I). A gestão por competências modifica a base das 

relações profissionais e da distribuição do trabalho. 

No entanto, na visão de Guimarães (2000) as empresas que utilizam a abordagem por 

competências só sofrerão qualquer transformação se alterarem seus padrões de 

comportamentos, possuírem uma estratégia corporativa, ambiente organizacional criativo e 

inovador, políticas e diretrizes consistentes entre si. Ao descrever o que chamou de "face 

empreendedora da competência", Guimarães (2000, p.138) salienta a importância de que a 

organização deva ser capaz de concentrar seus esforços e suas competências para estabelecer 

objetivos de produção, ou de serviços, e apresentar algum diferencial competitivo em relação 

aos seus concorrentes. Ou seja, o autor espera que a organização faça das suas competências 

um instrumento para alcançar as estratégias traçadas. 

Neste ponto, os autores parecem convergir, quando Fleury & Fleury (2000, p. 24) 

afirmam: "ao definir sua estratégia competitiva, a empresa identifica as competências 

essenciais do negócio e as competências necessárias a cada função. Por outro lado, a 

existência dessas competências possibilita as escolhas estratégicas feitas pela empresa". 
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Hamel & Prahalad (1994) criaram o conceito de competência essencial, ou core 

competences, e o associaram ao alcance das estratégias empresariais. As competências 

essenciais são aquelas que permitem a sobrevivência de uma organização e integram-se a ela. 

As organizações devem manter suas competências essenciais diferenciadas da 

concorrência, de tal modo que ofereçam reais benefícios aos clientes, provendo mercados 

amplos. Tais competências compõem-se de combinações de tecnologias (hard e soft), de 

aprendizado coletivo (multi nível e multifuncional) e de capacidade de compartilhar além das 

fronteiras empresariais e geográficas. 

Competências essenciais são, então, formadas por conhecimentos e habilidades 

técnicas e gerenciais, não sendo constituídas apenas do somatório de competências pessoais. 

Agregam capacidade de desenvolvimento de novos mercados, credibilidade da marca, 

conhecimento aplicado, localização estratégica, flexibilidade para fusões e parcerias, bem 

como, pesquisa e desenvolvimento avançados. 

o conhecimento das competências essenciais (organização) e individuais (talentos) 

permitem o gerenciamento adequado das diretrizes e o desdobramento dos objetivos 

estratégicos da empresa. Por este motivo, a organização deve identificar permanentemente 

quais são as competências existentes e quais ainda precisam ser captadas do mercado ou 

desenvolvidas para o alcance de seus objetivos. 

A criação e o desenvolvimento de novas competências dão-se pela integração dos 

envolvidos, estudos de cenários, investimentos na formação educacional de mestres e 

doutores, identificação de demandas tecnológicas e de habilidades técnicas provenientes de 

mudanças e de complexos desafios mundiais (Hamel & Prahalad,1994). 
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Embora as competências essenciais não sejam formadas apenas pelo somatório das 

competências individuais, são os talentos que lhes fornecem a estrutura cognitiva e integram 

sistemicamente os demais componentes. 

Sem o potencial humano, a empresa não sobrevive, mesmo que ela tenha o 

conhecimento exato do que pode, do que deve e do que sabe fazer melhor do que a 

concorrência. Portanto, talentos são indispensáveis para fazer acontecer a missão da empresa 

e dar apoio na luta pela sua sobrevivência. Cabe à empresa propiciar-lhes educação e realizar 

esforços para retê-los. 

Sveiby (1998) considera competência como um sinônimo de conhecimento e de saber 

oriundos de fatos e de informações. Embora reconheça que a competência de um indivíduo 

consiste de cinco elementos mutuamente dependentes - conhecimento explícito; habilidade; 

experiência, julgamento de valor e rede social - para o autor, todos esses elementos se 

resumem em um só: o conhecimento, porque é o único que está presente em todos os outros. 

Por esta razão, Sveiby (1998) considera que toda competência é individual, por estar 

associada ao conhecimento explícito, quase sempre adquirido pela educação formal. 

Vergara & Branco (1995) alertam que ainda há empresas que não reconhecem a 

necessidade de novas qualificações profissionais, para fazerem frente às mudanças, embora 

admitam que as transformações do ambiente gerem adaptações em suas organizações. 

Portanto, competências também estão intimamente relacionadas ao ambiente físico e 

contextual, ou seja, não podem ser destacadas de seu contexto, por estarem vinculadas e 

dependentes da estrutura de regras organizacionais e da rede social a que pertencem. Em caso 
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de deslocamento para outras ocupações, ou para outras empresas, o indivíduo perde parte de 

sua competência. 

Pode-se dizer que a exposição dos autores confirma e amplia o entendimento quanto à 

preocupação das organizações em reter talentos. Entende-se também que as competências 

organizacionais devem ser preservadas, mas constantemente atualizadas e desenvolvidas, já 

que, por seu intermédio, são conduzidos negócios e desafiados concorrentes. 

Quanto aos talentos, pode-se considerá-los pessoas-chave para o crescimento e 

sobrevivência das empresas, sendo capazes de ampliar seus próprios conhecimentos em prol 

da organização. Caso as organizações não os possuam, buscam atraí-los no mercado ou em 

outras empresas, oferecendo vantagens aos seus detentores para que troquem de organização. 

Sveiby (1998, p.79) chama a atenção para isto: 

Para disputar esse grupo de talentos, as organizações do conhecimento 

inteligentes competem com outras organizações do conhecimento, da mesma 

forma como disputam os clientes: na realidade, elas tratam os profissionais 

mais como clientes do que como funcionários. Conseqüentemente, as 

organizações do conhecimento competem em dois mercados: o mercado de 

clientes e o mercado de pessoal. 

Portanto, se for desejo da organização reter seus talentos, ela precisa saber quem são, 

onde se encontram, mapear suas competências, assim como reconhecer e premiar seus 

desempenhos. Na medida em que a organização identifica cada talento e suas competências, 

saberá com quem contar ao inserir-se em um novo campo de atuação ou deparar-se com um 

problema que requeira conhecimento, habilidade ou atitude específica. 
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Sandberg (2000) aponta a identificação e o desenvolvimento de competências como 

dificuldades encontradas nas organizações, além do fato de que os gerentes, de modo geral, 

ainda não compreenderam do que se constitui, realmente, a competência humana no trabalho. 

Para o autor, o problema está na definição do ponto de partida, ou seja, se a competência deve 

ser vista e identificada a partir da ótica do trabalho ou a partir do trabalhador. No primeiro 

caso, as competências pertenceriam à tarefa; no segundo caso, é o indivíduo quem possuiria 

as competências. 

Numa visão diferenciada de outros autores Sandberg (2000), conclui, então, que 

competência não pode ser vista como pertencente ao trabalho ou ao trabalhador, e sim, como 

uma coisa única, integrada. A partir da percepção dos próprios trabalhadores e talentos 

envolvidos, estende a aplicação das competências aos processos de recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento e reconhecimento e recompensa. Seus estudos trouxeram um 

foco mais interpretativo e fenomenológico à visão racional existente - que encara 

competências como uma série de atributos, como conhecimentos e habilidades, aplicados a 

um trabalho específico. 

Ratifica-se, assim, a necessidade das organizações conhecerem quem são seus talentos 

e identificarem quais são suas competências, buscando sistematicamente atualizá-las e 

desenvolvê-las. E no momento apropriado, reconhecer e recompensar o desempenho de quem 

as possui, criando condições motivacionais favoráveis para que o talento decida permanecer 

na organização e cresça junto com ela. Este último ponto torna-se importante, considerando o 

estímulo à motivação das pessoas, para ampliarem suas competências, tendo como centro o 

teor educativo e formativo que Demo (l995,p.12) resume como o "saber pensar e aprender a 

aprender" . 
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Este capítulo apresentou questões relacionadas ao trabalho "taylorizado", em que a 

tarefa era o foco das organizações, desprezando a atuação e a criatividade do talento. O 

capítulo destacou a valorização das competências individuais e essenciais, como meios para 

alcançar os objetivos estratégicos organizacionais traçados, concluindo pela necessidade que 

as organizações têm, nos dias de hoje, de identificar quais são suas competências essenciais, 

quem e quais competências existem ou precisam ser desenvolvidas ou buscadas no mercado, 

além de reter, principalmente, seus talentos antes que os concorrentes os atraiam. 
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CAPÍTULO 3 

RETENÇÃO DE TALENTOS 

Este capítulo apresenta considerações de autores sobre algumas das muitas variáveis 

que podem impactar a decisão do talento em permanecer na organização. Estas variáveis estão 

presentes na situação do trabalho e foram escolhidas, respeitando-se as limitações impostas 

para este estudo. 

3.1. O Meio Psicológico como Variável de Retenção 

Lewin (ln:Garcia-Roza,1972, p.45) define espaço de vida como "a totalidade dos fatos 

que determinam o comportamento do indivíduo num determinado momento". O espaço de 

vida possui duas regiões: a pessoa (P) e o meio (M). Na concepção do autor, não há fronteiras 

rígidas ou realidades diferenciadas entre os dois componentes; pessoa e meio são "partes 

constituintes" e não elementos que se somam, não sendo possível, portanto, dissociá-los. 

Ambos constituem uma única realidade que é o espaço de vida. 

Pelo método fenomenológico, o autor busca explicar que essa realidade precisa ser 

percebida pelo indivíduo como parte da sua realidade psicológica. Ou seja, tudo que faz parte 

do mundo físico e social que não é psicologicamente percebido pelo indivíduo, naquele 

determinado momento, não faz parte de seu espaço de vida, não influenciando, portanto, seu 

comportamento. O autor ensina: "O meio físico e social é considerado psicológico, enquanto 

percebido pela pessoa e tal como é visto por ela" (Lewin, In Garcia-Roza,1972, p.45). 
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Lewin (1965) explica que o meio físico é o meio geográfico que possui características 

idênticas sempre que se repitam as condições anteriores. Já o meio psicológico é encarado 

como o meio comportamental e faz parte do espaço de vida de uma pessoa naquele momento. 

o espaço de vida como um todo inclui, em suas regiões, variáveis psicológicas como 

necessidades, motivação, humor, objetivos, ansiedades, ideais. O espaço de vida é separado 

do meio não-psicológico por uma fronteira, onde há incidência de variáveis não-psicológicas. 

Essa zona limítrofe é explicada por Lewin (1965, p.65): 

Determinadas partes do mundo físico e social afetam o estado do espaço de 

vida naquele momento. O processo de percepção, por exemplo, está 

intimamente relacionado com essa zona limítrofe porque o que é percebido, em 

parte é determinado pelo estímulo físico; isto é, aquela parte do mundo físico 

que afeta os órgãos sensoriais naquele momento. 

Então, é a realidade psicológica, tal como percebida pelo sujeito e pertencendo 

exclusivamente a ele, é que vai influenciar sua conduta. Portanto, não é o meio físico e, sim, o 

comportamental que merece atenção, desde que associado a um determinado momento. 

Lewin (1965,p.52) reforça a importância do momento em que a situação ocorre: 

"Qualquer comportamento ou qualquer outra mudança no campo psicológico depende 

somente do campo psicológico naquele momento" (grifo do autor). O campo psicológico que 

existe, num determinado momento, incorpora efeitos do passado e do futuro psicológicos. 

Ambos são partes simultâneas do campo psicológico, naquele momento, já que o indivíduo 

não vê somente a situação presente. Ele possui expectativas, desejos e medos, além de 

esperanças em relação ao seu futuro e sofre influências do nível de realidade com que 

construiu e percebeu o seu passado. 
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Passado e futuro psicológicos, portanto, são partes simultâneas do campo psicológico, 

num detenninado tempo t, sendo a perspectiva de tempo mutável continuamente. Todas as 

variáveis presentes no espaço de vida de um indivíduo afetam, conseqüentemente, seu 

comportamento naquele momento. 

A Figura 3.1 representa o espaço de vida, confonne Lewin (ln:Garcia-

Roza, 1972,p.180) com sua zona limítrofe, onde partes do mundo físico e social interferem no 

mundo psicológico. 

MEIO 
NÃO-PSICOLÓGICO 

Figura 3.1 - Espaço de vida conforme Kurt Lewin. 
Ponte: Garcia-Roza, 1972, p.l80. 

MEIO 
NÃO-PSICOLÓGICO 

Legenda: pessoa (P), meio (M), zona de fronteira (ZP) - zona de incidência de variáveis não 
psicológicas, como variáveis físicas, sociais, biológicas. 

o conceito de espaço de vida ajuda na compreensão e na previsão do comportamento 

de um talento na tomada de decisão em pennanecer na organização. Assim, a ocorrência do 

comportamento esperado dependerá da presença e da ausência de fatores, mutuamente 

dependentes, relacionados àquele talento num detenninado momento; porque pessoa e meio 

são, ambos, parte de um mesmo espaço dinâmico. Citando Lewin (1965, p.271), "este é outro 

modo de se dizer que o comportamento ( C ) é detenninado pela pessoa (P) e o meio (M): 

c= f (P,M) e não somente pela pessoa ou pelo meio". 
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Partindo dos ensinamentos do autor, pode-se dizer que o efeito de um determinado 

estímulo como, por exemplo, um elogio ou uma punição, produzirá resultados diferenciados, 

dependendo do estado e do meio psicológicos em que a pessoa se encontra e da importância 

dada a estes reforços. Além do mais, o contrato psicológico existente entre o talento e o meio 

organizacional será cumprido de acordo com o significado que sua consciência lhe atribui, sua 

percepção e valores pessoais. Quanto mais interado psicologicamente o indivíduo estiver com 

o meio, mais fortalecido tenderá a ser seu vínculo com a organização e mais chance ela terá 

em retê-lo. 

3.2. O Meio Social como Variável de Retenção 

A visão da psicologia individual é transportada por Lewin (1965) para a dinâmica dos 

grupos. O autor concebe o conceito de "campo social", formado pelo grupo e seu ambiente, 

da mesma forma, como desenvolveu o conceito de "espaço de vida", constituído pela pessoa e 

seu ambiente. 

O campo social resulta da inter-relação de grupos, subgrupos, membros e canais de 

comunicação que trocam e estimulam necessidades psicológicas. Encontra-se dentro do 

campo social toda a dinâmica grupal, com leis e forças impulsionadoras ou contrárias à 

vontade do indivíduo, que, quando percebidas como relevantes, tendem a provocar alterações 

em seu comportamento. 

A maioria dos comportamentos pode ser caracterizada como desejos de pertencer ou 

não a determinados grupos. Lewin (1965,p.281) explica: "Pertencer ou não pertencer ao grupo 

equivale a ter uma posição dentro ou fora do grupo. Esta posição determina os direitos e 

deveres do indivíduo e é decisiva na ideologia desse indivíduo" . 
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Portanto, sentir-se membro de um determinado grupo fornece significados importantes 

para o indivíduo, dentre eles, sentimentos de segurança. 

Segundo Lewin (In: Garcia-Roza,1972,p.158): 

a) O grupo é o terreno sobre o qual a pessoa se sustenta. - A estabilidade ou 

instabilidade do comportamento do indivíduo depende da sua relação com 

o grupo. Quando a participação está bem estabelecida, seu espaço de vida 

se caracteriza por uma estabilidade maior do que quando ela não está bem 

definida. 

b) O grupo como instrumento. - O indivíduo aprende desde cedo a utilizar o 

grupo como um instrumento para satisfazer suas necessidades físicas e 

sociais. Quando adulto, seu status social é instrumento importante nas suas 

relações profissionais, sociais, familiares, etc. 

c) O grupo como uma totalidade da qual o indivíduo é uma parte. - Uma 

mudança na situação do grupo, afeta diretamente a situação do indivíduo. 

Caso uma ameaça recaia sobre o grupo, o indivíduo se sentirá também 

ameaçado, assim como sua segurança e seu prestígio aumentam ou 

decrescem na medida em que o mesmo acontece com o grupo. 

d) O grupo como parte do espaço de vida. - Para o indivíduo, o grupo é parte 

do espaço de vida em que ele se movimenta ( ... ). 

O talento pertence, simultaneamente, a vários grupos sociais, exercendo papéis 

diferenciados em sua maioria, o que afeta seu espaço de vida. 

Garcia-Roza (1972, p.177-178) expressa o pensamento de Lewin a respeito: 

Lewin considera que a dificuldade maior destes indivíduos não decorre do fato 

de pertencerem a dois ou mais grupos, mas da incerteza de pertencer ou não a 

algum deles. Sentem-se marginais tanto em seu grupo de origem quanto em 

relação à maioria ( ... ) O verdadeiro problema não reside no fato de pertencer a 
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mais de um grupo, mas o de se sentir sempre marginal, isto é, não pertencer a 

nenhum. 

Um outro tipo de ameaça é apontado por Katz & Kahn (1974). Os autores explicam 

que quando um indivíduo representa vários papéis, em diversos grupos e organizações, o 

pleno desempenho de suas competências não é encontrado dentro de um único ambiente 

organizaci onal. 

Katz & Kahn (1974) recorrem ao conceito de "inclusão parcial", desenvolvido por 

Allport (1962), para explicar que o papel organizacional estipula condutas que, muitas vezes, 

implicam em exigências de desempenho de papéis, que acabam propiciando o envolvimento 

parcial do indivíduo. Psicologicamente, ele pode se inserir em qualquer outro sistema social 

que faça parte, ao sentir-se impossibilitado de conciliar suas aspirações pessoais com as do 

grupo ou da organização, em que esteja fisicamente inserido naquele momento. Com isto, 

conduz-se mal, ameaça a vida da organização e acaba por deixá-la. 

Katz & Kahn (1974,p.144) explicam: 

Naturalmente, as organizações e os cargos diferem na totalidade do 

envolvimento que solicitam e os indivíduos diferem na magnitude de 

envolvimento que julgam aceitável. Em geral, no entanto, somente uma parte 

do espaço da vida do indivíduo está ocupada por este papel organizacional. 

Eles podem pertencer a muitas organizações, e esta variedade de papéis 

organizacionais algumas vezes proporciona vias de escape para as necessidades 

de suas personalidades. 

Assim, um talento só é reconhecido como tal, quando demonstra vínculos psicológicos 

com a organização em que se insere, priorizando seu comprometimento com os resultados 

organizacionais. 
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No entanto, acreditamos que fazer parte de diversos grupos sociais não implica, 

necessariamente, fragmentação psicológica, se houver percepção do talento de que há 

significado no que ele faz, e se ele tiver suas competências reconhecidas e desenvolvidas. 

Caso a empresa só ofereça oportunidades para que o talento se envolva parcialmente 

em suas relações e potencialidades, ou o despersonalize com controles e manipulações, a 

tendência será ele buscar opções como vias de escape, nas quais possa atuar como uma pessoa 

inteira e não como parte dela. 

Por mais importante ou poderosa que seja uma organização, não há como exigir e 

obter "inclusão total" na execução de tarefas ou no cumprimento de responsabilidades. O 

talento tem outros envolvimentos além de seu papel organizacional, como família e amigos. 

A questão maior é quando o desempenho do seu papel, na organização, toma-se 

menos interessante do que a possibilidade dele experimentar novas atrações na empresa 

concorrente. A participação no papel e a motivação estão relacionadas. 

Ainda segundo Katz & Kahn (1974) O grupo também tem sua importância na retenção 

de talentos nas organizações. Na medida em que o indivíduo percebe-se como parte do 

processo grupal, em que sua participação é bem definida e aceita, ele se sente estável e 

dependente do grupo, extraindo dele recursos para satisfação de suas necessidades 

motivacionais. No momento em que o sentimento de pertencer se enfraquece ou suas 

necessidades não são mais atendidas, o talento tende a deixar o grupo e até a organização. 

Sentir-se parte do grupo, portanto, significa inseri-lo em seu espaço de vida, tomando

se interdependente de seus membros e das alterações em seu meio. Caso a organização 

provoque, ou seja, atingida por mudanças que afetem a estabilidade do grupo, o talento, como 
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membro desse grupo, também terá seu espaço de vida afetado, podendo ficar insatisfeito e 

inseguro, vindo a deixar a empresa. 

Pode-se dizer, também, que mecanismos de retenção de talentos, como os de 

reconhecimento e recompensa, devem fazer parte do espaço de vida do indivíduo, sendo 

preciso, portanto, que sejam percebidos como variáveis psicológicas importantes para ele, 

muito mais do que instrumentos convenientes para a organização. 

3.3. Relação Sujeito e Objeto como Variável de Retenção 

Vergara (2000b) observa o caráter de não-pennanência que marca as relações 

empregador-empregados. A autora (2000b, p.30) explica: 

Se, antes, essas relações giravam em tomo de um pacto psicológico no qual, de 

um lado, oferecia-se um bom salário, benefícios e garantias de emprego e, de 

outro, lealdade, assiduidade e pontualidade, hoje elas são bem diferentes. ( ... ) 

espera-se que empresas ofereçam oportunidades para o desenvolvimento de 

seus empregados e parceiros e que estes cuidem de suas próprias carreiras e 

comprometam-se com resultados. A esse novo pacto podem ser somadas as 

expectativas provenientes de valores emergentes da sociedade, como, por 

exemplo, desejos de maior participação e a busca de auto-realização. 

Compreendendo, portanto, as transfonnações no ambiente e impactos decorrentes na 

expectativa e no papel do talento, a organização pode criar condições para que o indivíduo 

amplie sua inserção no espaço psicológico, equilibrando e harmonizando objetivos pessoais e 

organizacionais sempre que for possível. 

o princípio de integração (McGregor,1980) reforça que sejam reconhecidas e 

respeitadas tanto as necessidades da organização quanto as dos indivíduos. Busca-se, então, 
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alcançar um grau de interação tal, que o indivíduo possa realizar suas aspirações, orientando 

esforços para os objetivos da organização. 

Além do Princípio de Integração, outras contribuições da teoria Y (McGregor,1980) 

são aplicáveis aos objetivos deste estudo. 

A primeira delas é que "o homem está sempre disposto a se autodirigir e se 

autocontrolar a serviço de objetivos com os quais se compromete" (McGregor,1980,p.53). A 

este respeito, pode-se dizer que ele só desenvolverá este tipo de comportamento se possuir 

estrutura psicológica para sustentá-lo. Além do mais, a autodireção e o autocontrole estarão 

voltados para os objetivos que melhor lhe convier. A empresa por mais que queira retê-lo, não 

tem como impor a sua vontade. 

A teoria Y também pressupõe que: "o compromisso com os objetivos é dependente 

das recompensas associadas à sua consecução. A mais importante dessas recompensas, isto 

é, a satisfação do ego e das necessidades de auto-afirmação, pode ser produto direto do 

esforço feito em vista dos objetivos organizacionais" (McGregor, 1980, p.53). 

A este respeito, considera-se que a satisfação do ego surge quando o trabalhador tem 

oportunidade de utilizar suas faculdades intelectuais e experimentar uma sensação de 

harmonia entre seus esforços e a sua aprendizagem. As pressuposições da teoria Y valorizam 

o crescimento, a aprendizagem e as relações entre os talentos e a organização. São interações 

dinâmicas que devem acompanhar as transformações no mundo do trabalho, exigindo 

mudanças na atitude dos empregados. Becker & Ruas (1995) afirmam que essa nova condição 

reflete-se, especialmente, na necessidade de envolver e comprometer o trabalhador, de forma 

que ele mude de um comportamento predominantemente passivo, encontrado no sistema de 
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produção em massa, para um comportamento ativo que envolva iniciativas do tipo controlar a 

qualidade de seu trabalho, evitar desperdícios, participar de decisões conjuntas. 

o que se nota nas organizações, porém, são tentativas de imposição de idéias e de 

mudanças de comportamento induzidas por recompensas. 

Mudanças de comportamento por meio de recompensas não geram comprometimento 

e são criticadas por Kohn (1998). A objeção feita é de que as recompensas objetivam 

controlar comportamentos ao invés de transformá-los, ou melhor, recompensas controlam 

mais por meio da sedução do que pela força, mas controlam. O pensamento critico do autor 

está embutido na definição que ele atribui para recompensa: "uma recompensa por definição é 

um objeto desejado ou um resultado dependente de ter preenchido algum critério: s6 se você 

fizer isso, obterá aquilo" (Kohn, 1998, p.65). 

Como um processo de comprometimento não pode ser unilateral, porque se toma 

inconsistente e enfraquece rapidamente, ele se dá entre o trabalhador e a organização, a partir 

de um compartilhamento de objetivos comuns que não pode ser imposto. Portanto, deve 

ocorrer naturalmente. 

Pelo lado do talento, a recompensa passa a ser a satisfação em fazer parte daquela 

instituição. Desta forma, ele desloca esforços para a busca da auto-realização e sucesso de 

ambos. Com objetivos alcançados, o talento sente-se recompensado. Pelo lado da 

organização, estímulos reforçam o sentimento de satisfação e a manutenção do esforço 

coletivo, garantindo a motivação, a permanência e o comprometimento dos talentos, por meio 

da criação de condições e incentivos. 
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Dizem Katz & Kahn (1974,p.390): 

As metas do grupo incorporam-se como parte do sistema de valores dos 

indivíduos, ou parte de suas concepções a seus próprios respeitos. Em 

resultado, as satisfações são creditadas para a pessoa pela expressão de atitudes 

e conduta que refletem suas crenças que causam satisfação e auto-imagem. A 

recompensa não é tanto uma questão de reconhecimento social ou vantagem 

monetária, como o estabelecimento da auto-identidade, confirmando sua noção 

da espécie de pessoa que ela se considera e expressando os valores apropriados 

para seu autoconceito. ( .. ) Somada à necessidade de saber quem eu sou, está a 

necessidade de realizar eu sou o tipo de pessoa que desejo ser. 

As diferentes modalidades de necessidades psicológicas, ao serem satisfeitas, 

possibilitam a sedimentação da estrutura cognitiva do talento. Quanto mais auto-estima ele 

tiver, mais segurança ele empreenderá para o alcance de seus objetivos por meio da 

organização. Quanto mais satisfação a ambiência organizacional lhe trouxer, maior o desejo 

dele permanecer nela. 

Dejours (1987) ratifica que é preciso que haja uma convivência saudável entre ambos: 

indivíduo e organização. Porém, quando esta relação é bloqueada surge o sofrimento, 

exatamente no momento em que há a certeza de que o nível atingido de insatisfação não pode 

mais diminuir. Neste momento, o talento deixa a organização, e a relação sujeito e objeto 

chega ao fim, não sendo mais uma relação recíproca e significativa. 

Hessen (1999,p.20) ensina como ocorre a relação sujeito e objeto: 

O sujeito só é sujeito para um objeto e o objeto só é objeto para um sujeito. 

Ambos são o que são apenas na medida em que o são um para o outro. Essa 

correlação, porém não é reversível. Ser sujeito é algo completamente diverso 

de ser objeto. A função do sujeito é apreender o objeto; a função do objeto é 

ser apreensível e ser apreendido pelo sujeito. 
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o autor explica que na relação organização/indivíduo, vista a partir do objeto, o sujeito 

deve cumprir regras e gerar resultados para a organização; vista a partir do sujeito, o trabalho 

deve transcender o seu sentido de tarefa e ser fonte de reconhecimento, realização e 

satisfação. 

Utilizando-se do enfoque fenomenológico, Hessel (1999, p. 22) complementa: 

... não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito que determina o objeto. 

Não é o sujeito que muda, mas o objeto. O sujeito não mais se comporta 

receptivamente, mas espontânea e ativamente, ao passo que o objeto comporta

se passivamente. 

Portanto, as organizações são objetos de seus sujeitos; um não se dissocia do outro. 

Quem é talento vem sendo disputado por organizações no contexto competitivo em que 

vivemos, mas a organização que os possui que os preserve, se quiser manter-se no mercado. 

Este capítulo apresentou fatores que impactam na construção e na manutenção de 

vínculos psicológicos entre talento e organização, considerando as dificuldades de harmonia 

entre seus objetivos, tão necessários à retenção do talento e à sobrevivência da organização. 

Apresentou, também, a influência das recompensas, da percepção do papel desempenhado e 

do grupo social na ampliação do espaço psicológico do talento e na construção da relação 

sujeit%bjeto. 
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CAPÍTULO 4 

MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

Este capítulo discorre sobre razões e motivos que levam as pessoas a comportarem

se de determinadas maneiras e avalia três das principais correntes da motivação e suas 

influências no comportamento do talento. 

4.1. Motivos e Forças Propulsoras 

Drake & Smith (1977) afirmam que existe sempre uma razão para tudo o que as 

pessoas fazem, porém, nem sempre, ela é aparente. Pessoas forjam razões para justificar suas 

ações ou as encobrem, inconscientemente, com mecanismos de defesa, escondendo, assim, os 

verdadeiros motivos. 

o estudo da motivação parece constituir um dos mais importantes assuntos relativos 

ao comportamento humano, na medida em que tenta explicar as razões ou os motivos que 

desencadeiam movimento ou ação - MOTIVos que geram AÇÃO, levando os indivíduos a se 

comportarem de determinada maneira. 

Bergamini (1975,p.85) observa: 

O termo motivação é geralmente empregado como sinônimo de forças 

psicológicas, desejos, impulsos, instintos, necessidades, vontade, intenção, etc. 

Todos esses termos têm, em conjunto, a conotação de movimento ou ação. De 

fato, ao estudar o comportamento humano, descobre-se que uma certa força 
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impele as pessoas a agirem, seja no sentido de buscar ou de fugir de 

determinadas situações. 

Esta força que impele o comportamento à ação está impregnada de desejos, motivos, 

necessidades, vontades e intenções, com objetivos de buscarem saúde, conforto e bem-estar e 

fugirem das condições que ameaçam as situações desejadas. 

Motivos são definidos por Drake & Smith (l977,p.34): 

Motivos são necessidades, desejos e impulsos internos das pessoas, as quais 

buscam reduzi-los, por meio da obtenção de algum tipo de experiência ou 

objeto, existentes no meio ambiente. 

Os autores explicam que os motivos que conduzem um indivíduo à ação estão 

correlacionados entre si, são inconscientes e dependentes dos estímulos gerados pelo 

ambiente. 

Hersey & Blanchard (l986,p.18-19) também definem motivos como necessidades, 

desejos ou impulsos oriundos do indivíduo, porém, não concordam que sejam sempre 

inconscientes, já que há motivos conscientemente direcionados para o atingimento de alvos ou 

objetivos. Os autores explicam que os motivos "são os porquês do comportamento" e que os 

objeti vos "estão fora da pessoa", não pertencendo, portanto, a ela. 

Os motivos ou necessidades diferem em importância para a pessoa que se motiva, 

variando em valor e em geração de esforço para o alcance do alvo desejado. Assim, a força 

impulsionadora, além de ter sua direção orientada para um alvo, apresenta intensidades 

diferentes, impactando no comportamento. O motivo mais forte determina o comportamento, 

conforme demonstram os autores na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - O motivo mais forte (B) determina o comportamento. 
Fonte: Blanchard, K. & Hersey. P., 1986, p. 20. 

Hume (1995, p.9) corrobora: 
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The study of motivation involves the examination of two aspects of behavior. 

Firstly, motivation is concerned with the influences, which cause specific 

actions in humans - the direction of behavior. Secondly, motivation also 

in volves consideration of the intensity or strength of behavior. 

Como os motivos são intrínsecos ao homem, variam de intensidade e têm suas 

direções orientadas por objetivos, que influenciam o pensamento e o comportamento humano, 

também, em maior ou menor intensidade. 

Os motivos têm suas bases em necessidades psicológicas ou se confundem com elas, 

mas o comportamento motivado pode ser gerado, intrinsecamente, a partir de necessidades 

internas e/ou sob estímulos externos como incentivos ou recompensas praticados pelas 

organizações. 

Cabe ressaltar que os motivos não podem ser observados ou medidos, apenas inferidos 

a partir do comportamento explicitado. 
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Sob este ponto de vista, pode-se concluir e resumir que a motivação é um processo 

individual e psicológico, que impulsiona as pessoas a direcionarem seus comportamentos, 

para atingirem objetivos ou satisfazerem necessidades. 

Alguns dos modelos tradicionais da motivação estão associados à escola de 

administração científica, que esperava que os empregados executassem suas tarefas 

enfadonhas e repetitivas, da maneira mais rápida e eficiente possível, em troca de incentivos 

salariais para motivá-los (Gellerman, 1963). 

Empresas que ainda seguem as práticas da administração científica demonstram que 

não levam em conta as características dos indivíduos (Porte r & Miles,1974), não 

considerando, então, a motivação como um fenômeno individual. 

Seguidores da escola de relações humanas defendiam que os contatos sociais eram 

importantes para a motivação, tratando os empregados com consideração, criando 

oportunidades de relacionamentos e oferecendo-lhes altos salários. Em troca, esperavam a 

aceitação da autoridade e mais produtividade (Gellerman, 1963). 

Talvez a maior falha do sistema de recompensa por produtividade seja exigir 

desempenho superior e padronizado de pessoas diferentes, cada uma com seu ritmo e 

motivação próprios. Katz & Kahn (1974,p.379) fazem uma crítica a este respeito: "As pessoas 

supõem que a organização é como um único indivíduo, ou que há um problema único de 

motivação para a organização inteira com uma única resposta ... ". 

Motta (1995) acredita que as prováveis associações da motivação, como formas de 

direcionamento do comportamento ao aumento da produtividade organizacional, contribuíram 

para o desenvolvimento de estudos da motivação aplicada ao trabalho. 
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Ele explica: 

As teorias da motivação procuram, mais ou menos, enfatizar condições internas 

e externas ao indivíduo como forma de direcionar o comportamento ao 

trabalho. Elas podem ser classificadas em três grandes correntes, conforme a 

visão da força propulsora para o comportamento no trabalho, que são: as 

necessidades, as intenções e expectativas e os estímulos externos (Motta, 1995, 

p.193). 

Enquanto Motta (1995) destaca e nomeia três correntes da motivação de acordo com 

as forças propulsoras - necessidade, intenções/expectativas e estímulos externos, Hume 

(1995) categoriza-as em três escolas de pensamento: teorias fisiológicas, teorias cognitivas e 

teorias sociais/comportamentais. 

Observa-se que a denominação teoria fisiológica (physiological theories) é limitante e 

indevida, porque parece contemplar que existem apenas forças propulsoras de origem 

fisiológica. 

Teorias com base em necessidades partem da premissa que os indivíduos têm 

necessidades internas e forças que constituem os determinantes biológicos do comportamento, 

ou seja, os seres humanos sentem-se motivados a agirem para preencherem necessidades 

inatas. 

Cientistas sociais e psicólogos como Maslow, Herzberg, McGregor, Alderfer e 

McClelland foram pioneiros na concepção das teorias com base em necessidades humanas 

(Hume,1995). 

Hume (1995) e Motta (1995) ensinam que as teorias cognitivas (cognitive theories ou 

teorias das intenções ou expectativas) surgiram em contraste às teorias fisiológicas, sugerindo 
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que a motivação é uma resposta antecipada aos estímulos internos e externos que estão por 

vir. Dentre os teóricos das ciências sociais, que se identificam com essas teorias, encontram

se Vroom, Lewin, Locke, Heider, Kelly e Tolmam (Hume,1995). 

As teorias sociais/comportamentais (sociallbehaviourist theories), segundo Hume 

(1995) ou teoria dos estímulos externos, conforme Motta (1995), têm sua força no 

reconhecimento da importância do social e do meio ambiente, que estimulam o 

comportamento e geram o aprendizado: a partir de um estímulo, espera-se uma resposta. 

Para Motta (1995), esta não deve ser considerada uma teoria da motivação e sim uma 

corrente teórica focada no comportamental, pelo seu caráter essencialmente extrínseco, ou 

seja, são os fatores externos que estimulam as ações dos seres humanos, não sendo 

considerados elementos internos que afetam o comportamento. 

Crê-se que a motivação ao trabalho é essencial, em qualquer situação, para que os 

objetivos das organizações sejam alcançados. Da mesma forma, a satisfação individual em 

desenvolver o seu papel funcional, e ser reconhecido e recompensado por isso, leva o 

indivíduo ao encontro de seus próprios objetivos por meio da organização. 

Por tudo isto, vale um aprofundamento teórico na concepção das três correntes da 

motivação, embora ciente de que se trata de um assunto polêmico e complexo ou de um 

produto inacabado, conforme salienta Vergara (2000b, p.4I): " .. motivação não é um produto 

acabado; antes, um processo que se configura a cada momento, no fluxo permanente da vida". 

Com o estudo da motivação, dá-se ênfase às características do indivíduo e espera-se 

encontrar formulações que esclareçam se os mecanismos de reconhecimento e recompensa -
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caracteIÍsticas da situação de trabalho - são atraentes e motivadores (Figura 1) para os 

talentos, a ponto de retê-los nas organizações. 

Para tal, foram selecionados alguns dos muitos autores e pesquisadores das 

principais correntes da motivação, optando-se por iniciar com as teorias fisiológicas ou 

teorias das necessidades que têm como força propulsora as necessidades inatas. 

4.2. Necessidades como Geradoras de Comportamento 

Lewin (In: Garcia-Roza,1972,p.146) ensina: "Uma necessidade corresponde a um 

sistema de tensão da região interna da pessoa, de tal modo que sua satisfação corresponde à 

diminuição da tensão desse sistema". Desta forma, o comportamento que gera a satisfação de 

uma necessidade ou de um desejo tem sua origem intIÍnseca no ser humano e visa eliminar ou 

reduzir um estado de tensão. O autor alerta, porém, que o alcance de um estado de equilíbrio 

não significa ausência de tensão. 

Allport (1962) corrobora ao afirmar que todo comportamento tende à eliminação do 

estado de excitação, à busca do equilíbrio ou à redução do impulso. Para o autor, quanto mais 

severa, necessária ou imperativa a evidência de nossos impulsos - fome, sede, oxigênio, 

maiores serão as exigências de redução da tensão. 

Nota-se que no caso de necessidades básicas, a motivação humana em saciá-las é 

incontestável. Porém, o comportamento gerado poderá ocasionar distorções de percepção, 

memória e humor. Além do mais, enquanto uma necessidade estiver sendo saciada, o mesmo 

indivíduo poderá estar, simultaneamente, visando atender outras necessidades. Tudo isso 

dependendo da intensidade da carência existente naquela determinada situação e momento. 
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De acordo com McGregor (1980,p.43): 

o homem é um animal carente - nem bem uma de suas necessidades é 

satisfeita surge logo outra. Esse processo não tem fim. Vai do nascimento à 

morte. O homem está continuamente se esforçando - em outras palavras, 

trabalhando - para satisfazer suas necessidades. 

O autor explica que conforme a situação vivida no momento, grupos de necessidades 

estão simultaneamente carentes, gerando ações e comportamentos. McGregor (1980) também 

ensina que, paradoxalmente, os seres humanos buscam situações que envolvem riscos e 

variações carregadas de tensões para, a seguir, buscar aliviá-las por meio de ações 

compensatórias e muitas vezes prazerosas. 

As teorias fisiológicas partem, então, do pressuposto de que as necessidades 

impulsionam as pessoas para a ação. Cada necessidade satisfeita gera outra e determina um 

comportamento. Hersey & Blanchard (1986) citam que caso a satisfação da necessidade seja 

bloqueada, dependendo da intensidade do motivo, é gerado um comportamento alternativo, 

até que seja possível atingir o objetivo inicialmente proposto. Entretanto, se suas tentativas 

forem inúteis, o objetivo original pode ser substituído por outro ou gerar frustrações e 

sentimentos de insatisfação. 

Os autores explicam: 

A satisfação de uma necessidade pode ser bloqueada. Às vezes, segue-se 

uma redução da intensidade da necessidade, mas isso não ocorre sempre de 

imediato. Antes a pessoa poderá assumir um comportamento de luta 

alternativa, isto é, poderá tentar vencer o obstáculo por tentativa e erro. 

Experimentará vários comportamentos, até encontrar um que alcance o 

objetivo ou reduza a tensão criada pelo bloqueio (Hersey & Blanchard 

1986,p. 20). 
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De acordo com os autores, inicialmente, esse comportamento alternativo poderá ser 

desenvolvido em uma base bastante racional, na medida em que o indivíduo faça tentativas 

repetitivas até que alcance o sucesso. 

Ofertas atrativas de trabalho tendem a atrair talentos que se sintam frustrados ou que 

não visualizem sucesso através de tentativas repetitivas. 

Isso posto, considera-se importante, para esse trabalho, examinar quais senam as 

necessidades de cada talento e os comportamentos derivados dessas necessidades, com intuito 

de avaliar se os mecanismos de reconhecimento e recompensa poderiam preenchê-las. 

Estudando Maslow (1987), encontramos a fonte conceitual utilizada pelos estudiosos 

das teorias que têm suas base nas necessidades inatas. 

Foi Maslow quem concebeu a Teoria da Motivação Humana, também denominada 

teoria das necessidades humanas, que parte do pressuposto de que as necessidades geram 

motivos que impulsionam as pessoas para a ação. Maslow (1987) fez a diferença entre 

moti vos de déficit e moti vos de crescimento. 

Os motivos de déficit são os que buscam a redução da tensão e a restauração do 

equilíbrio que ele chamou de homeostase. O autor define homeostase: "Homeostase refere-se 

ao esforço despendido pelo corpo humano para manter constante a pressão sangüínea". Os 

motivos de déficit estão associados às necessidades primárias, que são necessidades ligadas ao 

fisiológico e à segurança (Maslow,1987,p.15). 
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Ao contrário dos motivos de déficit, os motivos de crescimento geram tensão, na 

medida em que buscam objetivos distantes ou inatingíveis. Estão associados às necessidades 

secundárias, voltadas para os aspectos psicológicos da existência humana. 

Maslow (1987) considera que cada indivíduo tem uma série de necessidades inatas. 

Estas necessidades ocupam uma posição na ordem de priorização ascendente na busca de sua 

satisfação. 

O autor explica: 

At once other (and higher) needs emerge and these, rather than physiological 

hungers, dominate the organismo And when these in tum are satisfied, again 

new (and still higher) needs emerge, and so on. This is what we mean by 

saying that the basic human needs are organized into a hierarchy oi relative 

prepotency (Maslow,1970, p.17). 

Assim, organiza conceitualmente as necessidades em uma escala hierárquica de acordo 

com os motivos geradores, ou seja, necessidades primárias lidam com aspectos fisiológicos e 

de segurança, necessidades secundárias lidam com aspectos psicológicos da existência 

humana. 

As necessidades fisiológicas aparecem no degrau maIS alto da hierarquia, porque 

tendem a ser as mais intensas, enquanto não forem satisfeitas no nível exigido pelo corpo 

humano. Trata-se de necessidades humanas inerentes à própria subsistência como 

necessidades de alimentos, água, sexo e descanso - uma lista de necessidades que varia de 

autor para autor, mas incontestável quanto a sua importância. 

Uma vez que as necessidades fisiológicas estejam satisfeitas, outros níveis de 

necessidades passam a dominar o organismo (Maslow, 1970, p.18) explica: "O organismo é 
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dominado e seu comportamento é organizado somente pelas necessidades insatisfeitas. Se a 

fome for satisfeita, ela deixa de ser importante na dinâmica do indivíduo". Surge, então, na 

escala hierárquica, um outro grupo de necessidades que Maslow chama de necessidades de 

segurança. 

o organismo pode ser igualmente dominado pelas necessidades de segurança, como se 

afastar do perigo e de ameaças, ter proteção e moradia, ordem e disciplina, limites e leis; 

sendo seus comportamentos derivados, descritos como comportamentos de busca de 

segurança e de preservação da vida. 

Para Vergara (2000b,p.44), "as necessidades variam de cultura para cultura e de 

pessoa para pessoa". Na nossa cultura, ainda temos a maioria da população carente no 

atendimento de necessidades básicas como alimentação e segurança, conforme estudado por 

Kliksberg (2000). Concernente ao presente estudo, no entanto, acredita-se que carências 

fisiológicas mais elementares e necessidades de segurança, que dizem respeito à moradia e ao 

bem estar físico, não são encontradas nos talentos das organizações a serem pesquisados. 

No entanto, o mesmo não pode ser dito se avaliarmos componentes que suscitam 

incertezas e ameaças quanto à continuidade do emprego como, por exemplo, cortes de custos, 

exacerbação de poder e políticas arbitrárias. As gerências, de modo geral, reconhecem que 

seus empregados buscam segurança na manutenção de seus postos de trabalho, mas poucas 

oferecem condições mínimas que os façam sentir-se seguros quanto a isto. Parece que 

organizações não acreditam que, na mesma proporção da incerteza gerada, aumenta-se à 

chance dos talentos deixarem a organização. 
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Além disso, mesmo que os talentos tenham suas necessidades fisiológicas e de 

segurança preenchidas, necessidades secundárias surgirão e se não houver uma ambiência 

favorável à sua satisfação, tenderão a buscá-la fora da organização. Isto é válido para todos -

do operário ao presidente. 

Hersey & Blanchard (1986) consideram que embora a preocupação com a segurança 

possa influenciar a decisão de permanência ou de saída da organização, ela não será o motivo 

predominante da decisão. 

Conforme explicam os autores: 

As necessidades conscientes de segurança exercem quase sempre um papel de 

fundo, servindo mais pra inibir ou restringir impulsos do que para desencadear 

comportamentos externos ( ... ). As organizações podem influenciar essas 

necessidades de segurança ou positivamente, mediante planos de 

aposentadoria, programas de seguros, etc., ou negativamente, promovendo o 

medo de ser demitido, removido ou relegado nas promoções (Hersey & 

Blanchard,1986,p.39). 

Seguindo a escala hierárquica proposta por Maslow, depois de satisfeitas as 

necessidades fisiológicas e de segurança, começam a emergir, de forma mais dominante, 

necessidades sociais como amizade, amor, afeição, sentimentos de pertencer e de ser aceito 

em determinado grupo. Motta (1995,p.104) explica: "São necessidades que, para sua 

satisfação, requerem não só a interação com outras pessoas, mas principalmente o 

desenvolvimento e a manutenção de relações pessoais que produzam segurança e 

sentimentos positivos". 

Cabe lembrar o estudo das necessidades sociais e os ensinamentos de Lewin (1965) 

sobre campo social, que reforçam a importância do talento ser percebido e de perceber-se 
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como integrante de um grupo e do meio organizacional - como parte de seu espaço de vida. 

Esta é uma das condições de sua permanência na organização. 

A satisfação das necessidades sociais precede o nível seguinte da escala hierárquica 

que são as necessidades do ego ou de auto-estima. 

Maslow (1987) afirma que todos os seres humanos têm necessidades que levam ao 

alcance da auto-estima ou auto-respeito. A satisfação destas necessidades leva o ser humano a 

sentimentos de autoconfiança e de contribuição. 

As necessidades de auto-estima são divididas pelo autor em dois grupos: o primeiro 

diz respeito ao ser humano se sentir confiante nele próprio, fortalecido e independente, ou 

seja, gostar de si mesmo. São necessidades que, na situação de trabalho, estão relacionadas 

aos comportamentos de busca de autonomia, competências e conhecimentos. O segundo 

grupo diz respeito ao que é chamado de reputação ou prestígio, status, fama, reconhecimento, 

dignidade e apreciação. 

Entende-se que é papel das organizações, criar condições que mobilizem os talentos 

para exercerem suas competências e autonomia, de forma a sentirem-se motivados para irem 

além do seu desempenho habitual, possibilitando a ampliação, não só do conhecimento do 

processo, mas do seu crescimento pessoal e profissional. Na medida em que o talento 

reconhece-se como capaz de vencer desafios, ele tem sua auto-estima reforçada, ampliando a 

vontade de trabalhar e de ser reconhecido e prestigiado. 

Hersey & Blanchard (1986) afirmam que muitas pessoas, para terem sua importância 

reconhecida, buscam prestígio por meio de símbolos materiais do status. 
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Outras buscam o prestígio resultante de sucesso ou realizações. No entanto, segundo 

os autores: "a necessidade de prestígio é mais ou menos autolimitadora. As pessoas tendem a 

procurar prestígio somente até um nível predeterminado. Quando julgam ter atingido esse 

nível, a intensidade dessa necessidade tende a declinar" (Hersey & Blanchard,1986,p.44). 

Os mecamsmos de reconhecimento e recompensa são capazes de balizar as 

necessidades de auto-estima dos talentos. 

Conforme Drake & Smith (1977,p.43): 

O prestígio dado pela execução de um trabalho, ou sejam, a sua avaliação 

social (grifo do autor), é apenas uma parte do preenchimento da necessidade 

de auto-estima. Esta é completada através das rendas obtidas pelo trabalho, e 

que estando acima das necessidades mínimas, são utilizadas para trocas por 

bens, oportunidades e serviços, constituindo a renda discricionária. 

Naturalmente existem muitos outros meios através dos quais a auto-estima é 

conseguida, mas o essencial é entender que o homem possui uma "auto

imagem", e ele precisa de facilidades e oportunidades para agir de maneira tal 

que diante dos outros, consiga aumento positivo desta "auto-imagem". 

Os talentos tendem a se sentir prestigiados, ao serem reconhecidos por suas 

realizações. Quando recompensados, eles podem realizar trocas de bens, destacando-se dos 

outros componentes do grupo, reforçando, assim, sentimentos de auto-estima e autoconfiança. 

McGregor (1980,p.45) denomina as necessidades sociais de "necessidades egoísticas" 

e alerta: 

A organização industrial típica oferece poucas oportunidades de satisfação das 

necessidades egoísticas para as pessoas situadas nos níveis inferiores da 

hierarquia. Os métodos convencionais de organização do trabalho ( ... ) dão 

pouca atenção a esses aspectos da motivação humana. 



Assumindo que as quatro primeiras categorias de necessidades estão satisfeitas, 

surgem necessidades de auto-realização, derivadas de necessidades que cada indivíduo tem 

de crescer psicologicamente, na busca da realização de todo seu potencial - "what humans 

can be, they must be" (Maslow, 1970.p.22). 

56 

Hersey & Blanchard (1986,p.47) citam as pesquisas desenvolvidas por McClelland 

que levaram-no a concluir que "a necessidade de realização é um motivo humano distinto, que 

pode ser isolado de outras necessidades humanas. Mais que isso, o motivo da realização pode 

ser isolado e avaliado em qualquer grupo". 

Entre os autores, parece ser unânime a dificuldade em explicar os mecanismos que 

levam os seres humanos à auto-realização. Isto talvez ocorra, pela infinidade de maneiras com 

que se pode tentar alcançar a satisfação da necessidade ou, simplesmente, porque ela jamais 

será satisfeita. 

Nota-se que algumas pessoas se esforçam em suas realizações, mas outras parecem 

satisfeitas ou acomodadas com o que já alcançaram. 

Ao hierarquizar necessidades, Maslow (1987) concebe uma explicação para o 

entendimento do comportamento humano. No entanto, o que é visto nas organizações, e no 

dia a dia das pessoas, é que não há rigidez na hierarquia de necessidades, ora persegue-se um 

objetivo, ora busca-se a satisfação de outro. Maslow (1987, p.26) reconhece: "We have 

spaken sa lar as if this hierarchy were fixed arder, but actually it is na nearly sa rigid as we 

may have implied". 
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o autor reconhece, também, que nem sempre uma necessidade precisa estar cem por 

cento satisfeita, para que a próxima necessidade surja. Tudo depende do tipo de pessoa e de 

seus objetivos. 

Não são todos os comportamentos ou reações que são motivados por necessidades ou 

ausências; o fenômeno da maturidade deve ser considerado. Hersey & Blanchard (1986) 

afirmam que necessidades como estima e auto-realização tomam-se mais importantes à 

medida que as pessoas vão amadurecendo. 

Maslow não utiliza a palavra vontade (wants) e sim necessidades (needs) ao expor sua 

teoria. O autor explica que necessidades, como as de caráter mais elementares, ao serem 

satisfeitas deixam de ser determinantes do comportamento até que sejam ativadas novamente. 

Já as vontades, ao serem satisfeitas, deixam de ser vontades e extinguem-se (Hume,1995, 

p.l!). 

Independentes de serem necessidades ou vontades são motivos que impulsionam 

pessoas à ação e, como tais, conduzem, em maior ou em menor intensidade, o comportamento 

dos talentos. 

Ao analisar a permanência dos talentos nas organizações por meio da prática de 

reconhecimentos e recompensas, as questões colocadas por Maslow (1987) serão observadas, 

como serão, também, os ensinamentos e críticas de alguns autores e pesquisadores mais 

significativos sobre o assunto, conforme a seguir. 

Para McGregor (1980) uma necessidade fisiológica satisfeita não é motivadora de 

comportamentos, a menos que estejamos completamente privados de ar, comida, sono, sexo e 

segurança de vida. Nestes casos, a privação tem conseqüências comportamentais. Já o inverso 
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não é verdadeiro, ou seja: "o homem cujas necessidades de nível inferior estão satisfeitas, não 

é motivado por essas necessidades. Praticamente elas não mais existem" 

(McGregor,1980,p.46). 

Estudos aplicados ao ambiente organizacional levaram McGregor (1980) a concluir 

que os sistemas de compensações típicas oferecidas pelas organizações, como pagamentos de 

salários, boas condições de trabalho e benefícios acima da média, não garantem aumento de 

produtividade, o que confirma a hipótese de que a satisfação de necessidades básicas não gera 

comportamentos no trabalho. 

o autor explica: 

A maior parte dos benefícios complementares - pagamento de hora extra, 

diferença de salário para turno noturno, férias, assistência médica, 13° salário, e 

os lucros dos planos de compra de ações ou os planos de participação nos 

lucros - oferecem a necessária satisfação apenas fora do trabalho. No entanto, 

são essas, juntamente com os salários, as principais compensações oferecidas 

pela direção ao esforço dos empregados. Não é de surpreender, portanto, que 

para muitos assalariados o trabalho pareça uma forma de punição, o preço a ser 

pago pelos vários tipos de satisfação obtida fora do trabalho (McGregor, 

1980,p.47). 

Considerando que as necessidades fisiológicas encontram-se satisfeitas, a dominância 

do comportamento volta-se para o preenchimento de necessidades sociais e egoísticas. Caso 

as organizações continuem propiciando mecanismos de reconhecimento e recompensa, 

voltados para satisfazer necessidades fisiológicas, seus resultados serão inócuos, não 

garantindo a permanência do talento na empresa. 
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Motta (1995, p.195) corrobora com a conclusão de McGregor, ao afirmar: "não existe 

correlação clara entre um tipo de necessidade e um comportamento no trabalho, já que ele é 

causado por múltiplos fatores, inclusive por várias necessidades". O autor aceita que o ser 

humano possua necessidades, mas, com exceção das mais elementares, afirma que essas 

necessidades jamais serão satisfeitas. Para ele, também, não há hierarquia entre as 

necessidades, porque várias delas podem ser igualmente e simultaneamente importantes, 

recebendo influências de fatores exógenos e variando de pessoa para pessoa. 

Motta (1995,p.195) explica: 

Um dirigente moderno deve ter consciência não só da natureza global das 

necessidades humanas mas também das diferenças individuais em relação aos 

fatores motivacionais. Por outro lado, vale lembrar que os indivíduos 

normalmente não estão conscientes das necessidades que pretendem satisfazer, 

no momento de seu comportamento. Grande parte da associação necessidade

comportamento se passa no inconsciente e esclarecer o indivíduo sobre suas 

necessidades como fator de motivação nem sempre propicia os resultados 

esperados. 

Aceitando os pensamentos de McGregor e de Motta, toma-se difícil prever um 

comportamento motivacional a partir da adoção de mecanismos de reconhecimento e 

recompensa, já que necessidades psicológicas não obedecem a uma escala hierárquica, não 

tem os mesmos pesos para todas as pessoas e são influenciadas pelo momento e por fatores 

exógenos presentes no ambiente organizacional. 

Talvez se possa concluir que deveria ser concebido um determinado tipo de 

reconhecimento e de recompensa, diferenciado para cada tipo de necessidade e de ambiente 

em que se encontra o talento, se isto fosse possível. 
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A visão de Maslow (1987), embora essencial para o entendimento do comportamento 

humano, toma-se simplista diante da complexidade do assunto. 

Os ensinamentos de McGregor despertaram em Herzberg (In Hume,1995) o interesse 

por uma pesquisa que indicasse o que as pessoas esperavam de seu trabalho. Os resultados 

geraram a teoria da motivação-higiene, uma associação das necessidades individuais às causas 

de satisfação e insatisfação do trabalho. 

Como conclusão de seus estudos, Herzberg (In Hersey & Blanchard,1986) ensina que 

o ser humano tem dois conjuntos de necessidades, independentes entre si, mas que 

influenciam o resultado obtido no trabalho. 

Ao primeiro conjunto, ele denominou de Fatores de Higiene ou de Manutenção por 

estarem mais relacionados com a ambiência e a insatisfação. Ou seja, quando há preocupação 

com o ambiente de trabalho, significa insatisfação com o próprio trabalho. 

Herzberg relacionou a palavra higiene com significado médico preventivo, ambiental, 

porque descreve um ambiente que tem função de prevenir a insatisfação no trabalho. Mais 

recentemente, ele utilizou a palavra manutenção por considerar que são fatores que nunca 

estão constantemente satisfeitos, precisando ser mantidos continuamente. 

Ao outro conjunto, ele denominou de Fatores Motivacionais, responsáveis pela 

satisfação no trabalho, estimulando sentimentos de realização e motivação à busca de 

crescimento e progresso. Assim, fatores associados à satisfação seriam de espécie diferente 

daqueles ligados à insatisfação. 

A Figura 4.2 sintetiza o que Herzberg ensina: 



( - ) Ausentes 

• 
Geram insatisfação 

( - ) Ausentes 

Geram insatisfação 

FATORES HIGI NICOS 

Presentes (+ ) 

• 
Não geram satisfação 

FATORES MOTIVACIONAIS 

Presentes (+ ) 

Geram satisfação 

Figura 4.2 - Fatores Higiênicos e Motivacionais de acordo com Herzberg e seus impactos na 
satisfação e insatisfação das pessoas. 

Hersey & Blanchard (1986, p.72) consolidam a explicação: 
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Herzberg chamou a primeira categoria de necessidades de fatores de higiene ou 

manutenção: higiene porque descreveu o ambiente das pessoas e têm a função 

primária de prevenir a insatisfação no trabalho; precisam ser mantidas 

continuamente. À segunda categoria de necessidades chamou motivadores, 

porque lhe pareciam eficazes, motivando as pessoas para um desempenho 

superior. 

Tudo que não faz parte diretamente do trabalho em si, mas está relacionado com ele, 

está enquadrado nos chamados de Fatores Higiênicos que, quando presentes, não geram 

satisfação, mas se ausentes, ocasionam desmotivação. 

Fatores de satisfação, como bom desempenho, parecem ser capazes de gerar 

motivação no talento, provocando um efeito positivo sobre sua satisfação no trabalho. 

Enquanto houver fatores higiênicos que não tenham sido satisfeitos, os fatores motivacionais 

não surtirão qualquer efeito. 
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A teoria de Herzberg, portanto, estabelece relação entre satisfação no trabalho e 

desempenho na tarefa. Esses fatores são intrínsecos ao indivíduo e difíceis de serem 

controlados. 

Os fatores motivadores e os fatores de higiene, conforme Herzberg, estão listados na 

Tabela.4.1 

FATORES MOTIVADORES 

O trabalho em si 

• Realização 

• Reconhecimento do desempenho 

• Trabalho desafiante 

• Maior responsabilidade 

• Crescimento e desenvolvimento 

-Tabela 4.1 - Fatores de Motivaçao e de Higiene 
Fonte: Hersey & Blanchard, 1986, p. 73 

FATORES HIGIENICOS 

Ambiente 

• Política e administração 

• Supervisão 

• Condições de trabalho 

• Relações interpessoais 

• Dinheiro, status, segurança 

Hersey & Blanchard (1986) estabelecem um paralelo entre a hierarquia de Maslow e 

os fatores higiênicos de Herzberg, julgando que necessidades fisiológicas, de segurança, 

sociais e parte das necessidades de auto-estima são fatores de higiene. Os atores acreditam 

que as necessidades de estima são di vididas entre dois fatores, porque há diferenças entre 

status e prestígio: status é fator de higiene e alinhado com necessidades fisiológicas, enquanto 

prestígio, denominado por eles como reconhecimento, é classificado como um fator 

motivador juntamente com auto-realização. 

A Figura 4.3 demonstra o pensamento dos autores. 



Social 

Segurança 

FisiolÓP'ico 

HTCTrRNTCOS 

r----+~ MOTIV ADORES 

Auto-realização 

Estima 

Figura 4.3 • Relação entre a teoria da motivação de Herzberg e a hierarquia das necessidades 
de Maslow. 
Fonte: Hersey & Blanchard, 1986, p. 76 

Motta (1995, p.190) resume as conclusões do trabalho de Herzberg: 
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No que se refere à motivação, o conteúdo da tarefa é mais importante do que a 

ambiência na qual ela é conduzida. Em decorrência, a organização deve 

procurar enriquecer a tarefas dos indivíduos, dando oportunidades para que 

eles se sintam competentes, capazes de concretizar a tarefa e receber 

reconhecimento por isso. 

Empresas dependem de seus talentos para obterem resultados. Desejando retê-los, 

eliminam fatores higiênicos que geram desmotivação e criam estímulos e condições 

favoráveis aos fatores motivacionais. Nesta direção, as gerências têm papel preponderante no 

enriquecimento de tarefas e na geração de desafios, estimulando o uso das potencialidades, 

reconhecendo e premiando o bom desempenho. 
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Estudos baseados na teoria "Y" de McGregor (1980) recomendam que para que a 

motivação ocorra no local de trabalho, é preciso que os gerentes criem condições para que as 

pessoas se envolvam com o que fazem e utilizem, integralmente, suas habilidade e expertise. 

Os estudos de McClelland (ln:Hume,1995) merecem destaque, por estarem, também, 

voltados à motivação no local de trabalho. Sua teoria é baseada na premissa de que os 

indivíduos têm necessidades de realização - como alcance de padrões de excelência pessoal; 

necessidades de afiliação - relacionamento com outras pessoas e grupos; e necessidades de 

poder, descritas como necessidades de comando ou de influência. 

Para o autor, todos os seres humanos possuem as três necessidades, em níveis de 

intensidade que variam entre pessoas e de acordo com a posição hierárquica ocupada. 

Críticas às teorias focadas nos estudos das necessidades, encontram-se no fato delas 

explicarem o processo de motivação com base apenas em reações passivas, geradas a partir de 

necessidades inatas, deixando-se de considerar as variações de pessoa para pessoa e fatores 

não psicológicos como influência da cultura, do ambiente externo, pressões e julgamentos de 

valores na tomada de decisão. 

Os estudos desenvolvidos pelos diversos autores, aqui descritos, têm importante 

aplicação no gerenciamento da motivação e na retenção de talentos nas organizações, porém, 

nos conduzem ao questionamento se os mecanismos de reconhecimento e recompensa, 

oferecidos pelas empresas, atendem às necessidades fisiológicas e motivacionais de seus 

talentos a ponto de retê-los. 
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4.3. Intenções e Expectativas como Geradoras de Comportamento 

Enquanto teorias de necessidades sugerem que o comportamento humano tem sua base 

em necessidades inatas, logo, intrínsecas ao indivíduo, as teorias cognitivas ou teorias da 

intencionalidade e das expectativas estudam a motivação, conjugando dimensões internas e 

externas e considerando desejos pessoais e estímulos encontrados no meio ambiente 

(Motta, 1995). 

Motta (1995) explica que as teorias da intencionalidade e das expectativas partem da 

premissa de que a intenção do indivíduo para agir, associada à expectativa de realização e de 

alcance de um objetivo, constitui uma força propulsora básica do comportamento. É o grau de 

satisfação esperado que gera o comportamento e não a satisfação realmente obtida no 

atingimento do alvo. 

Trata-se, portanto, de explicar o fenômeno da motivação a partir de um processo 

racional e consciente (interno ao indivíduo), cuja expectativa é de alcançar resultados 

(externos) compensatórios. Pode-se dizer, que o talento age em função da expectativa de ser 

reconhecido por seus pares, subordinados e superiores e de receber a recompensa esperada. 

Kohn (1998,p.75) faz uma crítica aos pressupostos da teoria, ao afirmar que "quando 

o indivíduo se esforça por uma recompensa, ele faz exatamente o que é necessário para 

conseguí-Ia, e, nada mais". O autor afirma que a expectativa gerada pela recompensa pode se 

tomar tão habitual, que deve ser constantemente incentivada. 

Conforme Hume (1975), ao associar um comportamento à expectativa de um 

resultado favorável, o indivíduo mobiliza seu pensamento, julgamento e razão antes de 

concretizar uma ação. Motta (1995) acrescenta, afirmando que os indivíduos agem em função 
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das percepções que têm da realidade, influenciadas por seus valores e crenças, entretanto, é o 

objetivo pretendido quem fornece a direção do comportamento. 

De acordo com a teoria das expectativas, o talento poderá se submeter a tarefas 

indesejáveis que não lhe tragam sentimentos de realização, aceitando-as apenas pela 

expectativa de obterem algo em troca que seja compatível ao esforço despendido. Mesmo 

recebendo o esperado, é questionável sua permanência na organização, se ele não encontrar 

satisfação naquilo que faz. 

Por outro lado, se o talento considerar que determinado comportamento lhe será 

favorável para a obtenção do que deseja, sua motivação estará voltada para repetir o 

comportamento presente até alcançar o objetivo desejado. 

Motta (1995) alerta sobre algumas dificuldades na implementação das teorias da 

intencionalidade e expectativas. O autor explica: 

As dificuldades encontradas na aplicação dessa teoria são principalmente 

relativas a duas questões. Primeiro, à necessidade de se observar, no meio 

organizacional, as reais condições de trabalho de uma pessoa, para saber o seu 

grau de liberdade para seguir suas escolhas. Em segundo lugar, é preciso notar 

que as expectativas dos indivíduos, sendo baseadas em percepções sobre a 

realidade organizacional, dependem da quantidade e da qualidade das 

informações possuídas pelo indivíduo (Motta,1995,p.196). 

Poder-se-ia acrescentar a importância das diferenças individuais e da formação 

educacional que o indivíduo recebe, ao longo de sua vida, incluindo, aí, valores morais que 

compõem sua estrutura psicológica e atuam como fontes de impacto e de distorções 

perceptivas da realidade organizacional. 
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Compreende-se que a prática de mecanismos de reconhecimento e recompensa 

influencia o comportamento do talento. O esforço comportamental direcionado à obtenção do 

ganho estará associado à probabilidade de conseguir esse ganho e ao valor esperado da 

recompensa oferecida pela organização. 

Kohn (1998) diz que se for oferecido um incentivo que seja percebido como 

compensador, o indivíduo vai agir de uma forma sequer cogitada em outras condições. No 

entanto este comportamento terá duração enquanto perdurar a expectativa. Além do mais, a 

perspectiva de se receber algo maior interfere na concentração daquilo que está fazendo e, 

portanto, deixa de fazê-lo bem feito. Neste caso, as recompensas teriam efeito danoso sobre o 

desempenho. 

Pode-se dizer, portanto, que há dois fatores distintos, igualmente importantes, que 

devem ser considerados: o primeiro é que "expectativas" pertencem ao indivíduo, cabendo 

exclusivamente a ele julgar se a recompensa ou o objetivo que ele deseja alcançar, no futuro, 

vale o esforço e o comportamento desempenhados no presente. O segundo fator diz respeito à 

empresa e a sua capacidade de criar condições no ambiente organizacional, para geração de 

expectativas positivas nos empregados, de forma que eles possam antecipar comportamentos 

esperados. 

Infelizmente, ainda há organizações que geram expectativas, acenando com prêmios 

ou recompensas, aos quais não possuem recursos para cumpri-los, com a intenção única de 

obterem o que desejam dos empregados. 

Motta (1995,p.196) resume, concluindo: 
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a) os indivíduos dirigem o seu comportamento de forma a alcançar resultados 

que julgam lhes serem os mais atraentes; logo, a maior motivação para o 

trabalho estará ligada à capacidade organizacional de preencher 

expectati vas indi viduais; 

b) incentivos de qualquer natureza, sejam financeiros, de reconhecimento, 

recompensas, etc., influenciam a motivação para o trabalho, somente na 

medida em que influenciam as intenções dos indivíduos para agir; 

c) objetivos específicos de trabalho definidos com os subordinados, conforme 

proposta da gerência participativa por objetivos, são bons instrumentos para 

melhorar a motivação e o desempenho. Objetivos vagos ou definidos 

unilateralmente, sem incorporação de expectativas e intenções os 

indivíduos, possuem pouca força motivadora para o trabalho. 

Na literatura pesquisada, também foram encontradas críticas às teorias da cognição 

ou teoria da intencionalidade e expectativas, por não considerarem a possibilidade de ações e 

comportamentos gerados a partir de atos reflexos e impulsos, além de não incluírem 

necessidades inatas como geradoras de comportamentos. 

Observa-se que atos reflexos e impulsos, muitas vezes suscitados sem razões 

aparentes, são frutos de processos psicológicos acumulados, aos quais incluem-se 

expectativas, desejos e necessidades. Como as teorias cognitivas apregoam que o 

comportamento é determinando por um processo consciente e de avaliação racional, os atos 

reflexos e impulsos não têm como serem explicados. 

4.4. Causas Externas como Geradoras de Comportamento 

As teorias sociais/comportamentais sugerem que as causas do comportamento 

humano encontram-se fora do indivíduo. 
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A premissa de seus autores é que nenhum comportamento é inato. Todo 

comportamento pode ser aprendido e é proveniente de forças impulsionadoras extrínsecas 

como interações e demandas sociais, reconhecimentos e recompensas. Assim, indivíduos 

podem ter seus comportamentos influenciados ou estimulados por pressões do grupo e por 

comportamentos, atitudes e opiniões de colegas. Fontes como punições e recompensas 

desencorajam ou reforçam a manutenção de determinados comportamentos (Hume,1995; 

Motta,1995). 

Por meio de qualquer um destes estímulos, se o comportamento gerado é o desejado, 

são aplicados reforços para mantê-lo; se não, o indivíduo ou o grupo é desestimulado ou 

punido pelo ambiente social/organizacional, de forma a abandonar o comportamento 

indesejado. 

Toma-se válido um aprofundamento no estudo das teorias sociais/comportamentais 

por sugerirem que estímulos externos, como prêmios de reconhecimento e recompensa, geram 

comportamentos positivos que, ao serem reforçados, impactam na decisão do talento em 

permanecer na organização. Se assim for, os talentos que tiverem seus comportamentos 

reconhecidos e premiados, apresentarão tendências a repeti-los, a fim de que recebam 

novamente as recompensas. Se forem preteridos, sentir-se-ão punidos e poderão deixar o 

ambiente de trabalho. 

Observa-se, porém, nas organizações, que mecanismos de reconhecimento e 

recompensa são utilizados, algumas vezes, como instrumentos de manipulação, resultando em 

alterações positi vas ou negati vas na forma habitual como indi víduos ou grupos se comportam 

e produzindo efeitos significativos em suas performances. 
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Kohn (1998) corrobora, ao citar que punição e recompensa procedem do mesmo 

modelo psicológico que concebe a motivação como nada mais que a manipulação do 

comportamento. Aprovações e desaprovações apregoadas como incentivadoras, pelas teorias 

sociais, são encaradas pelo autor como controladoras, distribuídas, com freqüência e 

deliberadamente, como parte de estratégias calculadas e de modelagens do comportamento do 

outro. 

As teorias sociais/comportamentais, possivelmente, sofreram influências das 

doutrinas do hedonismo, em que se sugere que o comportamento humano busca o prazer e o 

bem e evita a dor e o mal. Se assim for, o talento vai permanecer no ambiente organizacional 

e social que lhe forneça mais prazer. 

Como o comportamento é explicado pelos teóricos como um produto gerado de 

causas externas, muitos autores, dentre eles Skinner, substituem a palavra motivação, por 

comportamento moti vado, não sendo as teorias sociais/comportamentais reconhecidas como 

teorias de moti vação (Motta, 1995). 

Portanto, estes ensinamentos contrastam com as teorias fisiológicas que afirmam que a 

motivação tem sua base nas necessidades inatas, intrínsecas ao indivíduo. Contrastam, 

também, com as teorias cognitivas que, embora, expliquem a motivação como fonte de 

expectativas ao alcance de objetivos externos, consideram o comportamento como resultado 

de um processo racional de pensamento, ou seja, que a dimensão interna consciente é também 

propulsora de comportamentos moti vados. 

Na vida organizacional, há investimentos na promoção de eventos sociais, trabalhos 

em equipe, educação de empregados e formas de reconhecimento e recompensa, considerando 



71 

que os comportamentos possam ser modificados a partir de interações sociais, esforços como 

aprendizagem e reforços positivos e negativos. Cabe ressaltar, no entanto, que quanto mais 

evoluído educacionalmente for o indivíduo, menos probabilidade dele ser influenciado, de 

forma imediata e direta, por estímulos externos, tendendo a colocá-los em julgamento antes de 

decidir por modificar seu comportamento. 

Além do mais, conforme já estudado em Lewin (1965), para que o estímulo externo 

produza efeito positivo sobre o comportamento de um indivíduo, é necessário que ele 

considere e perceba o estímulo como vantajoso; caso contrário, o estímulo será ignorado ou 

repelido. 

Críticas às teorias sociais/comportamentais são encontradas na literatura, por 

sugerirem que os seres humanos reagem aos estímulos externos de maneira reflexa ou 

instintiva, não levando em consideração fatores cognitivos e intrínsecos ao indivíduo. Seus 

autores e seguidores apesar de não os negarem, reconhecem apenas a importância da interação 

social e de fatores ambientais como geradores e modificadores de comportamento. 

Além do mais, pode-se dizer que a organização fica dependente de recompensas e 

punições para a obtenção de seus resultados. 

4.5 O Comportamento Humano com base nas Teorias da Motivação 

Não há como negar a presença de fatores intrínsecos quando é detonado e exibido um 

comportamento humano. Ao comportar-se, o indivíduo recorre ao consciente, pré-consciente 

e inconsciente, ou seja, em decorrência de uma necessidade ou de um estímulo externo 

mobiliza os três níveis de sua personalidade. 
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No contexto organizacional, por exemplo, se o comportamento tiver como alvo o 

alcance de recompensas prometidas, porém não obtidas, criam-se modelos mentais de 

injustiça e sentimentos de frustração. De acordo com Bergamini (1975), "frustração é 

representada por um tipo especial de incentivo negativo" e, neste caso, o estímulo externo 

"recompensa", que antes era positivo, passa a ter um cunho interno negativo. Talentos que 

aguardavam uma recompensa ou um reconhecimento e não a obtiveram, na prática, sentiram

se punidos. 

Assim, dependendo da importância do objetivo desejado e da intensidade de esforço 

dirigido para o alcance do alvo, o talento poderá até deixar a organização em que trabalha. A 

mobilização, aparentemente, iniciada por outros estímulos externos, como maiores salários, 

busca, na verdade, intrinsecamente, a realização de necessidades não satisfeitas na 

organização em que estava anteriormente. 

Pode-se concluir que as três correntes - necessidades, expectativas e intencionalidades 

e estímulos externos são complementares, ou seja, as forças de uma teoria são as fraquezas de 

outra. Porisso, e em função da complexidade do assunto comportamento humano, as teorias 

devem ser consideradas por suas características e não analisadas de forma isolada. 

Ao que se sugere, o comportamento humano é uma resposta, gerada parte por 

necessidades inatas, parte por processos cognitivos, parte por influência de estímulos 

externos. Tudo parece ser função do estágio psicológico e físico em que se encontra o 

indivíduo, dos objetivos e aspirações futuras e de fatores e circunstâncias presentes no 

ambiente. 
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Estas condições mostram que a motivação é própria da pessoa, não sendo possível 

para a organização, nem para ninguém, determinar como, quando e em que grau de 

intensidade uma pessoa deverá ser motivada. 

Motta (1995,p.193) corrobora com uma observação a respeito: 

Quanto mais se enfatiza a dimensão interna do indivíduo, mais se crê na 

dificuldade de se poder motivar outra pessoa por fatores externos; o mais que 

se pode fazer é criar um clima psicológico ou uma condição externa que 

facilite uma pessoa a se motivar. A dimensão interna constitui a parte 

importante da predisposição para a ação. Quanto mais se enfatiza a dimensão 

externa, mais se crê na possibilidade de direcionar o comportamento humano. 

Fatores externos podem ser considerados como estímulos motivadores, bem como 

percebidos, negativamente, como instrumentos de manipulação, dependendo dos modelos 

mentais de interpretação da realidade. Regras e procedimentos são impostos e cumpridos, 

porque estão associados a punições. 

o mesmo não ocorre com os fatores internos, como o preenchimento de necessidades, 

fisiológicas ou motivacionais, que por serem intrínsecas ao indivíduo, suscitam 

comportamentos realmente desejados. 

Além dos mais, diferenças indi viduais existem e devem ser consideradas. Qualquer 

estímulo, interno ou externo, que venha despertar motivação em uma pessoa, poderá causar 

desmotivação em outra ou ser indiferente para uma terceira. Não basta, portanto, promover 

um estímulo e esperar o comportamento desejado como resposta. Mesmo que surja um 

comportamento, não necessariamente será o previsto. 
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Conforme Hersey & Blanchard (1986, p.13): 

Em administração não existem princípios ou verdades universais. As pessoas 

nunca são cem por cento previsíveis. Tudo o que as ciências comportamentais 

fazem é oferecer meios para aumentar nossas margens de acerto, as 

probabilidades de êxito das nossas previsões. 

Por fim, considera-se que as organizações podem fornecer condições para que seus 

talentos tenham, em primeiro lugar, suas necessidades básicas preenchidas. Em seguida, 

devem fornecer-lhes condições e desafios, por meio de políticas e atos gerenciais, para 

mobilizá-los à realização de suas expectativas e à inserção de valores e de comprometimento 

no que fazem. Ao deixarem de criar estas condições, aparecem sentimentos de frustração e 

desmotivação, o trabalho transforma-se em punição a ser evitada, o potencial humano não é 

aproveitado e o impulso motivacional é utilizado para algo fora da empresa, senão, contra ela. 

Isso dito, por mais que se busque condições de controlar o comportamento humano, 

mais se depara com variáveis diversas e complexas, como estruturas cognitivas e emocionais, 

que fazem surgir outras variáveis, com possibilidades de gerarem novos comportamentos. 

Para o talento, na medida em que seu comportamento é despertado e seus processos 

internos, gradativamente, alterados, ele vai aprendendo - uma aprendizagem contínua e 

inesgotável, como é a complexidade do comportamento humano. 

Este capítulo apresentou os principais componentes do processo motivacional como 

geradores de comportamento humano. Teorias com base em forças propulsoras, como 

necessidades, intenções e expectativas e estímulos externos, foram apresentadas e discutidas 

no ambiente organizacional, sob o ponto de vista da satisfação do talento e da sua decisão em 
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permanecer ou deixar a organização. Conclui-se por considerar a motivação como um 

fenômeno intrínseco e, portanto, pessoal, embora se reconheça a influência dos estímulos 

externos e do ambiente social. 



CAPÍTULOS 

RECONHECIMENTOS E RECOMPENSAS 

Este capítulo apresenta análises e críticas aos mecanismos de reconhecimento e 

recompensas adotados por organizações, enfatizando a importância de serem atrativos e 

motivadores o suficiente para reterem talentos. 

5.1. Reconhecimento e Recompensa no Controle de Comportamentos 

76 

Tentativas de controle de comportamento, com objetivo de fazerem com que as 

pessoas se comportem segundo nossas vontades, violentam a natureza humana. 

De acordo com McGregor (l980,p.22): 

Só podemos aumentar a nossa capacidade de controlar se reconhecermos 

que o controle consiste em adaptação seletiva à natureza humana e não em 

tentar fazer com que a natureza humana se conforme aos nossos desejos. Se 

nossas tentativas de controle fracassam, a causa geralmente se encontra no 

fato de escolhermos meios inadequados. Nossa competência administrativa 

não terá muitas probabilidades de melhorar se culparmos as pessoas por não 

se comportarem de acordo com as rrossas previsões. 

Pressuposições da teoria X objetivam conduzir comportamentos, na medida que 

utilizam recompensas ou punições para dizer às pessoas o que devem fazer e para julgar seu 

desempenho. De acordo com a teoria X, o ser humano tem aversão ao trabalho e, portanto, 

precisa ser coagido, controlado e ameaçado para dar resultados. 
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Kohn (1998) afirma que controlar faz parte das relações humanas e o que realmente 

varia é o refinamento do sistema de controle. Recompensas, para o autor, são tão 

controladoras quanto punições só que mais sutis. 

Talentos não precisam ser controlados ou coagidos para darem resultados, caso 

contrário, não seriam considerados como tais. No entanto, seres humanos têm, em seu 

íntimo, um modelo mental de reconhecimento e de justiça e acabam agindo de acordo com 

este modelo. Se os talentos acreditam que os resultados do seu desempenho trazem valor 

para a organização, também esperam receber valores em troca. Caso sintam-se injustiçados, 

podem deixar de ser talentos, agindo conforme os pressupostos da teoria X ou deixando a 

organização. 

Muitos sistemas de remuneração e recompensa ainda se baseiam no modelo 

"Pavloviano" S-R I, estímulo-resposta, em que se recompensa a alta produtividade e aplica-se 

punição à baixa produtividade. Paradigmas do modelo científico continuam fortes no 

inconsciente coletivo: oferece-se mais dinheiro a quem produzir mais. É uma outra forma de 

controle. 

Assim, para os ocupantes de níveis hierárquicos inferiores, onde é mais fácil medir a 

produtividade, há poucas oportunidades de satisfação das necessidades psicológicas e do 

surgimento da motivação. 

lYeja-se Psicologias do século XX. publicado pela Mestre Jou em 1969. Esta é a técnica do reflexo 
condicionado, desenvolvida por Pavlov. Uma resposta R é condicionada quando se toma associada a um 
estímulo S que anteriormente não a provocava. Experiências com cães em laboratórios. em que o cão saliva ao 
notar a comida, tornaram-se exemplos clássicos da Psicologia 8ehaviorista. 
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Katz & Kahn (1974,p.384) lembram que: "O padrão de motivação que atrairá e 

manterá as pessoas em uma organização não é necessariamente o mesmo que conduzirá à 

maior produtividade". Prêmios em dinheiro não são incompatíveis com os altos desempenhos, 

mas não os garantem. Podem, no entanto, serem desmotivadores, atuando como barreiras à 

satisfação dos talentos. 

Para McGregror (1980,p.89), a adoção de planos de incentivo é uma forma da gerência 

exercer sua autoridade e fazer uso do poder que lhe é conferido, na tentativa de controlar 

comportamentos. O autor explica: 

Dentro do quadro da teoria X, a capacidade de dar ou negar recompensas 

econômicas é o principal meio através do qual a gerência exerce autoridade na 

indústria. O dinheiro é visto como o principal e maior motivador do 

comportamento humano no ambiente organizacional. Dinheiro é um meio de 

satisfazer muitas necessidades. Esse fato permite que a gerência o use para 

obter aceitação de direção e controle. O contrato de emprego é visto como um 

acordo de aceitar ser mandado em troca de recompensas econômicas. 

Considera-se que o dinheiro só poderá ser o principal motivador, dependendo, em 

primeiro lugar, do estágio das necessidades em que o empregado se encontra e, em segundo, 

do valor financeiro do incentivo. Possivelmente, a decisão de vender sua liberdade de escolha, 

passará por estes dois filtros com maior ou menor intensidade. 

Desta forma, o comportamento dos indivíduos só será controlado por esse tipo de 

estímulo, enquanto eles estiverem lutando por subsistência, mas, mesmo nesta situação, não 

poderão ser desprovidos de suas vontades e de moti vações outras como afiliação e auto

estima. Um exemplo apresentado por McGregor (1980) elucida que os planos de incentivos 
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ao serem implementados, deveriam levar em conta que a maioria das pessoas seria capaz de 

renunciar a um acréscimo de salário em troca de aprovação do grupo que faz parte. 

o que se observa em relação ao papel das gerências, é que os próprios gerentes não 

possuem uma delimitação clara de suas fronteiras, ou seja, até onde praticam incentivos por 

merecimento, até onde a prática de incentivos reforça sua posição e poder. Além disto, planos 

de reconhecimento e recompensa são aplicados, freqüentemente, como substitutos da gestão, 

imaginando-se que, por estarem sendo postos em prática, tudo acontecerá, naturalmente, 

conforme o planejado e o desejado. 

Algumas gerências preferem transformar valores pecuniários associados aos 

incentivos individuais em valores únicos, que possibilitem distribuições conjuntas e 

igualitárias. Outras preferem, simplesmente, não conceder nenhum tipo de incentivo. Tanto 

distribuições igualitárias, quanto ausência de concessão, não requerem tomada de decisão, 

nem fazem distinções. Além do mais, propiciam uma situação cômoda ao dirigente, evitando 

resultados incertos e problemas relacionados à falta de motivação dos não contemplados. 

Ações como estas são prejudiciais a ambas as partes e ao desenvolvimento da empresa. 

Tentativas de controle do comportamento, por meio da adoção de incentivos, podem 

fazer com que um indivíduo trabalhe mais para receber mais, mesmo ciente de que esteja 

sendo controlado; cumpra normas e diretrizes em troca de um possível ganho ou por medo de 

ser punido; apresente comportamentos defensivos e antagônicos à administração, caso se sinta 

injustiçado ou manipulado; ou sinta-se satisfeito por estar sendo contemplado e acomoda-se. 

Cada um é cada um. 
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Tentativas de controlar comportamentos podem ser inóspitas ou terem sucesso. Há 

muitas variáveis no comportamento humano para que se possa predizer algum resultado. 

5.2. Reconhecimento e Recompensa associados ao Desempenho 

o modelo tradicional de administração pouco considera o desempenho do indivíduo, 

valorizando a descrição de cargo e associando salário à carreira. Este modelo vem perdendo 

espaço para uma administração mais estratégica, que relaciona remuneração ao grau de 

contribuição do indivíduo à organização (Becker & Ruas,1997). 

As transformações impostas pela competitividade global, por um lado, fazem com que 

as empresas fiquem mais vulneráveis, ao tempo em que mais receptivas à experimentação de 

novas práticas de gestão de pessoas. Assim, as organizações de hoje estão revendo suas 

políticas e mudando a antiga concepção de que desempenho ruim merece punição. O bom 

desempenho vem sendo reconhecido e recompensado, deixando de ser mensurado pela 

descrição de um cargo, para ser avaliado em função de competências pessoais resultantes da 

conjugação de conhecimentos, habilidades e atitudes aplicadas ao trabalho. 

A multiplicidade de formas de reconhecimento individuais e planos de sistema tem 

crescido desde então. 

Katz & Kahn (1974) ensinam que ao ser formulado um sistema de reconhecimento e 

recompensa, é preciso que se conheça a missão da empresa e que se especifique quais 

comportamentos, motivações e resultados são necessários ao funcionamento organizacional 

efetivo, bem como o que se espera do comportamento das pessoas a partir da adoção destes 

mecanismos. 
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Contrapondo às idéias apresentadas, Kohn (1998) entende que a organização só 

conseguirá levar às pessoas a fazerem o desejado, se elas acharem que vale a pena fazer e, 

ainda, questiona a eficácia da adoção de planos de incentivo em situações de trabalho. O autor 

defende, apenas, que se houver incentivos, eles devem estar atrelados ao desempenho, para 

que tenham algum valor motivacional. 

Spitzer (1997) reforça que o componente mais importante de um plano de incentivos 

indi vi dual é o estabelecimento claro da relação entre a recompensa e o desempenho, bem 

como, que o sistema escolhido seja gratificante para os empregados, a ponto de criar 

condições moti vadoras. Para que a empresa não jogue dinheiro fora, o autor sugere que ao ser 

implementado ou avaliado um sistema de reconhecimento e recompensa, seja formulada a 

seguinte pergunta: "As recompensas estimulam o tipo de comportamento que a gerência 

deseja?" (Spitzer,1997,p.214). 

Motta (1995) ensina que ao serem escolhidos os componentes de um sistema de 

reconhecimento e recompensa, as lideranças devem elaborar políticas que considerem um 

conjunto de propostas flexíveis, de modo a abranger as várias necessidades, permitindo 

adaptações individuais. 

Desta forma, uma das decisões a serem tomadas pela área de Gestão de Pessoas, 

portanto, diz respeito à escolha dos mecanismos de reconhecimentos e de recompensas mais 

efetivos para o que se deseja alcançar - se individuais, por equipes ou coletivos (planos do 

sistema) ou um mix específico - o melhor timing, a forma de implantação e a natureza 

pecuniária, material ou simbólica, sempre associados ao desempenho. 
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Em empresas que gerenciam estrategicamente suas pessoas, evidencia-se a constante 

preocupação no reforço ao vínculo empregatício com seus talentos por meio da valorização e 

do reconhecimento do bom desempenho. Associar incentivos ao desempenho favorece a 

motivação e o comprometimento, propiciando, assim, que o talento não deixe a empresa. 

Nestes casos, não se tratam de tentativas de controles de comportamento, pelo 

contrário, considera-se que o talento, ao ser recompensado, teve, anteriormente, seu 

desempenho reconhecido. Por isso, acredita-se que toda recompensa representa uma forma de 

reconhecimento. 

5.3. Reconhecimento dissociado de recompensas 

Pode-se reafirmar que cada recompensa está associada a um reconhecimento, mas nem 

todo reconhecimento está associado a uma recompensa tangível. 

o reconhecimento traz embutido o efeito emocional de quem o recebe. Porém, nem 

sempre, ao ser associado a uma recompensa, isto é percebido. Então, o que pode ocorrer é um 

gasto desnecessário da empresa, porque não ocasionará nenhum impacto no comportamento. 

Spitzer (1997,p.213) alerta: 

Muitas organizações estão descobrindo que as recompensas tradicionais, além 

de estarem se tomando limitadas, estão cada vez mais caras. ( ... ) enquanto os 

funcionários reclamam de que não consideram o sistema de recompensas muito 

gratificante e na maioria das vezes consideram-no um dos aspectos mais 

desmoti vantes de sua empresa. 

Quanto mais significativo for o reconhecimento para o contemplado, associado ou 

não a uma recompensa, mais impacto haverá no seu comportamento. Spitzer (1997) sugere 
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que as organizações escolham reconhecimentos que lembrem aos empregados do porquê as 

receberam e que descubram o que é mais estimulante para cada um, em lugar de distribuir 

presentes ou elogios genéricos. 

Vergara (2000b,p.48) observa que "é natural do ser humano gostar de sentir-se 

importante, de ser reconhecido" e quando um reconhecimento muito desejado pelo talento 

acontece, dá-se a plenitude e liberam-se potencialidades e características que, muitas vezes, 

são surpreendentes. Este tipo de sentimento estimula o surgimento da motivação e a 

satisfação de pertencer à organização. 

o uso de reconhecimentos parece trazer maior efetividade em garantir resultados 

positivos, do que apenas a adoção de recompensas, porque têm sua base de apoio em fontes 

moti vadoras. 

Uma destas fontes é a mobilização gerada pela afiliação à organização, reforçada 

quando o talento sente-se prestigiado e solicitado a colaborar. A aprovação social do grupo 

que ele pertence, preenche necessidades sociais e de auto-estima e influencia 

comportamentos, facilitando ou impedindo a concretização de objetivos organizacionais. 

Exemplos podem ser citados como a escolha do empregado que mais se destacou no mês e 

premiações por sugestões implementadas. 

Caso a aprovação, como um elogio escrito com registro no dossiê do empregado, 

venha da liderança, podem surgir sentimentos de satisfação e de segurança psicológica. O 

indivíduo tenderá a repetir o comportamento de forma a garantir aprovação continuada do 

superior, mesmo que não implique em promoção ou recebimento de dinheiro (Katz & Kahn, 

1974). 
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Pode-se dizer que é como se houvesse forças externas que mobilizassem o talento para 

dentro da empresa, ocasionando redução de absenteísmo e rotatividade. 

A outra fonte é intrínseca ao indivíduo. É a sua vontade de crescer, de aprender e de 

realizar-se, que aumenta na medida em que o talento encontra reciprocidade de valores e 

respeito, bem como oportunidades de participação, crescimento e ampliação de sua formação 

educacional. Como conseqüência, o talento demonstra um comportamento que vai além de 

seu papel formal e sente prazer e orgulho de trabalhar naquela organização. 

Katz & Kahn (1974, p.428) corroboram: 

Tal envolvimento deve resultar em uma variedade de condutas que apóiam a 

missão organizacional (maior produtividade, menores absenteísmo e giro e 

muitas ações espontâneas pelo bem da organização). A condição básica para 

ocasionar internalização dos objetivos é a auto-realização do indivíduo em 

auxiliar na consecução de tais objetivos. ( ... ) os valores que um indivíduo traz 

consigo para a organização são um fator determinante. Um outro fator de 

importância é o grau em que o indivíduo vê a organização como sua própria 

criação. Participando em suas decisões e em suas recompensas, a organização 

se toma parte dele e ele parte dela. 

Um dos exemplos de reconhecimento que traduz os ensinamentos de Katz & Kahn 

(1974), é convidar o talento a participar de comissões formais de resolução de problemas ou a 

apresentar resultados de trabalhos e pesquisas em congressos e seminários no país e no 

exterior. O talento é reconhecido pelo seu saber, o que estimula e alimenta seus desejos de 

auto-estima e auto-realização. 

Da educação, surgem, portanto, oportunidades de crescimento, satisfação e auto

realização. Incentivos como promoções verticais são limitadas pela educação técnica e 
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profissional do trabalhador e funções especiais como consultoria estão atreladas ao notório 

saber. A formação educacional do talento interfere no surgimento de fatores motivacionais e 

na efetividade dos mecanismos de reconhecimento e recompensa. Possivelmente, se lhe fosse 

permitida a escolha, reconhecimentos que gerassem investimentos continuados em educação, 

talvez fossem fatores determinantes na decisão de permanência na organização. 

Crê-se que tanto reconhecimentos quanto recompensas balizam comportamentos e 

estabelecem vínculos e sentimentos de afiliação ou de repulsa, entre talento e organização. No 

entanto, a educação traz a percepção do valor desses mecanismos e a sua importância. 

5.4 . Reconhecimento associado à Recompensa Individual 

Como reconhecimentos e recompensas fazem parte das "características da situação de 

trabalho", mas influenciam as "características dos indivíduos", conforme o modelo de Porter 

& Miles (1974), apresentado na Figura 1, associar ao reconhecimento formas de recompensas 

agrega valor tangível para o alcance da motivação. 

Deve-se lembrar que não existe padrão único de motivação, ou padrões que sejam 

mais ou menos efetivos, gerados a partir da adoção de mecanismos de reconhecimento e 

recompensa. Novas necessidades higiênicas ou motivacionais são continuamente descobertas, 

assim como diferentes objetivos são perseguidos em maior ou menor intensidade, dependendo 

do momento e das características pessoais. 

Após a identificação de quem são talentos, faz-se necessário escolher e implantar as 

melhores práticas de reconhecimento e recompensa. Poder-se-ia sugerir, por exemplo, a 

associação de recompensas ao desenvolvimento pessoal e profissional, tais como: concessão 

de bolsas de estudos; assinatura de periódicos; viagens de estudo; participação em congressos 



86 

e conferências fora da cidade ou no exterior; estímulos à criatividade e à inovação com 

possibilidade de recebimento de prêmios financeiros ou materiais por isso,entre outros. 

Katz & Kahn (1974) reconhecem que depois de implementadas, recompensas 

individuais são de difícil aplicação e mensuração, principalmente quando requerem distinção 

de talentos entre a massa de indivíduos que executam o mesmo trabalho. A observação dos 

autores nos leva a concluir que destacar o desempenho de alguns, poderá ameaçar o equilíbrio 

e a segurança da maioria. 

Três são as condições para a efetividade de recompensas individuais, conforme 

apontam os autores ( Katz & Kahn,1974,p.398): 

a) As recompensas precisam ser percebidas claramente como suficientemente grandes, a fim 

de justificarem o esforço adicional necessário para consegui-las; 

b) As recompensas precisam ser percebidas como diretamente relacionadas ao desempenho 

solicitado e ser concedidas imediatamente após o desempenho; 

c) As recompensas precisam ser percebidas como eqüitativas pela maioria dos membros do 

sistema. 

Analisando as três condições, toma-se importante ressaltar, inicialmente, que a 

percepção é um fenômeno individual e que depende do momento em que o objeto é 

apreendido. 

Gemelli & Zunini (1962, p.233) ensinam: 

Não é a percepção a imagem fotográfica de um objeto; mas nos faz conhecer o 

objeto percebido nas determinadas condições e situações peculiares em que se 

nos apresenta. O objeto é percebido entre muitos e juntamente com muitos 

outros objetos, a eles diferenciados; é reconhecido por sua forma, cor, 
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dimensão; é um objeto que provoca reações várias - quando é reconhecido em 

suas qualidades e relações com quem o percebe. A unificação dos dados 

sensoriais serve para construir um todo que é útil conhecer; percebemos o que 

desejamos conhecer, o que nos interessa conhecer, o que é necessário 

conhecermos, a fim de que nossa reação ao mundo, que nos circunda, seja 

adequada aos fins da ação. 

o processo perceptivo envolve uma série de variáveis que parecem se interpor entre o 

momento da estimulação sensorial e a tomada de consciência, daquilo que a recompensa pode 

representar para o talento. O ato de perceber o valor da recompensa é, portanto, muito mais 

fenomenológico do que físico. 

Em outras palavras, percebemos o que nós consideramos importante e deixamos de 

lado o que não nos interessa. A seletividade perceptiva induz à escolha de algumas 

características, ou atributos, dos muitos que se apresentam e dependem de interesses, 

experiências anteriores, comportamentos preconceituosos e outros fatores complexos do 

comportamento humano. 

o valor simbólico atribuído à recompensa, embora, pertencente unicamente ao 

indivíduo, é influenciado pela opinião de seus colegas (Katz & Kahn, 1974). Talvez esta seja 

a razão de algumas organizações exigirem sigilo ao recompensar individualmente seus 

colaboradores. 

De todas as maneiras, as pessoas buscam ser reconhecidas e recompensadas. Por um 

lado, um grupo de colegas pode promover a cooperação, visando à obtenção de recompensas 

coletivas. Por outro lado, ao disputarem um número limitado de oportunidades, tomam-se 

nVaIS, o que pode prejudicar as relações - "as recompensas também rompem os 
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relacionamentos ( ... ) tanto nas relações horizontais (aquela dos pares), como nas verticais 

(aquelas entre pessoas de posições hierárquicas diferentes) ... " (Kohn, 1998, p.66). 

Com isso, a relação no trabalho fica prejudicada pela falta de confiança. Disputas e 

problemas de relacionamento seriam razões suficientes para que um talento deixe sua 

organização. 

Um outro ponto a ser considerado, é que dificilmente a adoção da recompensa será 

percebida de forma eqüitativa e justa, principalmente por aqueles que não a receberam. 

A crença de que as recompensas seriam distribuídas com justiça, incrementa o esforço 

e o desempenho - "pessoas merecedoras serão compensadas"; mas a premissa de "pessoas 

merecedoras deveriam ser compensadas" (Kohn,1998, p.33), alimenta as convicções dos 

talentos ou geram frustrações. 

Nem todos ganham o esperado e o efeito disso é equivalente à punição. Aliás, Kohn 

(1998, p. 62) considera que "recompensas e punições não são de todo opostas, são duas faces 

da mesma moeda. E é uma moeda sem grande valor". 

Sob o ponto de vista do talento, uma recompensa concedida, imediatamente após o 

desempenho, estimula a percepção do seu valor e permite a comparação com o esforço 

despendido. Sob ponto de vista da organização, a expectativa é que por meio do incentivo 

imediato, aumente a motivação para o desempenho também no mesmo momento. 

As condições expostas por Katz & Kahn (1974) sugerem, pois, dificuldades no 

processo de recompensa individual principalmente nas grandes empresas. Neste contexto, de 

modo geral, é estipulada uma verba global para premiação dos talentos, distribuída 



89 

lineannente pelas gerências, sem que sejam consideradas as competências existentes em cada 

uma delas. Como as equipes são grandes, nem sempre o gerente acompanha de perto o 

desempenho individual ou tem instrumentos precisos para tal. Desta forma, a escolha dos 

contemplados fica tendenciosa e restrita aos mais próximos, não, necessariamente, a alguém 

cuja contribuição tenha ido além do papel fonnal. 

Observa-se que uma escolha inadequada pode ter conseqüências desastrosas. Reservar 

recompensas a uns poucos escolhidos, faz com que a maior parte dos trabalhadores sinta-se 

como perdedores e incompetentes, ficando desmotivados. A desmotivação seria uma 

incoerência, no momento em que as empresas estimulam o trabalho em equipe e a plena 

contribuição de cada um. 

Assim como Kohn (1998), Spitzer (1997,p.215) ensina: "Muitas organizações 

descobrem que as recompensas acabam tendo exatamente o efeito inverso do pretendido. 

Infelizmente, a maior parte do tempo, as organizações recompensam os comportamentos 

errados". 

Na verdade, quem recompensa não é a organização e sim o corpo gerencial que acaba 

arcando com conflitos e mau desempenho, oriundos da insatisfação dos que se sentiram 

preteridos. 

Por tudo isso, nem sempre as lideranças obtêm de seus sistemas de reconhecimento e 

recompensa os resultados que esperam. E os talentos acabam deixando a organização em 

busca do reconhecimento do seu valor. 
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5.5. Reconhecimento de Sistema com ou sem Recompensas 

Como os custos de administração são altos, principalmente, os relacionados à solução 

de conflitos, muitas administrações passaram a converter as recompensas individuais em 

recompensas de sistema. Katz & Kahn (1974, p.399) dizem: 

o trabalho de qualquer homem depende muito do que seus colegas estão 

fazendo. Donde as taxas de pagamento por tarefa são difíceis de aplicar em 

qualquer base eqüitativa. Os incentivos de grupo são mais lógicos, mas à 

medida que o tamanho dos grupos interdependentes cresce, passamos para 

recompensas de sistema ao invés de continuarmos com recompensas 

indi viduais. 

Enquanto a base dos reconhecimentos e recompensas individuais privilegia o esforço e 

o desempenho pessoal, os mecanismos de reconhecimento e recompensas de sistema 

uniformizam a capacidade dos talentos, por serem distribuídos igualmente para todos ou 

diferenciados em função do tempo de casa como exemplo. 

Katz & Kahn (1974) afirmam que um adicional financeiro ou reconhecimentos como 

escudos e diplomas, distribuídos com base na Antigüidade, podem ser efeti vos para manter os 

empregados na organização, mas não garantem a motivação, a produtividade ou a melhoria da 

qualidade produzida. O autor explica: 

Os empregados serão moti vados a permanecerem em uma empresa com essas 

vantagens, mas têm pouca probabilidade de expressar gratidão trabalhando 

mais arduamente. As recompensas de sistema pouco fazem para motivar 

desempenho além da linha do dever ... (Katz & Kahn,1974,pAOl). 

Crê-se que a concessão pura e simples de um adicional de antiguidade é um 

desestímulo à qualidade. Qualquer indivíduo, em uma organização, aumentará, 
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periodicamente, sua remuneração com o passar dos anos, mesmo sem alcançar feitos 

importantes que o conduzissem à promoção hierárquica. Com isto, incentiva-se a permanência 

dos antigos e desestimula-se, indiretamente, o desenvolvimento da carreira dos mais jovens 

que, por esta razão, podem até deixar a organização. 

Recompensas do sistema favorecem aos trabalhadores, produtivos ou não, desde que, 

haja um certo grau de proteção e interdependência coletivas, reforçadas geralmente pelos 

sindicatos. Kohn (1998) questiona porque as recompensas não são dadas apenas para quem as 

necessitam ou desejam. 

A percepção que se tem é que reconhecimentos ou recompensas de sistema deixam de 

sê-los e tomam-se benefícios, distribuídos uniformemente. Todos que têm acesso aos 

benefícios organizacionais são igualmente importantes para a empresa. 

Por um lado, as pessoas esperam igualdade de tratamento nas organizações, por 

exemplo, lutando por restaurantes únicos. Por outro, esperam ser vistos como talentos e serem 

diferenciados por meio de reconhecimentos e de recompensas. Desta forma, ganham mais, 

sobem de status e sentem-se superiores em relação ao grupo. 

Parece que se busca igualdade nas oportunidades de competição e de ganho sem 

protecionismos ou discriminações. Parece, também, que as necessidades que compõem os 

fatores motivacionais devessem ser preenchidas de forma diferenciada, ao contrário do 

esperado quanto aos fatores higiênicos. 

Na verdade, o sentido que se busca nas diversas formas de reconhecimentos e 

recompensas é de efetivamente destacar, de forma positiva, os mais talentosos e os que 

apresentarem melhores resultados. Reconhecimentos e recompensam devem diferir, portanto, 
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de prêmios concedidos apenas por razões de disciplina, assiduidade, pontualidade ou 

antigüidade. 

Além do mais, deve-se considerar que as empresas ainda têm dificuldades de 

identificar quem são seus talentos a fim de poder destacá-los e premiá-los. 

Devido à falta de critérios objetivos de avaliação e mensuração de desempenho, seja 

individual ou conjunto, há poucas razões para acreditar-se apenas na efetividade das 

recompensas como fator motivacional. Considera-se que há outros atrativos que possam ser 

oferecidos institucionalmente que trariam mais valor para os talentos, estimulando o 

desempenho esperado, como oportunidades associadas à educação. 

Diferentemente de se reconhecer ou recompensar individualmente ou utilizar 

reconhecimentos e recompensas de sistema, Zenger & Marshall (2000) apresentam um estudo 

realizado com 663 grupos que se diferenciaram em seus resultados e receberam recompensas. 

Suas conclusões demonstram que o impacto dos incentivos era maior em grupos menores e 

quando a participação dos gerentes era mais alta. 

Recompensas grupais, portanto, podem ser uma forma efetiva de associar valor ao 

desempenho, mas sua aplicação ao grupo não significa ignorar esforços individuais, nem 

substituir a participação gerencial. 

Isso posto, pode-se dizer que uma cultura organizacional formada com regras claras, 

critérios objetivos e gerentes atuantes propiciará melhores condições de adoção dos 

mecanismos de reconhecimento e recompensa, sejam eles individuais ou do sistema, sem que 

se transformem em privilégio de alguns ou instrumentos de poder de outros. 
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5.6. O Dinheiro como Recompensa 

Gellennan (1963) observa que se a recompensa for concedida em dinheiro, o poder do 

dinheiro está naquilo que ele pode comprar e não no seu valor em si. O dinheiro proporciona 

um valor simbólico e pode representar status, auto-estima ou fornecer a falsa idéia de 

"comprar" segurança e afiliação dos colegas. 

Como fonte de atração e meio para a satisfação de necessidades, o dinheiro pode se 

tomar uma causa explícita, para que o talento deixe a organização onde trabalha, indo ao 

encontro de tudo aquilo que o dinheiro possa representar, ou melhor, do que ele queira que o 

dinheiro represente. 

McGregor (1980) questiona, então, o quanto em dinheiro seria preciso para que 

houvesse efeito de motivação e de comprometimento simultaneamente. Ao invés de originar

se de decisões arbitrárias, sugere que a quantia de dinheiro deva ser vista como justa, em 

relação ao mercado e detenninada a partir de mensuração objetiva e impessoal, capaz de 

minimizar atritos e argumentações quanto ao processo. 

Pesquisas sistemáticas do mercado externo e do custo de vida poderiam detenninar a 

quantidade de recompensa financeira a ser concedida, mas haveria dificuldades na 

mensuração das contribuições. 

Além disso, McGregor (1980,p.107) afinna que mais do que o valor da recompensa 

pecuniária, as empresas devem ter preocupação em estabelecer relação entre causa e efeito, 

para que haja impacto no comportamento. O que não é o caso do bônus, por exemplo, que é 

distribuído, pontualmente, sem que esteja associado a um detenninado evento. O autor 

explica: 
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Um bônus anual de participação nos lucros é uma recompensa que tem pouca 

relação com o comportamento diário. O pagamento mensal traz consigo uma 

conexão de causa e efeito psicologicamente significativa porque o 

comportamento e a recompensa estão razoavelmente unidos no tempo. 

Conclui-se que recompensas em dinheiro também devem estar associadas ao 

desempenho e aplicadas de forma imediata. 

Outro ponto, é que recompensas financeiras podem melhorar resultados. Porém, 

rapidamente, os empregados se acostumam com o novo padrão e a recompensa perde o seu 

efeito. Pode-se dizer, portanto, que recompensas financeiras não necessariamente garantem a 

continuidade da melhoria, ou seja, a medida em que as recompensas são sistematicamente 

adotadas, elas se transformam em fatores higiênicos ao invés de motivacional. 

Crê-se, porém, que recompensas generosas aplicadas de forma diferenciada e que 

incluam pagamentos superiores ao esperado, desde que claramente associadas ao 

desempenho, geram motivação e possibilitam sentimentos de crescimento conjunto com a 

organização. 

Talentos, no entanto, talvez tenham mais motivação a partir da sensação de 

crescimento e oportunidade de aprendizagem, do que quanto ao recebimento do dinheiro em 

si. O dinheiro pode ser um bom atrativo, mas sua concessão como fator de retenção deve ser 

cuidadosamente administrada. 
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Este capítulo analisou, sob a ótica de diferentes autores, considerações e críticas 

sobre mecanismos de reconhecimento e recompensa, ressaltando a necessidade de sua 

vinculação direta ao desempenho e de serem atrativos e motivadores a ponto de reterem 

talentos, ao contrário de servirem de instrumentos de poder e de controle do comportamento. 

Estabeleceu que em cada recompensa está embutido um reconhecimento, bem como 

distinguiu recompensas individuais de recompensas de sistema. 



CAPÍTULO 6 

RECONHECIMENTO, RECOMPENSA E A MOTIVAÇÃO DOS 
TALENTOS 
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Este capítulo apresenta mecanismos de reconhecimento e recompensa identificados na 

literatura, bem como relaciona tais mecanismos com três correntes da motivação, criando um 

modelo conceitual de avaliação da retenção. 

6.1. Mecanismos de reconhecimento e recompensa identificados na literatura 

Toda organização precisa ter meios para assegurar sua perenidade. Tais meios incluem 

subsistemas que se interagem, com maior ou menor interdependência, e que incluem alguma 

forma de organização interna e de desempenho de pessoas em diferentes papéis. 

Mesmo que haja padronização entre esses papéis, como as pessoas são diferentes, 

haverá variações no desempenho. A organização, então, impõe um sistema de conseqüências 

que varia da ruptura do contrato de trabalho, como punição máxima, à concessão de dinheiro 

e prêmios significativos e oportunidades de crescimento profissional. 

Nos casos de cumprimento do papel além do esperado, ou de inovações e sugestões 

criativas para melhoria do sistema organizacional, a empresa prepara e aplica um único pacote 

de ações para reconhecer e recompensar os empreendedores, seja por qual motivo for, muitas 

vezes sem qualquer distinção. Ou, ainda, concede recompensas de forma igualitária, 
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associadas ou não ao desempenho, independentemente de saber se o indivíduo sente-se 

valorizado e motivado. 

Katz & Kahn (1974,p.379) complementam: 

Embora o conhecimento de princípios motivadores venha crescendo em 

resultado de experimentação psicológica e de pesquisa, tem havido pouca 

aplicação sistemática de tal conhecimento aos específicos do funcionamento 

organizacional. Em suma, a abordagem para lidar com problemas 

organizacionais tem sido supersimplificada e excessivamente global ( ... ). O uso 

de recompensas como forma de cobertura para todos os membros 

organizacionais é um exemplo de simplificação ... 

O que se percebe é que este pacote de reconhecimento e de recompensas vem sendo 

praticado pelas empresas de forma pouco criati va, além de simplificado. Embora as empresas 

possam identificar o padrão de motivação que julgam mais apropriado para produzir 

determinados resultados, ainda não sabem como estimular os indivíduos, lançando mão de 

somas de dinheiro na esperança de obterem empregados motivados e alinhados aos objetivos 

organizacionais. 

Com poucas variações, as empresas buscam estimular e premiar comportamentos 

desejados, fazendo uso de mecanismos semelhantes em conteúdo e forma, muitos deles ainda 

agregados ao cumprimento do papel embutido no cargo, ao invés de associá-los às 

competências do talento ou ao que poderia despertar sua motivação. Segundo Kohn 

(1998,p.29): " ... conseguimos levar as pessoas a fazer um sem-número de coisas, desde que 

achem que vale a pena. Se eu lhe oferecer um incentivo que a seu ver, é bem compensador, 

você vai agir de uma forma sequer cogitada em outras condições". 
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A Tabela 6.1 apresenta os principais tipos de mecanismos de reconhecimento e 

recompensa abordados na literatura, que podem ser adotados pelas organizações na 

valorização e retenção de seus talentos. Distingue as formas individual e sistêmica de 

aplicação, bem como, procura resumir as características tanto dos reconhecimentos quanto das 

recompensas, conforme a seguir. 

MECANISMOS DE APLICAÇAO CARACTERISTICAS 
RECONHECIMENTOS E INDIVIDUAL SISTt;;MICA 

DE RECOMPENSA 
Recompensa por afiliação ou X Recompensa para toda uma categoria de 
antiguidade na empresa pessoas por permanecerem na empresa. Pode 

ocorrer em forma de pagamentos especiais, 
A • 

qi.linqi.lênios, ações, viagens, anuem os, 
mercadorias, licenças remuneradas. Quanto 
mais tempo o indivíduo permanecer na 
organização, mais recompensas ele ganha. 

Avanço de nível na carreira X A vanço horizontal na carreira. Aumentos no 
salário concedidos. Quanto melhor for o 
desempenho do indivíduo, mais ele progride na 
carreira. 

Brindes X Empregados ganham brindes com valores mais 
simbólicos do que significativos, por não 
faltarem ao trabalho, por realizarem 
determinadas tarefas, alcançarem metas ou por 
superarem desafios propostos pela empresa. 

Bônus por desempenho X Premiação financeira pontual, com faixa de 
valor e freqüência de concessão definida, para 
empregados ou equipes cujo desempenho e 
conduta sejam excepcionais durante o período 
fixado. 

Cupons de lojas e restaurantes X Quando utilizados individualmente são 
distribuídos como recompensas, para que 
sejam trocadosP9r mercadorias e serviços. 

Distribuição de ações - stock X Distribuição de ações da empresa para os 
options empregados. Usada como forma de benefício 

para atrair talentos ou como recompensa, com 
valores e quantidades de ações proporcionais 
aos lucros da organização. 

Título ou função gratificada de X Reconhecimento formal associado à 
Consultor recompensa financeira, para empregados que 

detenham competências de difícil aquisição, de 
importância estratégica para a competitividade, 
ou indispensável à continuidade de atuação em 
determinada área de negócio. Equivale a uma 
posição em nível sênior ou uma posição 
gerencial. 

Promoção X A vanço vertical na carreira do empregado, 
associado a atividades de maior complexidade 
com conseqi.lente recompensa financeira . 
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MECANISMOS DE APLICAÇAO CARACTERíSTICAS 
RECONHECIMENTOS E INDIVIDUAL SIST:RMICA 

DE RECOMPENSA 
Incentivos financeiros pelo X Concedidos, individualmente ou a equipes, 
cumprimento de metas pelo alcance de metas ou adicionais de 

produções mensais, semestrais ou anuais. 
Pagamentos por tarefas X Ganho pela produção individual ou de equipes 
cumpridas - por exemplo: número de peças fabricadas. 

Quanto maior a produção mais recompensas. 
Participação nos lucros X Plano igualitário de compartilhamento de 

lucros em função dos resultados da 
organização. 

Acúmulo de pontos para troca X Em lugar de recompensar cada comportamento 
de bens ou conquista pessoal, empregados juntam 

pontos que dão direito a uma recompensa à 
escolha em catálogo. 

Prêmio Inventor X Reconhecimento simbólico e recompensas em 
dinheiro pelo depósito de patente em nome da 
empresa. 

Programa de auto promoção X Os empregados reconhecidos por seu 
salarial desempenho são incentivados a propor 

reajustes em seus salários, baseados em 
pesquisas preparadas por consultores externos. 

Aprovação dos pares na X Afiliação e identificação com os pares. O 
organização talento sente-se reconhecido e aceito pelo 

grupo que faz parte. 
Aprovação e apoio dos líderes X O empregado tem e percebe o apoio formal ou 

informal de um líder ou de uma figura 
respeitada e poderosa na organização. 

Destaque para participar de X Comissões formais de resolução de problemas 
comissões técnicas ou grupos de projetos em que o empregado é 

reconhecido pelo saber. 
Convites para ministrar aulas X O empregado é convidado a lecionar ou a 
ou para divulgação interna e apresentar seu trabalho em congressos e 
externa de trabalhos realizados seminários, no país e no exterior, assim como 

em outras empresas ou internamente a grupos 
selecionados. 

Elogio por escrito X Registro no currículo do empregado quando da 
ocorrência de desempenho de elevado nível , 
reconhecido pelos pares, clientes e/ou gerentes. 
Pode vir acompanhado de recompensas 
financeiras. 

Empregado do mês X Eleito pelos próprios colegas, dentre os 
empregados que tiveram melhores 
desempenhos. Reconhecimentos são dados por 
meio de diploma, registro no dossiê do 
empregado, fotografias expostas nas 
instalações da empresa ou reportagem no 
jornal interno. Pode gerar alguma recompensa 
financeira. 
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MECANISMOS DE APLICAÇAO CARACTERlSTICAS 
RECONHECIMENTOS E INDIVIDUAL SIST:EMICA 

DE RECOMPENSA 
Prêmios simbólicos X Premiação pontuaI, por meio de troféus, 

placas, diplomas, escudos, festas 
comemorati vas, em função de tempo de 
permanência na empresa, desenvolvimento de 
algum trabalho, término de projetos, sugestões 
de melhorias ou mesmo pela passagem de 
aniversários. 

Programa de sugestões com X O empregado que tem sua sugestão 
premiações implementada recebe prêmios simbólicos, 

como menção honrosa, elogios escritos, placas, 
reportagens em jornais internos e na mídia. O 
reconhecimento pode estar associado a 
recompensas. 

Viagens como prêmios, com X O empregado reconhecido recebe prêmios em 
ou sem participação da famíl ia viagens, custeados pela organização, 

geralmente com acompanhante e para locais a 
sua escolha. 

Prêmios culturais e X Critérios de desempenho permitem a escolha 
educacionais de empregados para a concessão de bolsas de 

estudo, viagens culturais, participação em 
congressos no país e no exterior ou 
recebimento de periódicos por meio de 
assinaturas exclusivas. 

Tabela 6.1 - Tipos e características de reconhecimentos e recompensas. 

Os 24 tipos de reconhecimentos e recompensas, listados na Tabela 6.1, permitem 

combinações de desdobramentos. No entanto, antes de adotá-los ou julgá-los, Kohn 

(1998,p.43) ensina que: "deve-se olhar a intenção do recompensador, a percepção do 

recompensado e várias características da recompensa em si". 

Cabe acrescentar, porém, que nem todas as pessoas sentem-se motivadas com os 

mesmos estímulos. Suas motivações variam, impulsionando-as para direções e 

comportamentos diferenciados. Vergara (2000b,p.42) ensina-nos que: "O caráter de 

interioridade da motivação nos diz que ela é experimentada por cada pessoa, não sendo, 

portanto, generalizável". 
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6.2. Relação entre mecanismos de reconhecimento e recompensa e as teorias da 

motivação 

Embora a motivação não seja uniforme nem generalizável, o Modelo Sistêmico de 

Motivação proposto por Porter & Miles (1974), apresentado na Figura 1, auxiliou na 

investigação de quais elementos motivariam os talentos para que eles permaneçam nas 

organizações em que trabalham. Os autores consideram que o processo de motivação no 

trabalho é proveniente das características individuais, características do trabalho, 

características da situação do trabalho que atuam de forma integrada. 

Considerando que nas características individuais encontram-se, dentre outros, os 

aspectos motivacionais como impulsionadores do comportamento humano e, nas 

características da situação do trabalho, os mecanismos de reconhecimento e recompensa, 

optou-se por averiguar, conceitualmente, quais seriam os efeitos de cada um dos mecanismos 

de reconhecimento e recompensa na motivação e na retenção dos talentos nas organizações de 

acordo com pressuposições de três correntes da moti vação. 

Para isto, foi construída uma figura de dupla entrada em que, no plano vertical, 

constam as características da situação de trabalho (Porte r & Miles,1974), representadas por 

mecanismos de reconhecimento e recompensa colhidos como resultados da pesquisa 

bibliográfica (Tabela 6.1). 

No plano horizontal, encontram-se as características do indivíduo (Porte r & 

Miles,1974), representadas pelo possível impacto na motivação do talento, tendo como base 

as premissas das correntes motivacionais: necessidades, representadas por Maslow (hierarquia 
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de necessidades) e por Herzberg (fatores higiênicos e motivacionais), intenções e expectativas 

e teoria dos estímulos externos. 

Os dados construídos e apresentados na Tabela 6.2, a seguir, serviram de orientadores 

à elaboração do instrumento de coleta de dados, bem como de fonte para comparações 

qualitativas com os resultados da pesquisa de campo e suas conclusões. 

CARACT. DO - r--+ 
INDIVÍDUO 

TEORIA DAS NECESSIDADES 

CARACT. 
SITUAÇÃO DO 
TRABALHO 
Reconh.! Recom 

Aprovação e 

Hierarquia de 
necessidades 

(Maslow) 

Abrallge a satisfação de 

Fatores higiênicos e 
motivacionais 

(Herzberg) 

Fator nwtivacional e de 

necessidades social e de auto- retenção pela satisfação da 

estima. Poderá ser fator de 
apoio de líderes e 

motivação e retençdo se 

auto-estima associada ao 

prest(gio e possibilidades de 

de pares 

Viagens como 

prêmios, com ou 

sem participação 

da faIDI1ia 

Reconhecimento 

simbólico pelo 

alcance de metas 

e desafios 

percebido como oportunidade rea/izaçdo e crescimelllo. 

de realização e crescimellto. 

Preenche necessidades 

de segurança e soeial, 

quando o prêmio é 

divulgado. Não é capaz 

de motivar, lIem de reter. 

Preetlche a satisfaçdo de 

Ilecessidades sociais (se 

Iwuverdivulgaçdo) e reforça 

a auto-estima. Fraco poder 

de retetlção. 

COlllempla fatores 

fisiológicos. Não 

comemplalldo fator 

motivaciOlwl, lido é 

capaz de reter talelltos. 

Será I/wtivaciollal se o 

recollhecimento for 

divulgado e o /alemo 

prestigiado. Pode reter 

quando assoeiado a 

fatores motivaciollais 

COI/W prest(gio. auto-

estima e auto-

realização. 

TEORIA DAS 
INTENÇÔESE 

EXPECTA TIV AS 

A expecla/iva de ser 

TEORIA DOS 
ESTÍMULOS 
EXTERNOS 

Cada comportamento 

notado e ter aprovação de aprovado gera est(mulos 

superiores pode motivar para a repetição do 

e reter o talento por comportamento. Afalta 

algwll tempo. 

A expectativa do 

ganlw retém só até a 

sua concretizaçdo. 

A expectativa de ser 

recollhecido poderá 

motivar e reter o 

ta/ento por pouco 

tempo. 

de aprovação e apoio 

pode ter conw resposta a 

saúia do talelllo. 

o est{mulo dafam(Jia 

poderá gerar 

compor/amento 

motivado. mas lido 

há garamia de 

retellçdo. 

RecolIJ~cimentos 

repetitivos podem 

gerar 

compor/amemos 

nwtivados e reterem 

por pouco tempo. 



CARACT. DO -r+ 
INDIVÍDuo 
CARACT. 
SITUAÇÃO DO 
TRABALHO 
Reconh./ Recom 

TEORIA DAS NECESSIDADES 

Hierarquia de 
necessidades 

(Maslow) 

Fatores higiênicos e 
motivacionais 

(Herzberg) 

TEORIA DAS 
INTENÇÕES E 

EXPECTA TIV AS 
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TEORIA DOS 
ESTíMULOS 
EXTERNOS 

Salisfaz necessidades sociais, Preenche fatores Higiênicos A expectativa de A participação pode 

de auto-estima 

realiwção. 

Toma-se um 

e de (social) e Motivacional. 

Poderá motivar e reter se a 

fator panicipação trouxer 

Destaque para 

participar de 

comissões 

técnicas 

motivacional de retenção se o prestfgio e auto-realiwção. 

talento perceber que se trata 

Aulas e 

de oportunidade 

realiwção e crescimelllo. 

Necessidades de caráter 

social são preenchidas 

com a divulgação. Mas é 

divulgação o preenchimento de 

interna e externa necessidades de auto-

ou publicação de 

trabalhos 

realizados 

estima e auto-realiwção 

que favorecem a 

motivação e retenção do 

talento. 

Preenche necessidades 

sociais de aUlo-estima se 

o elogio for divulgado. 

Elogio por escrito Seráfalor de I/wtivação e 

retenção se estiver 

associado a outros 

mecanismos que o 

reforcem .. 

Salisfaz necessidades 

sociais e de auto-estima, 

por meio da aprovação 

social do grupo que 

penence . 

. Empregado do Apoio e admiração dos 

mês colegas, segundo Maslow 

não motivam. e 

selllimelllos de auto-

estilna duram até o mês 

seguillle. Não retéll~ 

de 

Os fatores motivacionais 

presentes na divulgação 

de trabal/ws e do saber 

criam condições para o 

talelllo permanecer. 

Será fator motivacional 

se o elogio for divulgado 

e o talelllo prestigiado. 

Só retém quando 

associado a outros 

fatores 1Il0tivacionais 

que tragam prest(gio e 

autoconfumça. 

Ser apenas destacado 

dentre os colegas não é 

fator I/wtivador. Será 

I/wtivacional se o fato 

for divulgado, trazendo 

prest(gio. Será fator de 

desl/wtivação, se o 

talento ndo for o 

escolhido. Não retém se 

adotado isoladamellle. 

panicipar das comissões estimular uma resposta 

pode ser fator de comprometimelllo, 

motivacional, ,nas não mas não o suficiente para 

garante a retenção após a reter. 

participação. 

A expectativa de ter 

seus conhecimelllos 

divulgados geraJn 

motivação e retenção 

efêmeras. 

A expectativa de ser 

elogiado poderá 

motivar e reter o 

talento por pouco 

tempo. 

A expeclaliva de ser 

contemplado pode 

I/wtivar e reter o 

empregado por pouco 

tempo. Tão logo o 

objetivo seja 

alcaJlçado, ou não 

:;eja, ele poderá 

trocar de empresa. 

De est(mulos 

externos como estes 

podem surgir 

componanumtos 

motivadores que são 

capazes de reter os 

talentos quando 

repetitivos. 

Elogios repetitivos e 

percebidos COI/W 

positivos, podem 

gerar 

componwnentos 

motivadores, mas 

devem ser freqUellles 

na tentativa de reter 

o talento. 

Ser destacado, com 

freqüência, mtre os 

colegas pode 

estimular 

componamento 

motivacional. Não 

smdo o escolhido, 

sem est(mulo externo, 

não há resposta. Não 

retém. 
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CARACT.DO -~ TEORIA DAS NECESSIDADES INDIVÍDuo TEORIA DAS TEORIA DOS 
CARACT. Hierarquia de Fatores higiênicos e INTENÇÔESE ESTÍMULOS 
SITUAÇÃO DO necessidades mo ti vacionais EXPECTA TIVAS EXTERNOS TRABALHO (Maslow) (Herzberg) 
ReconhJ Recom 

Preenche tlecessidades Preenche fatores A expectativa de ser O comport(Utlemo 

fisiológica (dinheiro), higiênicos e nomeado ou I/wtivador só 

social (status) e I1wtivaciollQis (prest(gio, reconhecido COI/W um ocorrerá havendo a 
Título ou função motivacional (auto- auto-realização). Ser cOlISultor será nomeação. O taLemo 

gratificada de estima e auto- reconhecido como um motivacionaL. Não precisa, no entatlto, 

Consultor realização). Associados consultor é sl4iciellle sendo, ficará ser COllStatltemente 

motivam e retêm os para reter o talento. desl/wtivado e pode estimulado para que 

talentos. deixar a empresa. MO deixe a 

organização. 

Apenas receber dinheiro, Associar fatores A expectativa de ser Cado 

Recompensas não motiva, nem retém higiênicos - dinheiro e reconhecido e reconhecimemo e 

simb6licas e em 
Associá-lo a formas de motivacionaL - prestigio, recompellSado retém recompellSa 

recolúlecime/ltos, com possibilidade de até o alcance do flllGllceira que o 
dinheiro por aumelllará a auto-estima, auto-realização podem objetivo. talento obtém, vai 

invenções e quando poderá gerar reter. gerar oportunidades 

sugestões motivação e retenção. para /lOvas sugestões 

e invenções. 

Recompensa A recompe/lsafinanceira pelo Anuênios ou qualquer A expectativa de gatl/w A cado estimulo 

financeira por 
tempo de trabaL/w preenche recompensa financeira é será fator de I/wtivação, finatlceiro, espera-se uma 

necessidades fisiológicas fator higiênico que /lão mas só retém até o resposta I/wtivadora, mas 

antiguidade na (dinheiro) sem challce de motiva nem retémtalemos. aLcatlce do objetivo. não a retenção do 

empresa reter talelllos. talento. 

Preenche satisfação de Caracteriza-se COI/W A expectativa de Se cOlllemplado, o 

/lecessidade fisiológica fator Higiênico obter avatlço IIQ talento poderá 

(dinheiro) e outras (dinheiro). carreira gera I/wtivar-se, mas lIão 

orgatlizações também Para ser I/wtivador é permanêtlCia há garalllia de sua 

A vanço de nível oferecem di/lheiro e necessário que o talelllo (efêmera) até que penllanêtlCia. Outra 

na carreira 
carreira, ao cO/lvencê-los perceba que o avanço ocorra o fato . Mas orgatlização pode 

a trocar. O avatlço IIQ está associado a MO é suficiellle para oferecer-lhe 
(horizontal) carreira nem sempre é possibilidades de auto retê-lo. meL/wres 

significativo para gerar realização . A vatlçar oportunidades 

motivação. somellle /Ia carreira, 

poderá desl1wtivá-lo e 

propiciar sua salda. 



105 

CARACT. DO - f-+ TEORIA DAS NECESSIDADES INDIVÍDUO 
CARACT. Hierarquia de 

TEORIA DAS TEORIA DOS 
Fatores higiênicos e INTENÇÔESE ESTÍMULOS 

SITUAÇÃO DO necessidades motivacionais EXPECTA TIVAS EXTERNOS TRABALHO (Maslow) (Herzberg) 
Reconh.l Recom 

Gera saJisfaçiio de O fator é considerado A expectaJiva de Havendo percepção 

necessidades fisiológicas higiênico. Sua ausência ganho financeiro de que o valor do 

por meio do dinheiro. pode desmotivar e estimula a retençiio dinheiro seja 

Como outras propiciar a salda do (eremera) do talento. significaJivo, o 

Bônus 
orgallizações usam o talento. O ganho não Mas a expectativa de talento fica na 

dinheiro para convencer garame a sua ganho do blJnus, vale, empresa, mas só 

as pessoas a trocarem de permanência na também, COI/W enquallto durar o 

emprego, a recompensa organização atrativo d troca de est(mulo. Afalta do 

finollceira terá efeito empresa. incentivo é ulna 

tremera. Não retéllt desculpa para sair. 

Brindes, Recompetlsas fisiológicas Fator Receber recompensa Prêmiosfreqaentes e 

não retêm, mesmo se os Higiênico não material só retém até percebidos como 
mercadorias e 

prêmios forem motivacional, portanto, que se concretize o válidos podem reter o 
serviços como competitivos. não retém. recebimento. talento, I/l(lS quem 

recompensas oferecer ///(lis, leva. 

Poderá sati:,fazer Preenche fatores A expectativa de ser A prO/nação será um 

necessidades fisiológica Higiênico (dinheiro) e prol/wvido poderá incelltivo ao 

(dinheiro), social (status Motivacio/l(ll (carreira). fll(l lltê-lo na empresa. comportamento 

- registro no crachá) e Caso represente apenas Tão logo o objetivo I/IOtivado, mas não 

prestigio. acréscil/w financeiro, seja alcançado, ele garante a retençiio 
Promoção 

Avançar na carreira é niio retém. Percebendo pode vir a deixá-la. do talento. Outra 

(vertical) graJificallte se estiver enriquecimento da empresa pode 

associado d possibilidade tarefa, e oportunidade de oferecer-lhe 

de auto-realização. É auto-realização, o possibilidades iguais 

motivador e capaz de talemo deverá ou mel/wres e 

reter, mas outras peml(lnecer. estimulá-lo a sair. 

organizações também 

oferecem dinheiro e 

carreira. 

O reconhecimellto por Trata-se defator A expectativa e a O estimulo de 

Ser indicado poder participa, vale motivacional pelo intenção de competir e poder 

para participar I/l(lis do que a reconhecimellto e participar do ganhar gera 

do programa de 
possibilidade de aumellto destaque. Pode reter. progra///(l e ainda comportamellto 

salarial. Pode reter. gQlúl(lr um aumento I/wtivador, capaz de 
autopromoção salarial pode gerar reter. 

salarial comportamento 

motivador e reter. 
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CARACf.DO - --. 
TEORIA DAS NECESSIDADES INDIVÍDuo TEORIA DAS TEORIA DOS 

CARACf. Hierarquia de Fatores higiênicos e INTENÇÔESE ESTÍMULOS SITUAÇÃO DO necessidades moti vacionais EXPECTA TIVAS EXTERNOS TRABALHO (Maslow) (Herzberg) 
ReconhJ Recom 

Preenche satisfaçdo de O fator é considerado A expeClaliva de Havendo a 

necessUkuJes fisiol6gicas higiênico. Sua ausêllcia gaJúlO fi/laJlceiro percepçdo de que o 

por meio do dirúleiro. pode desmotivar e estimula a retençdo dÚlheiro seja 

Participação nos Ndo destaca o talento. propiciar a sarda do (eflmera) do talento. sigllificativo, o 

lucros e Como outras talellto. O gaJlho ,Ido Mas a expectativa de talento fica IIQ 

orgQ/lizações usam o garaJlle a sua gallho maiores serve, empresa, mas s6 
distribuição de 

dillheiro para cOllvellcer permanência lia também, como enquallto durar o 

ações as pessoas a trocarem de orgallizaçdo atrativo à troca de est(mulo. Afa/ta do 

emprego, a recompellsa empresa. incentivo é uma 

jiJ=eira terá efeito desculpa para sair. 

eflmero. Ndo reté/l~ 

Prêmios O preenchimellto de Fatores /IIOtivacionais A expectativa de GaJúwr prêmios 

culturais, lIecessUkuJes de auto-esti/lw e COl/W auto-esti/lw e auto- gaJllwr o prêmio como estes, 

auto-realizaçdo, alcaJlçado realizaçdo, alcaJlçados retém até a estimulwn os talentos 
educacionais e 

por meio do prêmio, favorece com a obtellçdo do consecuçdo do a persistirem 110 

bolsas de estudos a I/wtivaçdo e a retellçdo do prêmio, sdo favoráveis à objetivo comportamento 

talento. retellçdo do ta/elllo. 

Ser indicado O reconhecimento pela Trata-se de fatores A expectativa e a O est(mulo de vencer 

para realizar um indicaçdo afeta a auto- motivaciollQis capazes illtellçdo de um desafio poderá 

estil/w. O desqjio motivar e reter de reter. participar e vencer o gera comportQ/llento 
projeto que seja 

profissiO/w/ está desqjio pode gerar I/lOtivador, capaz de 

um desafio associado ao crescimelllo comportaI/lento reter. 

profISSional e a auto-realizaçdo. motivador e reter. 

É motivacional e retém. 

Tabela 6.2 - Mecanismos de reconhecimento e recompensa analisados de acordo com três correntes da 
motivação. 

Kohn (1998) lembra que se a motivação é percebida como algo que merece ser 

incentivado, então, as recompensas devem ser dadas aos que parecem ter necessidades delas, 

ou seja, intrinsecamente, buscar a satisfação das necessidades, sem, porém, deixar de 

considerar que, confonne o autor, "algumas pessoas são mais extrinsecamente orientadas do 

que outras (Kohn,1998,p.1Ol)". 

Desta fonna, pode-se concluir que, certamente, há muito a ser considerado quando se 

estuda a motivação associada aos processos de retenção. Além do mais, confonne Vergara 
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(2000b.p.4I) " .. a motivação não é um produto acabado; antes, um processo que se configura a 

cada momento, no fluxo permanente da vida. Tem caráter de continuidade, o que significa 

dizer que sempre teremos à nossa frente algo a motivar-nos". 

Este capítulo apresentou, como produto de pesquisa na literatura, uma relação de 31 

mecanismos de reconhecimento e recompensa; relacionou a ótica de três correntes da 

motivação, gerando um modelo conceitual para retenção, orientador à construção do 

instrumento de coleta de dados e das conclusões do estudo. 
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Do instrumento de coleta de dados, extraiu-se informações sobre a composição da 

amostra de talentos. O objetivo deste capitulo é apresentar e comentar suas características, 

bem como os resultados que apontam se os talentos sentem-se reconhecidos e recompensados 

por suas organizações. 

7.1. Características Gerais da Amostra 

a) Distribuição Geral de Freqüências 

Conforme mencionado, uma amostra de 49 talentos foi extraída de três organizações 

que possuem realidades diferenciadas, quanto aos seus objetivos, tamanhos, origem do capital 

e atuações competitivas em diferentes mercados. Todavia, todas desenvolvem esforços para 

reter seus talentos. 

A amostra compõe-se de 31 % de empregados de uma empresa pri vada aérea, 53% de 

empregados do centro de pesquisas de uma indústria estatal e 16% de uma agência de 

publicidade multi nacional. 
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Os homens são maioria, todos os talentos têm nível superior e atuam como técnicos 

especialistas. As idades estão acima de 26 anos. 

A distribuição geral de freqüências está apresentada na Tabela 7.1. 

Sexo Formação Função ** 
Escolar 

M F Sup Pós- Mest. Dout. Pós- Téc. Cons. Sup. Ger. Exec. 26-30 
Grad. Dout. 

30 19 14 15 15 4 1 25 6 2 10 6 3 

Total da amostra - 49 
-Tabela 7.1- Distribuiçao de freqüências da amostra de talentos 

Legenda* - Não houve respondentes na faixa etária de 18-25 
** - A opção "outros" ([=2) foi incluída na função "técnico". 

Faixa Etária* 

31-35 36-40 41-45 46-50 

6 7 12 12 

51-55 >55 

6 3 

Observam-se diferentes cargos (Figura 7.1), funções e posições na hierarquia das 

organizações, o que pode demonstrar que não há vinculação dos mesmos com o fato do 

empregado ser considerado um talento. 

Os cargos por serem específicos de suas empresas e pelas diferentes denominações 

foram generalizados e aglutinados. 

FREQUÊNCIA DE CARGOS 

Figura 7.1 - Distribuição de freqüências por cargos ocupados pelos talentos da amostra 
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o desdobramento das características da amostra e os comentários dos resultados 

obtidos são apresentados a seguir. 

b) Distribuição percentual- POR SEXO 

A Figura 7.2 apresenta a distribuição entre os sexos. 

SEXO 

390/0 

Figura 7.2- Distribuição da amostra por sexo 

o Masculino 

• Feminino 

Observa-se que as mulheres não são dominantes, na amostra considerada, o que, 

possivelmente, reflete uma desigualdade na identificação dos talentos. Elas vêm ganhando 

espaço no mercado de trabalho, ocupando funções cada vez mais complexas e posicionadas 

na hierarquia superior das organizações. Uma nova pesquisa, sendo realizada nos próximos 

cinco anos, possivelmente mostrará um percentual de talentos do sexo feminino equivalente 

ao dos homens no período atual (61 %). 

c) Distribuição percentual - POR ESCOLARIDADE 

A Figura 7.3 representa a distribuição percentual da escolaridade dos talentos da 

amostra. 
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ESCOLARIDADE 

8% 2% 
• Superior 

O Pós-graduação 

• Mestrado 

31% • Doutorado 

• Pós-doutorado 

31% 

Figura 7.3 - Distribuição percentual da escolaridade dos talentos da amostra 

Geralmente, associa-se nível de escolaridade à identificação de talentos, ou seja, 

quanto mais alta a escolaridade do empregado, mais indispensável ele seria. Observa-se que, 

na amostra escolhida, 60% dos talentos da amostra não têm mestrado, nem doutorado, e 

apenas 2% possuem pós-doutorado (f=1) . No entanto, todos têm nível superior. 

Acredita-se, porém, que a manutenção da empregabilidade requer um esforço 

contínuo de melhoria de desempenho, que somente ocorrerá se vier acompanhado da 

educação formal. A busca de melhores talentos, no mercado de trabalho, está calcada em 

competências, associadas fortemente à escolaridade. 

d) Distribuição percentual - POR FUNÇÃO 

A Figura 7.4 mostra a distribuição percentual por função. 
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FUNÇÃO 

12% 

o Técnico 
20% 

• Consultor 

O Supervisor 

51% • Gerente 

• Executivo 

12% 

Figura 7.4 - Distribuição percentual por função ocupada pelos talentos da amostra 

Apenas 12% da amostra exercem função de consultoria, todos empregados da empresa 

estatal, onde a consultoria técnica é uma função gratificada, ocupada por profissionais de 

notório saber. 

Considerando que consultores são técnicos (especialistas), mais da metade dos talentos 

(63% da amostra total) não exercem função de liderança. Pode-se dizer que o reconhecimento 

de um talento está mais associado às competências do indivíduo, do que à função que ele 

exerce, embora 37% da amostra sejam supervisores, gerentes e executivos. 

e) Distribuição percentual - POR FAIXA ETÁRIA 

Os dados percentuais por faixa etária podem ser vistos na Figura 7.5 a seguir. 



FAIXA ETÁRIA 

6% 0% 6% 

24% 

14% 

018-25 

26-30 

.31-35 

. 36-40 

041-45 

.46-50 

51-55 

.>55 

Figura 7.5 - Distribuição percentual da faixa etária dos talentos na amostra 
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As três empresas que compuseram a amostra não identificaram talentos na faixa etária 

entre 18-25. 

A maior concentração (moda) da amostra encontra-se na faixa entre 41-50 anos (39%). 

De acordo com os resultados, pode-se dizer que os talentos encontram-se em uma 

faixa de senioriedade, já que 80% da amostra de talentos estão na faixa etária entre 36-50 anos 

e 18% encontram-se acima dos 50 anos de idade. Mais significativo ainda é que 42% da 

amostra têm idades superiores a 46 anos e apenas 18% estão abaixo de 35 anos. 

É perceptível , portanto, a existência de maturidade nos talentos da amostra. 

7.2. Características da Amostra por Empresa 

A Tabela 7.2 apresenta as distribuições de freqüência e resultados percentuais da 

empresa aérea de onde foram extraídos 31 % dos respondentes da amostra. 



Empresa Sexo Idade * 

Tipo N° Feminino Masculino Faixa 
Emp. f % f % f 

9 60 6 40 
1 

26-30 
Empresa Mais 
Nacional, de 31-35 

3 

Privada 10.000 
de 36-40 

3 

Aviação 

41-45 
3 

46-50 
1 

51-55 
3 

>55 
1 

-Tabela 7.2 - Distribuiçao amostrai da empresa aérea. 
Legenda: * Não houve respondentes na faixa etária de 18-25. 

% 

6,6 

20,0 

20,0 

20,0 

6,6 

20,0 

6,6 
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Escolaridade Função 

Nível Nível 
f % f % 

Superior 7 46,6 Técnico 11 73,3 

Pós-
Graduação 

7 46,6 Consultor - -

Mestrado 1 6,6 Supervisor - -

Doutorado - - Gerente 4 26,7 

Pós-
Executivo 

doutorado 
- - - -

Amostra da Empresa = 15 

A Tabela 7.3 apresenta as distribuições de freqüência e resultados percentuais do 

centro de pesquisa da indústria estatal de onde foram extraídos 53% da amostra. 

Empresas Sexo Idade * 

Tipo N° Feminino Masculino Faixa 
Emp. f % f % f 

7 27 19 73 -
26-30 

Empresa Mais 
Estatal, de 31-35 

1 

Centro 10.000 
de 36-40 

3 

Pesquisas 
8 

41-45 

46-50 
11 

51-55 
2 

>55 1 

Tabela 7.3 - Distribuição amostraI da empresa estatal. 
Legenda: * Não houve respondentes na faixa etária de 18-25. 

% 

-

3,8 

11,5 

30,8 

42,3 

7,6 

3,8 

Escolaridade Função 

Nível Nível 
f % f 

Superior 3 11,5 Técnico 12 

Pós-
2raduação 

5 19,2 Consultor 6 

Mestrado 13 50,0 Supervisor -

Doutorado 4 15,3 Gerente 6 

Pós-
1 3,8 Executivo 2 

doutorado 

Amostra da Empresa - 26 

% 

46,1 

23,1 

-

23,1 

7,6 



115 

A Tabela .7.4 apresenta as distribuições de freqüência e resultados percentuais da 

empresa multinacional de publicidade de onde foram extraídos 16% da amostra. 

Empresas Sexo Idade* Escolaridade Função** 

Tipo N° Feminino f Masculino Faixa Nível Nível 
Emp. % f % f % f % f % 

3 38 5 62 
2 25.0 

Superior 4 50.0 Técnico 2 25.0 
26-30 

Empresa Menos 
Multinacional de 31-35 
de 1.000 
Publicidade 36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

>55 

-Tabela 7.4 - Distribuiçao amostrai da empresa de publicidade 
Legenda: * Não houve respondentes na faixa etária de 18-25. 

2 25.0 

1 12.5 

1 12.5 

- -

1 12.5 

1 12.5 

Pós-grado 3 37.5 Consult. -

Mestrado 1 12.5 Superv. 2 

Doutorado - - Gerente -

Pós- - - Exec. 4 
doutor. 

Amostra da Empresa = 8 

** 2 respondentes que assinalaram a opção "outros" foram compilados na função "técnico". 

Analisando-se as amostras que compuseram os subgrupos das três organizações, 

destacam-se os seguintes pontos: 

• Sexo 

De um total de 19 talentos do sexo feminino que compõem a amostra, 47% 

encontram-se no subgrupo da empresa aérea, enquanto que 63% dos homens pertencem à 

empresa estatal. Observando sob a ótica dos três subgrupos, 60% dos 15 respondentes da 

empresa aérea são mulheres, enquanto que no Centro de Pesquisas e na empresa de 

publicidade, respectivamente, 73% e 62% são homens. 

-

25.0 

-

50.0 
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• Escolaridade 

É no centro de pesquisas da empresa estatal onde se encontra a amostra com nível 

de escolaridade mais alta das três organizações. Dos 26 talentos, 50% possuem mestrado, 

15% doutorado e 4% pós-doutorado. Estes resultados justificam-se tendo em vista que 

investimentos em P&D - pesquisa e desenvolvimento, necessariamente, devem vir 

acompanhados de investimentos em educação. 

• Função 

A empresa aérea não apontou talentos com funções executivas para participar da 

pesquisa, talvez pela dificuldade de acesso à cúpula, fato comum em empresas de grande 

porte. Já na empresa de publicidade, 50% da sua amostra são executivos e 25% exercem 

funções de liderança. 

73% dos talentos da empresa aérea são técnicos, da mesma foram que 46% do 

centro de pesquisa. 

A função consultor é encontrada apenas no centro de pesquisas e a função 

supervisor apenas na empresa aérea. 

• Faixa etária 

No subgrupo de talentos do centro de pesquisa, 852% têm idades entre 36 e 50 

anos. A maior concentração de idades da amostra da empresa aérea está na faixa de 31-45 

anos (60%). 
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No subgrupo da empresa de publicidade estão os talentos mais jovens: 62% têm 

entre 26 e 40 anos, enquanto que, nesta mesma faixa, encontram-se apenas 15% dos 

respondentes do Centro de Pesquisas. Embora ambas as organizações tenham como 

matéria-prima de trabalho a criatividade e a inovação, o timing dos resultados e as 

competências aplicadas variam. Enquanto que um centro de pesquisas de uma grande 

empresa estatal processa soluções de problemas tecnológicos, o que demanda uma 

maturidade maior dos cientistas, as empresas de publicidade giram mais rapidamente para 

poderem sobreviver, justificando a preferência por talentos mais jovens sem limitações ou 

vícios. 

7.3. Percepção do talento quanto ao reconhecimento e recompensa que recebe 

A partir da questão: "Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela 

sua empresa?", verificou-se que 55% dos talentos da amostra sentem-se reconhecidos e 

recompensados por suas organizações, embora a maioria esteja concentrada em uma das 

três organizações, como pode ser observado, adiante, na amostra por empresa (Tabela 7.6). 

A Tabela 7.5 apresenta os resultados que caracterizam a amostra de respondentes. 

"Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela sua empresa?" 

SIM NAO TOTAL 

f % F % F 

27 55 22 45 49 

Tabela 7.5 - Percepção dos talentos quanto ao reconhecimento que recebem 

a) Distribuição POR EMPRESA 
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A Tabela 7.6 apresenta o resultado da percepção dos talentos quanto ao 

reconhecimento e recompensa que recebem nas empresas em que trabalham. Os 

percentuais foram calculados com base nos 55% que disseram "sim" e nos 45% que 

responderam que não se encontram satisfeitos. 

"Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela sua empresa?" 

EMPRESA SIM=SS% NAO=4S% 
f % F % 

Empresa Privada- 7 26 8 36 
Serviços Aéreos 
Empresa Estatal - centro 

13 48 13 59 
de pesquisas 
Empresa Multinacional de 7 26 1 5 
Publicidade 

TOTAL 27 100 22 100 

Tabela 7.6 • Percepção dos talentos quanto ao reconhecimento que recebem em suas empresas 

Analisando-se os resultados totais, apreende-se que dos 55% de respondentes que 

disseram "sim", quase a metade pertence ao centro de pesquisa e a outra metade está 

dividida, equivalentemente, entre a empresa aérea e a de publicidade. Observa-se que no 

centro de pesquisa a quantidade de respostas "sim" e "não" é a mesma em números 

absolutos (f=13), no entanto, percentualmente verifica-se uma diferença de 11 pontos 

percentuais (48% para o "sim" e 59% para o "não"). 

Analisando-se distintamente cada amostra, verifica-se que 87% dos talentos da 

empresa de publicidade disseram que se sentem reconhecidos e recompensados. Talvez 

pelo fato da empresa ter um número reduzido de empregados, identificar, reconhecer e 

recompensar talentos seja mais fácil do que em organizações de grande porte, o que 

poderia explicar o "sim" quase absoluto nas respostas. Na amostra da empresa aérea, 47% 

dos seus talentos se percebem reconhecidos e recompensados. 
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Dos 45% de talentos que não se sentem reconhecidos e recompensados, 59% 

pertencem à empresa estatal e 36% à empresa aérea, ou seja, tanto a empresa privada 

quanto a estatal parecem que não são muito eficazes em suas práticas de reconhecer e 

recompensar desempenhos. Possivelmente, estão fazendo uso de mecanismos inadequados 

para atingir as necessidades dos talentos, desperdiçando, assim, seus recursos. Ou, talvez, 

optem por reter seus talentos apenas por um tempo definido. 

b) Distribuição POR SEXO 

A Figura 7.6 apresenta o percentual de homens e mulheres que se sentem 

reconhecidos e recompensados. 

Como talento, você se sente reconhecido e recompensado? 
SIM 

74% 

26% 

• Masculino 

DFeminino 

Figura 7.6 - Percepção dos talentos de ambos os sexos quanto ao reconhecimento que recebem 

A Figura 7.7 apresenta o percentual de homens e mulheres que não se sentem 

reconhecidos e recompensados, seguida de comentários. 



Como talento, você se sente reconhecido e recompensado? 
NÃO 

55% 

45% • Masculino 

o Feminino 

Figura 7. 7· Percepção dos talentos de ambos os sexos quanto ao reconhecimento que recebem 
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Comparativamente, os homens sentem-se mais reconhecidos e recompensados 

(74%) do que os talentos do sexo feminino (26%) que responderam "sim" à pergunta 

formulada. 

Considerando-se só os talentos do sexo masculino (f-=30), 66% sentem-se 

reconhecidos e recompensados, enquanto que na amostra feminina (f-=19) apenas 24% 

sentem-se da mesma forma. 

Dos 22 talentos que responderam "não", 55% são mulheres, enquanto 45% são do 

sexo masculino. Apesar do discurso corrente nas organizações de que há oportunidades 

iguais para ambos os sexos, ainda observam-se discriminações quanto aos talentos do sexo 

feminino, o que aumentam as chances das mulheres deixarem suas empresas antes dos 

homens. 

c) Distribuição por FAIXA ETÁRIA 

A Figura 7.8 representa o percentual de faixas de idade em que se encontram os 

talentos que se sentem mais reconhecidos e recompensados. Observa-se o formato visual 

da curva com proximidade da distribuição normal. 
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Figura 7.8 - Área ocupada pelos talentos que se sentem reconhecidos e recompensados -
por faixa etária 

Da amostra de talentos (/=27) que se sentem reconhecidos e recompensados, 26% 

têm idades entre 36 e 40 anos. Estendendo-se esta faixa até 50 anos, amplia-se o percentual 

para 60%. 

Observa-se que dos 36 aos 40 anos, o talento está no auge da sua fase produtiva, 

época em que consolida sua maturidade profissional, estando pronto para competir no 

mercado. Sua auto-estima é reforçada ao receber convites para deixar a empresa ou para 

assumir posições e tarefas de maior complexidade. Embora o percentual de talentos que 

tenha respondido "sim, sinto-me reconhecido e recompensado" seja o mais significativo 

(26%), é também o mais vulnerável. Esta vulnerabilidade pode se estender até os 45 anos 

como idade máxima, de modo geral, em que decresce o fluxo de movimentação dos 

talentos no mercado de trabalho. 
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Por outro lado, observando-se as respostas dos talentos que disseram que não se 

sentem reconhecidos e recompensados em suas empresas, verifica-se que o maior 

percentual de insatisfação está entre 46 e 50 anos, deslocando a inclinação da curva para o 

lado direto. A Figura 7.9 demonstra isto. 
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Figura 7.9 - Área ocupada pelos talentos que não se sentem reconhecidos e 
recompensados - por faixa etária 
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Embora os dados da Figura 7.8 demonstrem que dos 35 aos 40 anos, o talento 

sente-se satisfeito com o reconhecimento e a recompensa que recebe, à medida que o 

tempo passa, ele começa a não se perceber tão reconhecido e recompensado, alcançando o 

maior percentual de insatisfação entre 41 e 50 anos (63% dos talentos desta faixa etária). 

A Tabela 7.7 apresenta a origem dos dados por faixa etária dos talentos que 

responderam "sim" e "não" à pergunta inicial do questionário. 
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"Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela sua empresa?" 

FAIXA ETARIA SIM NAO 
F % F % 

18 a 25 - - - -

26 a30 2 7 1 5 

31 a 35 4 15 2 9 

36 a40 7 26 1 5 

41 a45 5 19 6 27 

46 a 50 4 15 8 36 

51 a 55 3 11 2 9 

> 55 anos 2 7 2 9 

TOTAL 27 100 22 100 
Tabela 7.7· Percepção dos talentos, por faixa etária, quanto ao reconhecimento e recompensa 
que recebem 

c) Distribuição por FORMAÇÃO EDUCACIONAL 

Dentre os 27 talentos que se sentem reconhecidos e recompensados, 26% têm nível 

superior e 44% têm pós-graduação; comparativamente aos 32% e 14% com os mesmos 

níveis de escolaridade, respectivamente, que não se sentem reconhecidos e recompensados. 

No subgrupo dos mestres (f-=1O), 66% não se sentem reconhecidos e 

recompensados. Em compensação, 80% dos pós-graduados (f-=15) e 75% dos doutores 

(f-=4) percebem-se reconhecidos e recompensados pelas organizações onde trabalham. 

O único pós-doutorado da amostra ao ser questionado se era reconhecido e 

recompensado, respondeu "não". No entanto, acrescentou o seguinte comentário: "- Sim, 

de forma informal ; não, de maneira formal , ou seja, há reconhecimento, mas não há 

recompensa". Na verdade, compreende-se que ele se percebe reconhecido pelos superiores 
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e pares como um talento, mas possivelmente as práticas de reconhecimento utilizadas pela 

empresa são inadequadas às suas necessidades, tomando-se insuficientes à retenção. 

A Tabela 7.8 apresenta as distribuições de freqüência dos talentos por formação 

educacional, daqueles que se sentem e não sentem reconhecidos e recompensados. 

"Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela sua empresa?" 

FORMAÇAO SIM NAO 
EDUCACIONAL f % f % 

Superior 7 26 7 32 

Pós-G raduação 
12 44 3 14 

Mestrado 
5 19 10 45 

Doutorado 3 11 1 5 

Pós-doutorado 
1 5 - -

TOTAL 27 100 22 100 
Tabela 7.8 - Percepção dos talentos, por escolaridade, quanto ao reconhecimento e recompensa 
que recebem 

d) Distribuição POR FUNÇÃO 

Os talentos que exercem funções técnicas representam 68% do grupo que se sente 

menos reconhecido e recompensado. Deve ser lembrado que os técnicos são os 

especialistas que detêm o conhecimento, que fazem acontecer os resultados da 

organização, futuros consultores e gerentes. Acrescentando os consultores ao grupo de 

técnicos, o percentual sobe para 91 %. Há, portanto, nscos de evasão e de perda de 

conhecimento para as empresas. 
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Dentro de suas respectivas amostras, 90% dos gerentes e 100% dos executivos 

sentem-se reconhecidos e recompensados, enquanto que os dois supervisores estão 

divididos entre as duas possibilidades de respostas. 

A Tabela 7.9 apresenta a distribuição dos resultados. 

"Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela sua empresa?" 

FUNÇAO * SIM NAO 
/ % / % 

Técnico 10 37 15 68 

Consultor 1 4 5 23 

Supervisor 1 4 1 5 

Gerente 9 33 1 5 

Executivo 6 22 - -
TOTAL F=27 100% /=22 100% 

-Tabela 7.9 - Percepção dos talentos distribuídos de acordo com a funçao que ocupam na 
organização, quanto ao reconhecimento que recebem. 

De forma resumida, podemos que dizer que 55% dos talentos da amostra que se 

percebem mais reconhecidos e recompensados por suas organizações estão assim 

distribuídos: 

• 74% dos homens; 

• 45% que têm idades entre 36-45 anos; 

• 56% dos talentos com pós-graduação e doutorado; 

• Todo o grupo de executi vos. 

Embora os técnicos representem 37% dos talentos que se sentem reconhecidos e 

recompensados, eles ocupam também 68% do grupo que considera que não são 

reconhecidos pela organização onde trabalham. 
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Não faria sentido esperar que houvesse homogeneidade na amostra e muito menos 

nas organizações, mas o que se pode verificar é que não existem características específicas 

dos seres humanos que os façam talentos. Talentos podem ter qualquer idade, sexo ou nível 

cultural, ocupar qualquer função. Das características do indivíduo (Porter & Miles, 1974), 

o que os diferenciam são aspectos de sua personalidade, interesses e motivação que fazem 

acontecer o que a empresa espera dele. 

Talentos trazem para si um projeto de vida pessoal, no qual a organização faz parte. 

Em comum nesse projeto estão a necessidade de realização (Maslow, 1987) e o desejo de 

serem vistos e reconhecidos como seres humanos que agregam valor ao grupo e aos 

objetivos da organização. Outros resultados da pesquisa nos levarão a isto. 

Este capítulo apresentou as características gerais da amostra, concluindo que dos 49 

talentos, os homens exercem maioria, assim como, predominam talentos com nível 

supenor, atuando como técnicos especialistas, todos com idades acima de 26 anos. O 

capítulo apresentou, também, as respostas dos talentos aos serem questionados se se 

percebiam reconhecidos e recompensados pelas empresas onde trabalham, concluindo que, 

embora 55% sentem-se desta forma, uma parcela significativa poderá vir a deixar a 

organização onde trabalha. 
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CAPÍTULO 8 

MECANISMOS DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA NA 
RETENÇÃO DOS TALENTOS 

Este capítulo apresenta quais são os mecanismos de reconhecimento e recompensa 

mais motivadores, na visão dos talentos, para que eles permaneçam em uma organização; 

classifica-os em quatro grandes grupos e verifica a existência de blocos motivacionais que 

possam reforçar a retenção. Apresenta, também, os resultados da pesquisa de campo que 

avaliou se os mecanismos ditos motivadores, quando efetivamente praticados, alterariam a 

motivação dos talentos, interpretando-os sob a ótica de modelos de retenção. 

8.1. Identificação de Motivadores à Retenção 

A pesquisa bibliográfica forneceu, dentre outras informações, os principais 

mecanismos de reconhecimento e recompensa que poderiam ser adotados pelas 

organizações na valorização e retenção de seus talentos. Os resultados apresentados na 

Tabela 6.2 foram inseridos no questionário (anexo A) e utilizados na pesquisa de campo. A 

solicitação que originou os resultados, apresentados adiante, foi: "Identifique os 

mecanismos de reconhecimento e recompensa que mais motivam você a permanecer em 

uma organização". 

De acordo com a percepção de cada um dos respondentes, foi possível avaliar quais 

dos trinta e um mecanismos de reconhecimento e recompensa seriam mais motivadores à 
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permanência dos talentos nas organizações, na medida em que os respondentes associaram 

graus de 1 a 4, sendo 4 o mais motivador. 

A Tabela 8.1, além de apresentar a distribuição de freqüência dos resultados, 

possibilita uma visão integrada dos mecanismos de reconhecimento e recompensa de 

acordo com o grau de motivação atribuído pelos talentos. 

MECANISMO DE RECONHECIMENTO E Grau Grau Grau Grau 

RECOMPENSA 1 2 3 4 

Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence 1 3 10 35 

Aprovação e apoio de líderes da organização 2 5 14 28 

Prêmio em viagem para você, ou para você e sua família, 13 16 12 8 
divulgados na organização 

Premiação simbólica e pontual por meio de troféus, placas, 22 15 8 4 diplomas, escudos e festas comemorativas pelo término de 
projetos ou aniversários. 
Destaque para participar de comissões técnicas 6 8 23 12 
representando a gerência ou a empresa 

Trabalhos seus divulgados interna e externamente à empresa 2 10 12 25 

Elogio por escrito e divulgado na organização 4 10 24 11 

Elogio por escrito só de seu conhecimento 13 15 14 7 

Elogio por escrito associado a recompensas financeiras, mas 4 10 20 15 
só de seu conhecimento 

Ser escolhido "O empregado do mês" com destaque em toda 20 18 8 3 
a organização 

Receber título ou função de Consultor sendo reconhecido 3 10 7 29 
pelo notório saber 

Receber título ou função de Consultor, não sendo visto como 11 20 15 3 
tal , porém recebendo acréscimo financeiro 

Prêmio pecuniário compatível com o que você percebe sobre 1 13 19 16 
sua invenção ou inovação, sem nenhuma divulgação 

Prêmio simbólico por sua inovação ou invenção, com 7 8 17 17 
reconhecimento em toda organização 

Reconhecimento de superiores e pares por ter uma sugestão 4 4 18 23 
sua implementada 

Recompensa financeira por uma sugestão sua implementada, 2 11 21 15 
sem qualquer divulgação 
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MECANISMO DE RECONHECIMENTO E Grau Grau Grau Grau 

RECOMPENSA 1 2 3 4 

Valor em dinheiro por tempo de serviço -quanto mais antigo 
18 14 10 7 na empresa, maior o valor recebido - para você e todos os 

outros empregados 

Prêmios simbólicos de reconhecimento pela antiguidade na 23 15 5 6 
empresa para você e todos os empregados 

A vanço anual de nível (horizontal) na carreira 19 20 7 3 
independentemente do desempenho 

Bônus financeiro e pontual por desempenho - somente para 5 8 21 15 
poucos 

Bônus financeiro e pontual por desempenho para a maioria 2 18 16 13 

Cupons de lojas e restaurantes na superação de metas 22 14 10 3 

Distribuição de ações para todos os empregados, quando o 3 12 16 18 
balanço for positivo 

Promoção (vertical) na hierarquia superior, associada a 3 4 9 33 
ganhos e tarefas mais complexas 

Ser um dos escolhidos para o Programa de Autopromoção 3 4 26 16 
Salarial (você decide seu salário) 

Participação nos lucros de forma igualitária para todos os 6 12 9 22 
empregados, se o balanço for positivo 

Pontos acumulados a serem trocados pelas mercadorias que 26 14 9 O 
você desejar 

Prêmios em dinheiro, com valores fixos ou percentuais do 3 10 18 18 
salário mensal, comissões ou em mercadorias, pelo 
cumprimento de metas 
Bolsas de estudo, participação em congressos, assinatura de 3 5 20 21 
periódicos exclusivos para você 

Ser escolhido para realizar um projeto que seja um desafio 1 2 11 35 
profissional 

Oportunidade para repassar informações, ministrar aulas 5 5 25 14 

• N ... . -Tabela 8.1 - Dlstrlbwçao de frequencla de acordo com o grau mohvador à permanenCla nas orgamzaçoes, 
conforme percepção do talento, considerando-se o grau 4 como o mais motivador. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 8.1, associou-se os graus 1 e 2, e os 

graus 3 e 4, considerando-os como menos (-) e mais (+) motivadores respectivamente. Para 

que pudessem ser mais bem visualizados, os mecanismos mais motivadores (graus 3 e 4) que 

apresentaram percentual de respostas acima de 50%, foram identificados com a cor azul 
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mais forte. Os mecanismos menos motivadores (graus 1 e 2) que apresentaram percentuais 

de respostas acima de 50%, foram identificados com a cor azul clara. 

Nota-se que quanto mais alto for o valor obtido nos graus motivadores (3 e 4), mais o 

mecanismo é capaz de reter o talento na organização. No caso dos graus menos motivadores 

(1 e 2) o efeito é inverso. 

A distribuição percentual é apresentada na Tabela 8.2, a seguir. 

MECANISMOS DE RECONHECIMENTO E 

RECOMPENSA 

Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence 

Aprovação e apoio de líderes da organização 

ou para você e sua familia, 

Premiação simbólica e pontual por meio de troféus, placas, 
diplomas, escudos e festas comemorativas pelo término de 

etos ou aniversários. 
Destaque para participar de comissões técnicas 
representando a gerência ou a empresa 

Trabalhos seus divulgados interna e externamente à 
empresa 

Elogio por escrito e divulgado na organização 

Elogio por escrito só de seu conhecimento 

Elogio por escrito associado a recompensas financeiras, 
mas só de seu conhecimento 

Ser escolhido "O empregado do mês" com destaque em 
toda a organização 

Receber título ou função de Consultor sendo reconhecido 
pelo notório saber 

Receber título ou função de Consultor, não sendo visto 
como tal, porém recebendo acréscimo financeiro 

Prêmio pecuniário compatível com o que você percebe 
sobre sua invenção ou inovação, sem nenhuma divulgação 

Prêmio simbólico por sua inovação ou invenção, com 
reconhecimento em toda organização 

Menos Motivador 
Graus 1 e2 

8 

14 

59 

76 

29 

24 

29 

57 

29 

78 

26 

63 

29 

31 

41 

24 



MECANISMOS DE RECONHECIMENTO E 

RECOMPENSA 

Reconhecimento de superiores e pares por ter uma 
sugestão sua implementada 

uma sua 
sem uer di 

Valor em dinheiro por tempo de serviço -quanto mais 
antigo na empresa, maior o valor recebido - para você e 
todos os outros ,""rnnr~"Tl" 

para todos os empregados, quando 
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Menos Motivador 
Graus 1 e 2 

16 

27 

65 35 

78 22 

80 

27 

41 

73 

31 

14 

14 

37 

82 

27 

16 

8.2 - Distribuição percentual dos graus motivadores permanência nas organizações 
conforme percepção do talento. 
Legenda = mecanismo mais motivador à retenção; 

= mecanismo menos motivador à retenção 

Verifica-se que dos 31 mecanismos que poderiam ser adotados pelas organizações 

na tentativa de reterem seus talentos, 21 deles (68%) são considerados motivadores à 

retenção de acordo com a expectativa dos respondentes. 
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A Figura 8.1 resume os oito mecanismos mais motivadores (valores iguais ou 

acima de 80%), posicionado-os em ordem decrescente de importância. 

% 

Mecanismos de Reconhecimento e Recompensa mais 
Motivadores 

• Ser escolhido para realizar um projeto que seja um desafio profissional 

O Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence 

• Promoção (vertical) na hierarquia superior, associada a ganhos e tarefas mais 
complexas 

O Ser um dos escolhidos para o Programa de Autopromoção Salarial 

• Aprovação e apoio de lideres da organização 

• Reconhecimento de superiores e pares por ter uma sugestão sua implementada 

• Bolsas de estudo, participação em congressos, assinatura de periódicos 
exclusivos para você 

• Oportunidades para repassar informações, ministrar aulas 

Figura 8.1 • Mecanismos de reconhecimento e recompensa mais motivadores 
à retenção (percentual de respostas nos graus 3 e 4 acima de 80% ) 

Constata-se, ao observar os valores percentuais, que todos os oito mecanismos 

apontados como mais motivadores à permanência dos talentos nas organizações (por mais de 

80% dos respondentes) embutem formas de reconhecimento e aprovação, assim como, 

oportunidades de crescimento profissional. 

Estendendo a relação para 10 mecanismos, em 9° lugar está "trabalhos seus 

divulgados interna e externamente à empresa (76%)" e no 10° lugar, com 74%, encontra-se 

"Receber título ou função de consultor sendo reconhecido pelo notório saber". Observa-se 
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que nas dez primeiras colocações não surgem recompensas como fatores de retenção de 

talentos, associadas ou não diretamente a valores pecuniários. 

Por outro lado, os mecanismos menos motivadores à retenção são os que receberam 

os maiores percentuais nos graus 1 e 2. Os resultados são apresentados na Figura 8.2, a 

seguir, tendo sido destacados na Figura apenas os percentuais acima de 70%. 

MECANISMOS DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA MENOS 
MOTIVADORES A RETENÇÃO 

83 .---~~---------------------------------------------------. 
80 

78 78 
78 

73 
73 

68 

• Pontos acumulados a serem torçados pelas mercadorias que você desejar 

Avanço anual de nível ( horizontal) na carreira 

• Prêmios simbólicos de reconhecimento pela antiguidade na empresa para você e todos 
os empregados 

• Ser escolflido o empregado do mês 

• Prêmjação simbólicos e pontual por meio de trofeus, placas, diplomas, escudos, festas 
comemoraüvas pelo térrruno de projetos ou aniversários. 

• Cupons de lojas e restaurantes na superação de metas 

Figura 8.2 - Mecanismos de reconhecimento e recompensa menos motivadores à retenção 
(percentual de respostas nos graus 1 e 2) . 

Verifica-se que o mecanismo que menos motiva à permanência dos talentos nas 

organizações (último lugar com maior percentual nos graus 1 e 2) é o "pontos acumulados 

a serem trocados pelas mercadorias que você desejar" (82%). Trata-se de um mecanismo 

não associado ao desempenho, apenas ao recebimento de valores pecuniários indiretos. 

"A vanço anual de nível (horizontal) na carreira independentemente do 

desempenho" foi apontado por 80% dos talentos como menos motivador à retenção. 

Embora acene como uma oportunidade de crescimento profissional, também não está 
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associado ao desempenho. Os talentos, ao que parecem, não ficam motivados ao avançar 

na carreira profissional se não perceberem que o que estão recebendo está associado ao seu 

esforço. 

Além do dois mecanismos descritos, outros quatro apresentados na Figura 8.2 não 

estimulam a retenção e estão associados a recompensas simbólicas ou pecuniárias 

indiretas. 

Embora o foco do estudo esteja direcionado, neste momento, para os mecanismos 

de reconhecimento e recompensa mais motivadores à retenção do talento, os menos 

motivadores merecem igualou maior atenção, tendo em vista que se as empresas os 

estiverem praticando estão desperdiçando recursos. Caso os talentos não se sintam 

reconhecidos e recompensados, suas chances de deixarem a organização aumentam. 

Analisando-se os diversos tipos de mecanismos de reconhecimento e recompensa 

descritos na Tabela 6.1, percebe-se que é possível aglutiná-los em quatro grandes grupos: 

• Reconhecimento e aprovação - aprovação e apoio de pares e líderes, elogios 

formais, indicações para o programa de autopromoção salarial, título de 

consultor pelo notório saber, destaque "o empregado do mês"; 

• Oportunidades de crescimento e carreira - avanço de nível (horizontal), 

promoção (vertical), divulgação interna e externa de trabalhos realizados, 

oportunidades de participação em congressos e em comissões técnicas, 

bolsas de estudo, participação em comissões técnicas. 
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• Recompensas pecuniárias diretas - pagamento de bônus, participação nos 

lucros, adicionais por tempo de serviço, pagamento por tarefas ou metas 

cumpridas, prêmios por invenções e elogios associados a recompensas 

financeiras; 

• Recompensas pecuniárias indiretas - prêmios em viagens, distribuição de 

ações, brindes, cupons de lojas e restaurantes, programa de sugestões com 

premiações em mercadorias, além de prêmios pelo tempo de afiliação à 

organização; 

Os 21 mecanismos de reconhecimento e recompensa identificados como mais 

motivadores à retenção de talentos foram classificados em um dos quatro grupos descritos 

e reagrupados, sendo, então, possível checar a existência de blocos motivacionais que 

pudessem reforçar a permanência dos talentos nas organizações. 

Os percentuais de respostas foram ordenados do mais motivador para o menos 

motivador, sendo considerados apenas percentuais aCIma de 50%. Os resultados são 

apresentados nas Tabelas 8.3; 8.4; 8.5 e 8.6 respectivamente. 



RECONHECIMENTO E APROVAÇÃO 

ORDEM 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

MECANISMO DE RECONHECIMENTO 

reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence 

dos escolhidos para o Programa de A ,t()"r(),m(),r!>() 

e apoio de lideres da organização 

hecimento de superiores e pares por ter uma 
implementada 

lKe:celDer título ou função de Consultor sendo reconhecido pel 
saber 

por escrito e divulgado na organização 

simbólico por sua inovação ou 
reconhecimento em toda 
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MAIS 
MOTIVADORES 

% 

Tabela 8.3 • Mecanismos mais motivadores à retenção associados ao reconhecimento e 
aprovação 

OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E CARREIRA 

ORDEM MECANISMO DE RECONHECIMENTO 

realizar um projeto que seja 

2 
na hierarquia superior, associada a 

em congressos, assinatura 
3 

você 

4 para repassar informações, ministrar aulas 

5 seus divulgados interna e externamente à empresa 

6 
para participar de comissões técnicas 
ou a ..,rn,nr..,'<:, 

MAIS 
MOTIVADORES 

(%) 

Tabela 8.4 • Mecanismos mais motivadores à retenção associados à oportunidade de 
Crescimento e carreira 
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RECOMPENSAS PECUNIÁRIAS DIRETAS 

MAIS 
ORDEM MECANISMO DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA MOTIVADORES 

(%) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

em dinheiro, com valores fixos ou percentuais do 
, comissões ou em mercadorias, pelo cumprimento 

financeiro e pontual por desempenho - somente 

lKeconllpensa financeira por uma sugestão sua implementada, 
divulgação 

pecuniário compatível com o que você percebe sobre 
nVP'nro", ou inovação, sem nenhuma divulgação 

ipação nos lucros de forma igualitária para todos 
\.-"", .... v.>. se o balanço for positivo 

nus financeiro e pontual por desempenho para a maioria 

Tabela 8.5 - Mecanismos mais motivadores à retenção associados recompensas pecuniárias 
diretas 

RECOMPENSAS PECUNIÁRIAS INDIRETAS 

MAIS 
ORDEM MECANISMO DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA MOTIVADORES 

(%) 

para todos os empregados, q 

Tabela 8.6 - Mecanismos mais motivadores à retenção associados recompensas pecuniárias 
indiretas 

Na proposta que reagrupa os mecanismos mais motivadores (graus 4 e 5 acima de 

50%), foi possível verificar que os grupos "Reconhecimento e aprovação" e 

"Oportunidades de crescimento profissional" possuem maiores percentuais de escolha, 

representando assim, os mecanismos que detêm maior poder de retenção. Mecanismos 

associados a recompensas pecuniárias indiretas são pouco motivadores na retenção de 

talentos, de acordo com os resultados apontados. 
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Cabe salientar, porém, que não existe relação de causa e efeito entre o fato do 

mecanismo ser menos motivador e a desmotivação do talento. Os teóricos e estudiosos da 

motivação humana, dentre eles Herzberg (In Hersey & Blanchard,1986), ensinam que há 

fatores cuja presença não, necessariamente, motiva, mas sua ausência pode desmotivar. 

Segundo Herzberg, trata-se de fatores higiênicos mais relacionados à ambiência2
. Da 

mesma forma, algo pode ser muito motivador antes de ser obtido, conforme defendem os 

estudiosos das teorias da intencionalidade e das expectativas, e não serem motivadores 

após efetivamente alcançados. 

Além do mais, conforme Kohn (1998,p.64), "quanto mais desejável for a 

recompensa e quanto mais for percebida antes como possível de ser atingida, maIs 

desmoralizante é perdê-la e, de uma outra forma, o autor complementa: " muitos estudos 

descobrem que as recompensas não esperadas são muito menos destrutivas do que as que 

são previamente anunciadas .. ". (Kohn,1998,p.65), 

Assim, antes de concluir-se que um mecanismo é mesmo motivador à retenção, 

convém avaliar se haverá alteração na motivação do talento, ao longo do tempo, ou seja, 

quando ele for contemplado com o reconhecimento ou com a recompensa, ou quando 

deixar de sê-lo por qualquer motivo. 

A pesquisa de campo apresentou respostas. A pesquisa bibliográfica fundamentou 

essas respostas. Os resultados são apresentados adiante. 

2 Nota da autora - Porter & Miles (1974) incluem os mecanismos de reconhecimento e recompensa na 
dimensão da motivação que denomina de Características da situação do trabalho. onde estão inseridos 
aspectos relacionados à ambiência. Veja-se capítulos 1 e 4 desta obra. 
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8.2. Alterações na Motivação do Talento 

A questão: "Identifique os mecanismos de reconhecimento e recompensa que mais 

motivam você a permanecer em uma organização" (questionário - anexo A) avaliou a 

expectativas dos talentos em receberem determinados mecanismos de reconhecimento e 

recompensa, ficarem moti vados e permanecerem na organização onde trabalham. 

No mesmo questionário, os 49 talentos da amostra assinaram suas respostas às 

seguintes questões: "Caso você fosse reconhecido e/ou recompensado, o que você acha que 

iria acontecer com a sua motivação? Ela aumentaria? Não mudaria? (ou seja, para você 

seria indiferente ser contemplado com aquele mecanismo)". Da mesma forma, 

responderam: "O que aconteceria com a sua motivação caso você não fosse contemplado? 

Ela diminuiria ou não mudaria?". 

O grupo de perguntas que associou alterações e neutralidade à motivação permitiu 

quatro tipos de respostas às questões formuladas, conforme Tabela 8.7. 

ALTERAÇOES 
AUMENTA NÃO MUDA * DIMINUI 

NA MOTIVAÇÃO 
As chances de o talento Se não houver alteração na 
permanecer na organização motivação do talento, o 

Ao ser contemplado aumentam, na medida em mecanismo é inócuo para 
sua motivação .. . que ele percebe seu esforço reter 

reconhecido e 
recompensado 

O mecanismo neutraliza a Como se trata de um 
motivação, sendo mecanismo motivacional, a 

Não sendo 
indiferente o fato de não atenção deve éstar voltada 

contemplado, sua 
ser contemplado. Não para os talentos que não 

motivação .. 
provoca a saída, mas foram distinguidos, porque a 
também não impede que o chance deles deixarem a 
talento deixe a organização aumenta. 
organização. 

Tabela 8.7 - Opções de respostas dos talentos quanto a possíveis alterações em sua motivação ao serem 
ou deixarem de ser contemplados com mecanismos de reconhecimento e recompensa. 
Legenda - * a este grupo, inclui-se mecanismos não motivadores, conforme a percepção do talento. 



140 

A combinação das possíveis respostas (Tabela 8.7) pennitiu a geração de um 

modelo de análise da força de retenção do mecanismo a partir da concepção 

fenomenológica do talento, ao avaliar, de início suas expectativas em ser reconhecido e 

recompensado e, posteriormente, estimando alterações prováveis (aumenta, diminui, não 

muda) na sua motivação com o decorrer do tempo. 

A Tabela 8.8 apresenta os possíveis resultados desta combinação. 

MECANISMO CONTEMPLADO NAO CONTEMPLADO 
Expectativa 

MOTIVAÇÃO MqTIVAÇÃO MOTIVAÇÃO MOTIVAÇÃO x 
Concretização AUMENTA NAOMUDA DIMINUI NÃO MUDA 

Mecanismo Receber o Receber o Não receber, O mecanismo não 
Motivador mecanismo aumenta mecanismo não aumentam as motiva, mas 

a retenção. garante a retenção chances do talento também não 
mas não desmotiva deixar a desmotiva e não 
os não organização retém 
contemplados 

Mecanismo não O efeito é O mecanismo é O mecanismo é O mecanismo é 
motivado r efêmero, não inócuo para reter inócuo para reter inócuo para reter 

chegando a reter 

Tabela 8.8 . Modelo de análise de retenção que relaciona expectativa e alterações na motivação no 
decorrer do tempo, caso o talento seja e não seja contemplado com determinado mecanismo de 
reconhecimento e recompensa. 

Os resultados encontrados (Anexo B) consolidaram a resposta à questão inicial - até 

que ponto os mecanismos de reconhecimento e recompensa são motivadores para reter 

talentos nas organizações? Além disso, permitiram validar a teoria, na medida em que os 

resultados do estudo conceitual (Tabela 6.2) que relacionou os mecanismos de 

reconhecimento e recompensa e três correntes da motivação auxiliaram à análise e à 

interpretação das respostas . 

As respostas relativas a cada um dos vinte mecanismos motivadores são 

apresentadas e interpretadas, a seguir, de acordo com o modelo (Tabela 8.9) de análise de 

retenção. 
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GRUPO I - OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E CARREIRA 

10 - Ser escolhido para realizar um projeto que seja um desafio profissional 

Os resultados da pesquisa na literatura apontam este mecanismo como capaz de 

gerar motivação e retenção, já que o fato de "ser escolhido" afeta a auto-estima do 

profissional, bem como o sentimento de auto-realização (teoria das necessidades). Sendo 

um fator motivador, Herzberg considera que se o talento for contemplado sua motivação 

aumenta, caso contrário diminui. Desafios profissionais percebidos como interessantes 

também tendem a gerar motivação (teoria das expectativas). 

Os resultados da pesqUIsa de campo apontam este mecanismo como o mais 

moti vador na retenção e talentos (94%). Os percentuais seguintes confirmam sua força na 

retenção, na medida em que 90% dos talentos responderam que se forem contemplados, 

sua motivação aumentará. Caso isto não ocorra, 65% acreditam que ficariam 

desmotivados, mas 35% acham que sua motivação não sofreria alteração. 

Os resultados da pesquisa de campo estão em acordo aos conceitos e significam que 

muitas vezes uma decisão gerencial de rotina, como é escolher alguém para conduzir um 

projeto, pode tomar-se um fator motivacional e de retenção, se for bem conduzido. No 

entanto, pode gerar desmotivação aos não escolhidos, merecendo, também a devida 

atenção, já que aumentam as chances de evasão. A Figura 8.3 apresenta os resultados. 
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Figura 8.3 - Impacto provável na motivação do talento 

2° - Promoção (vertical) na hierarquia superior, associado a ganhos e tarefas mais 

Complexas 

Os teóricos e estudiosos da motivação avaliam promoções na hierarquia de duas 

formas: como um fator higiênico que não é capaz motivar, mas que se não estiver presente, 

desmotiva; e, como um fator motivacional ao ser associado ao incremento na 

complexidade das tarefas e nas oportunidades de auto-realização. Neste caso, a motivação 

é reforçada quando o talento recebe o prêmio, ou a motivação diminui se ocorrer o oposto. 

Como fator motivacional, influencia, positivamente, a retenção. 

Os resultados obtidos na pesquisa de campo, em acordo com os conceitos, mostram 

que os talentos não encaram a promoção como um fator higiênico. O mecanismo foi 

apontado, em segundo lugar, como motivacional à retenção. 
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A expectativa de promoção de 86% é confirmada quando 88% dos talentos 

acreditam que ficariam motivados caso fossem realmente promovidos, enquanto que 57% 

acham que sua motivação diminuiria, se não fossem contemplados. 

o fato de ser promovido pode motivar a quem foi contemplado, como desmotivar 

quem não foi, portanto, este último grupo é mais propenso a deixar a organização onde 

trabalha. O impacto negativo na motivação para 57% dos talentos, caso não haja a 

promoção, reforça isto. 

A Figura 8.4 apresenta os possíveis impactos na motivação ao ser e a não ser promovido. 
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Figura 8.4 - Impacto provável na motivação do talento 
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3° Bolsas de estudo, participação em congressos, assinatura de periódicos 

exclusivos para você 

Prêmios culturais e educacionais são considerados pela literatura como mecanismos 

motivacionais que preenchem necessidades de auto-estima e auto-realização, favorecendo 

a retenção dos talentos. 

As respostas dos talentos confirmam isso. Além de 84% considerarem que receber 

bolsas de estudo e outros, é fator de motivação à retenção, 76% afirmam que ficariam 

motivados se fossem contemplados. No entanto, chama-se a atenção para os 51% de 

talentos que disseram que se não recebessem o prêmio sua motivação diminuiria, 

percentual equivalente ao do grupo que afirma que seria indiferente ser ou não 

contemplado (49%). 

Parece que receber oportunidades ligadas à educação é motivador, mas deixar de 

recebê-las não afeta a motivação de uma parte dos talentos. A neutralidade destes 49% põe 

em dúvida a efetividade do mecanismo. 

A Figura 8.5 apresenta estes resultados. 
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Figura 8.5 - Impacto provável na motivação do talento 
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4° Trabalhos seus divulgados interna e externamente à empresa 

SO Oportunidade para repassar informações, ministrar aulas 

Os resultados da análise que relaciona a motivação aos mecanismos de 

reconhecimento e recompensa, apresentada na Tabela 6.2, mostram que divulgar trabalhos 

realizados, infonnações e ministrar aulas, além de preencherem necessidades de caráter 

social, de auto-estima e de auto-realização, favorecendo a retenção do talento. A 

expectativa de passar infonnações geraria motivação e retenção efêmeras, mas sua 

confinnação levaria ao aumento da motivação e da retenção. 

As respostas dos talentos confinnam parte da análise conceitual. Embora 76% 

considerem como motivador o fato de ter trabalhos seus divulgados e 84% afinnarem que 

sua motivação aumentaria, caso isto, efetivamente, ocorresse, 57% dos talentos dizem que 

sua motivação não sofreria alterações. A neutralidade da maioria põe em dúvida a 

efetividade do mecanismo na retenção de talentos. 
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Ministrar aulas e repassar informações são oportunidades motivadoras de acordo 

com a expectativa de 80% dos talentos. A maioria dos respondentes (65%) acredita que 

teriam sua motivação aumentada caso houvesse concretização da proposta, porém 78% 

dizem que se isto não fosse possível , seria indiferente para eles. 

Os resultados da pesquisa de campo apontam os mecanismos como semelhantes. A 

expectativa de motivação, assim como a neutralidade da maioria, caso os fatos não se 

concretizem, talvez estejam mais associadas ao interesse e à aptidão do talento para a 

tarefa, ou melhor, às caracteIÍsticas do indivíduo (Porter&Miles,1974). Apesar de' embutir 

um reconhecimento ao saber, ter trabalhos divulgados, passar informações ou ministrar 

aulas pode ser visto como punição para aqueles que não se interessam ou não têm aptidão. 

Os resultados da amostra podem ser conferidos nas Figuras 8.6 e 8.7. 

Trabalhos seus divulgados ... 
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Figura 8.6 • Impacto provável na motivação do talento 
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Oportunidades para repassar informações ... 
Impacto na Motivação do Talento 
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Figura 8.7 • Impacto provável na motivação do talento 

6° Destaque para participar de comissões técnicas, representando a gerência ou a 

empresa 

o resultado da análise que relaciona os mecanismos de reconhecimento e 

recompensa e as teorias da motivação (Tabela 6.2) mostra que ser escolhido para participar 

de comissões técnicas poderá ser fator de retenção, se o talento perceber que se trata de 

oportunidade de realização e crescimento. A expectativa de participar das comissões pode 

ser fator motivacional, mas não garante conceitualmente a retenção após a participação. 

o resultado deste item, na pesquisa de campo, aponta para a mesma direção. Os 

talentos têm expectativa em participar de comissões representando a gerência, indicando 

que este é um mecanismo motivador à retenção antes e após a sua consecução (71%). No 
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entanto, deixar de participar é indiferente para 82%, ou seja, este mecanismo atua 

positivamente na motivação gerada pela expectativa em participar, antes do fato, mas a sua 

concretização não é capaz de motivar, nem desmotivar e reter. 

Veja resultados na Figura 8.8, a seguir. 

Destaque para participar de comissões técnicas ... 
Impacto na Motivação do Talento 

% 
100 ~----------------------------------------------~ 

80 +--4~------------~----------------------~ 

60 

40 

20 

o 

Figura 8.8 - Impacto provável na motivação do talento 

GRUPO 11 - RECONHECIMENTO E APROVAÇÃO 

10 Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence 

Os resultados da pesquisa na literatura (Tabela 6.2) mostram que se trata de um 

mecanismo motivador que preenche necessidades de auto-estima, por estar associado ao 
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prestigio e ao reconhecimento. A motivação e a retenção estariam reforçadas com 

possibilidades de crescimento profissional e realização por meio do grupo. 

Na pesquisa de campo, a aprovação e o apoio dos pares foram considerados como 

motivadores à retenção por 92% dos respondentes, o que mostra a importância das 

características da situação de trabalho (Porter & Miles,1974) na motivação dos talentos. É 

o segundo mecanismo mais motivador dentre os apresentados. Estes dados confirmam-se 

quando 94% acreditam que sua consecução trará alterações positivas na motivação e 71 % 

considerar-se-iam desmotivados, caso isto não ocorresse. Trata-se de um mecanismo 

motivador e capaz de assegurar que os talentos permaneçam na organização. 

A Figura 8.9 apresenta os resultados da pesquisa de campo. 
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Figura 8.9 " Impacto provável na motivação do talento 
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2° Aprovação e apoio de líderes da organização 

4° Reconhecimento de superiores e pares por ter uma sugestão sua implementada 

Examinando-se os resultados dos dois mecanismos, nota-se a proximidade do 

conteúdo motivacional e dos valores encontrados. Ambos buscam a satisfação de 

necessidades de auto-estima, tomando-se motivadores por estarem associados ao prestígio 

desfrutado junto ao grupo e, principalmente, pelas possibilidades de crescimento. 

Na pesquisa de campo, a expectativa dos talentos em receberem aprovação e apoio 

de líderes da organização alcança 86% da amostra, qualificando o mecanismo como 

motivador à retenção. Além do mais, 86% acreditam que sua motivação aumentaria ao 

perceberem que possuem o apoio formal, ou informal, de um líder ou de uma figura 

respeitada e poderosa na organização, enquanto 55% reconhecem que sua motivação não 

será a mesma se o oposto vier a acontecer. 

"Reconhecimento de superiores e pares por ter uma sugestão sua implementada" é 

um mecanismo que abrange dois fatores considerados motivacionais, conforme o resultado 

da pesquisa na literatura: um é o próprio reconhecimento, o desejo de ser notado e aceito 

no grupo que pertence. O outro é ter a oportunidade de ver concretizado um produto que é 

seu, sendo reconhecido por isto. Ambos são motivadores e importantes na retenção. 

A pesquisa de campo também confirma estes conceitos. O mecanismo é 

considerado por 84% como motivador à retenção, sendo que 86% dos talentos indicam que 

sua motivação aumentaria se o reconhecimento for concretizado e quase a metade afirma 

sua indiferença se não obtivesse o reconhecimento. 
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Estes resultados confinnam a importância do reconhecimento, da aprovação e do 

apoio de líderes na mo ti vação e na retenção dos talentos. 

As Figuras 8.10 e 8.11 apresentam os resultados. 
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Figura 8.10 - Impacto provável na motivação do talento 
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Figura 8.11 - Impacto provável na motivação do talento 
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3° Ser um dos escolhidos para o Programa de Autopromoção Salarial (você 

decide seu salário) 

Conceitualmente, trata-se de fator motivacional que auxilia na retenção em função 

da expectativa de participar, bem como do reconhecimento e destaque gerados, mais do 

que pela possibilidade de ganho salarial. 

Os resultados da pesquisa de campo, inicialmente, confirmam que este é um 

mecanismo motivador à permanência do talento na organização para 86% dos 

respondentes, sendo que 76% responderam que sua motivação aumentaria caso fossem um 

dos escolhidos. Porém, 69% afirmaram sua indiferença, caso não fossem contemplados. 

Por apresentarem mais neutralidade do que alterações positivas na motivação, o 

mecanismo não é tão motivador à retenção, quanto demonstrava ser. 



A Figura 8.12 apresenta os resultados. 
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Figura 8.12 - Impacto provável na motivação do talento 

50 Elogio por escrito e divulgado na organização 
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Receber elogios formais que sejam divulgados na organização gera prestígio e 

autoconfiança, caracterizando-se, conceitualmente, como um mecanismo motivacional 

A expectativa de ser elogiado poderá motivar e reter o talento por pouco tempo. Para os 

estudiosos da teoria dos estímulos externos, elogios repetitivos e percebidos como 

positivos podem gerar comportamentos motivadores, mas devem ser freqüentes para 

reter os talentos (Tabela 6.2). 

Na pesquisa de campo, 71 % dos respondentes apontaram este mecanismo como 

motivador. No entanto, se os elogios deixassem de acontecer, não causariam qualquer 

reação para a grande maioria (86%), percentual superior aos 67% que afirmaram que sua 

motivação aumentaria se contemplados. 
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Embora as três correntes da motivação, também apontem este mecanismo como 

motivador, o alto percentual de indiferença (86%) mostra que seus efeitos não são tão 

motivadores quanto pareciam ser, ou se os são, têm duração efêmera, não sendo suficientes 

para agirem como mecanismo de retenção para a maioria. 

A Figura 8.13 apresenta os resultados. 
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Figura 8.13 • Impacto provável na motivação do talento 

6° Receber título ou função de consultor sendo reconhecido pelo notório saber 

Os resultados da pesquisa de campo mostram que 88% dos talentos ficariam 

motivados caso fossem efetivamente contemplados com o título ou função de consultor. 

Este percentual é 14% superior à expectativa inicial de motivação (74%). Isto pode 

significar que este é um mecanismo mais motivador do realmente parece ser, embora o 

percentual de indiferença seja significativo (49%). 
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Acredita-se que a função consultor, se valorizada na organização e percebida pelos 

talentos como tal , seja um mecanismo motivador capaz de reter, muito mais pelo 

reconhecimento do notório saber, do que propriamente pelo título ou por ganhos que 

porventura o acompanhe. 

A Figura 8.14 apresenta os resultados 
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Figura 8.14 - Impacto provável na motivação do talento 

7°, Prêmio simbólico por sua inovação ou invenção, com reconhecimento em toda 

organização 

A teoria das intenções e expectativas ensina que a expectativa de ser reconhecido e 

recompensado retém o talento até o alcance do objeti vo. Outras teorias também 

corroboram com a idéia de retenção efêmera. 
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Este foi o único mecanismo simbólico indicado na pesquisa de campo (69%) como 

capaz de motivar a ponto de reter talentos. Com certeza, este resultado é devido ao 

reconhecimento em si, muito mais do que pelo prêmio, seja ele qual for. O percentual de 

neutralidade da maioria (76%) aponta para um mecanismo pouco efetivo na retenção. 

A Figura 8.15 apresenta os resultados 
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Figura 8.15 - Impacto provável na motivação do talento 

GRUPO IH - RECOMPENSAS PECUNIÁRIAS DIRETAS 

10 Prêmios em dinheiro, com valores fixos ou percentuais do salário mensal, 

comissões ou em mercadorias, pelo cumprimento de metas; 
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3° Recompensa financeira por uma sugestão sua implementada, sem qualquer 

divulgação; 

5° Prêmio pecuniário compatível com o que você percebe sobre sua invenção ou 

inovação, sem nenhuma divulgação. 

Autores da teoria das necessidades, dentre eles Herzberg, classificam recompensas 

pecuniárias como fator higiênico, e não motivador. Além do mais, dinheiro não garante a 

permanência do talento na organização, pelo contrário, a expectativa de ganho superior em 

outras empresas é um dos atrativos à troca. Resultados conceituais são encontrados na 

Tabela 6.3. 

Características comuns permitem agrupar os três mecanismos, qualificados como 

motivadores à permanência nas empresas por, respectivamente, 73%, 73% e 71% dos 

respondentes. Ao serem efetivamente praticados, estimulariam a motivação, porém, não 

seriam capazes de desmotivar os não contemplados, que, em sua maioria, consideram-se 

indiferentes ao fato. Os três tipos não retêm. 

As Figuras 8.16, 8.17, 8.18 a seguir apresentam os resultados dos três mecanismos. 
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Figura 8.16 - Impacto provável na motivação do talento 
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Figura 8.17 - Impacto provável na motivação do talento 
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Figura 8.18 • Impacto provável na motivação do talento 

159 

2°. Bônus financeiro e pontual por desempenho só para poucos. 

7°. Bônus financeiro e pontual por desempenho - para a maioria. 

Como fatores higiênicos, bônus financeiro também não garante a retenção do 

talento, já que dinheiro é capaz de convencer as pessoas a trocarem de emprego. No 

entanto, a denominação "só para poucos" confere uma idéia de reconhecimento muito mais 

forte do que "para a maioria", haja vista que os percentuais motivadores para retenção são 

73% e 59% respectivamente. Além disto, o percentual que representa a possibilidade de 

desmotivação, caso o talento não seja contemplado, é superior no mecanismo "bônus ( ... ) 

para poucos" (57%), o que reforça sua importância. O reconhecimento quando associado 

ao desempenho do indivíduo, e percebido por ele, é fator de retenção. O talento como 

maioria não se sente distinguido, haja vista o percentual de 59% de indiferença. 
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A concessão de bônus para alguns talentos é motivador mas não parece ter alta 

força de retenção. As Figuras 8.19 e 8.20 apresentam os resultados. 
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Figura 8.19 - Impacto provável na motivação do talento 

Bônus financeiro e pontual por desempenho para a maioria ... 
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Figura 8.20 - Impacto provável na motivação do talento 
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4°. Elogio escrito associado a recompensas financeiras, mas só de seu conhecimento 

71 % dos respondentes têm expectativas que o elogio associado a recompensas é 

motivador à retenção. Com percentual de 67% , os talentos acreditam que ao serem 

elogiados, além de ganharem um dinheiro extra, sua motivação sofreria alteração positiva, 

permanecendo, porém, sem alteração caso não haja reconhecimento. 

Teoricamente, a divulgação na organização seria um fator motivador já que reforça 

a auto-estima. Porém, como apenas o talento sabe que foi reconhecido e pela indiferença 

(65%) dos não contemplados, observa-se a ineficácia do mecanismo como motivador à 

retenção, apesar da expectativa inicial dos talentos mostrar o oposto. 

A Figura 8.21 apresenta os resultados 
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Figura 8.21 • Impacto provável na motivação do talento 
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7°, Participação nos lucros de forma igualitária para todos os empregados, se o 

balanço for positivo 

Embora 63% tenham dito que receber participação nos lucros é motivador à 

permanência em uma organização e 67% afirmarem que ficariam motivados se recebem 

efetivamente, 57% dos talentos disseram que se deixassem de receber ficariam indiferentes 

ao fato. 

Percebe-se que este é um mecanismo que não destaca o desempenho do talento, não 

sendo, portanto, tão motivacional quanto parece ser em um primeiro momento. Talvez 

gerasse satisfação, mas não motivação ou retenção. 

Se fosse institucionalizado como beneficio, ao invés de recompensa, seria fator de 

atração de talentos. 

Os resultados estão apresentados na Figura 8.22 . 
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Figura 8.22 - Impacto provável na motivação do talento 

GRUPO IV - RECOMPENSAS PECUNIÁRIAS INDIRETAS 

10. Distribuição de ações para todos os empregados, quando o balanço for positivo 
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Neste grupo não houve destaques. A exemplo do anterior, o mecanismo generaliza 

o desempenho, embora seja bem-vindo para 69% dos talentos. Não havendo distribuições, 

59% permaneceriam indiferentes. 

Acredita-se que se o talento obtivesse uma quantidade de ações de modo que ele se 

percebesse como um dos donos da empresa, ele permaneceria para agregar valor a um 

patrimônio seu e não, necessariamente porque se sentiria reconhecido e recompensado ou 

porque estivesse motivado. 

A Figura 8.23 apresenta estes resultados. 
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Figura 8.23 - Impacto provável na motivação do talento 

8.3. MECANISMOS MOTIVADORES A RETENÇÃO DE TALENTOS 

164 

A partir da interpretação e da análise dos resultados finais, de acordo com o modelo 

da Tabela 8.8, foram considerados como possíveis motivadores à retenção do talento oito 

mecanismos, tendo em vista a conjugação dos seguintes fatores: 

• a possibilidade de serem contemplados com o mecanismo despertou nos talentos 

expectativa motivacional alta; 

• ao considerarem a concretização da premiação, os talentos afinnaram que sua 

motivação aumentaria ao receberem o prêmio; 

• ao considerarem a não concretização da premiação, os talentos afinnaram que sua 

motivação iria diminuir caso não recebessem o prêmio; 
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Assim, os oito mecanismos maIS motivadores à retenção dos talentos nas 

organizações estão distribuídos conforme abaixo: 

1. Ser escolhido para realizar um projeto que seja um desafio profissional 

Grupo I - Oportunidade de Crescimento 

2. Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence 

Grupo H - Reconhecimento e Aprovação 

3. Promoção vertical na hierarquia superior, associado a ganhos e tarefas mais 

complexas. 

Grupo I - Oportunidade de Crescimento 

4. Aprovação e apoio de líderes da organização 

Grupo H - Reconhecimento e Aprovação 

S. Reconhecimento de superiores e pares por ter uma sugestão sua implantada 

Grupo H - Reconhecimento e Aprovação 

6. Bolsas de estudo, participação em congressos, assinatura de periódicos 

exclusivos para você. 

Grupo I - Oportunidade de Crescimento 

7. Receber título ou função de consultor sendo reconhecido pelo notório saber 

Grupo H - Reconhecimento e Aprovação 

8. Bônus financeiro e pontual por desempenho só para poucos. 

Grupo IH - recompensas pecuniárias (embora haja forte conotação de 

reconhecimento ). 

Desta forma, pelos resultados apresentados pode-se observar que: 
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a) dez mecanismos de reconhecimento e recompensa, dos trinta e um avaliados pelos 

talentos, não causam efeitos sobre sua motivação. 

b) embora vinte e um mecanismos despertem expectativas positivas na motivação dos 

talentos, ao serem efetivamente concretizados, treze não apresentam força de 

retenção; 

c) dos oito mecanismos, sete estão associados ao reconhecimento e aprovação e ao 

crescimento profissional. Apenas um está associado diretamente a recompensas 

pecuniárias. 

d) analisando maIS detalhadamente os valores atribuídos pelos talentos aos oitos 

mecanismos, pode-se perceber que: "Ser escolhido para realizar um projeto que seja 

um desafio profissional"; "Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual pertence"; 

"Promoção vertical na hierarquia superior, associado a ganhos e tarefas mais 

complexas" e "Aprovação e apoio de líderes da organização" parecem ter mais 

forças de motivação e retenção, comparativamente aos valores dos outros quatro 

mecanismos. 

e) Fatores higiênicos não geram motivação nem retenção. 

8.4 Comentários dos Talentos 

Dois comentários foram registrados no instrumento de coleta de dados. 

Comentário 1: Se não for contemplado por recompensas dadas pela empresa vou 

continuar motivado, pois minha motivação não depende de aprovação externa. 

Fonte: Homem, 45 anos, Administrador de Empresas, Título de Mestre. 



167 

Comentário 2: O questionário apresentado é muito mais do que uma pesquisa de 

opinião. É, na verdade, uma bem-feita análise do perfil psicológico de diferentes 

empregados, ocupando diferentes funções. Uma análise estatística mais cuidadosa deste 

universo permitiria, na minha modesta opinião, avaliar competências por função, entendida 

a palavra competência em seu sentido mais "lato". Assim sendo, poderíamos talvez 

entender porque, para um pesquisador, é mais importante ter seu trabalho divulgado e 

reconhecido, do que simplesmente receber algum abono pecuniário (ainda que qualquer 

tipo de reconhecimento seja sempre bem-vindo). 

Fonte: Homem, 52 anos, engenheiro com Títulos de Mestre, Doutor e Pós-doutor. 

Este capítulo apresentou os resultados da pesquisa de campo em que os talentos 

identificaram suas expectativas moti vacionais em relação a 31 mecanismos de 

reconhecimento e recompensa, classificando-os em motivadores e não motivadores à 

permanência nas organizações. Apresenta as prováveis alterações na motivação do talento 

no decorrer do tempo, caso eles fossem e não fossem contemplados, analisando a força de 

retenção dos mecanismos. Compara os resultados da pesquisa com o estudo conceitual, e 

conclui que quatro mecanismos são mais efetivos à retenção de talentos nas organizações, 

além de quatro outros mecanismos mais fracos aos objetivos de motivar e reter. Dos oito, 

sete estão associados à aprovação, ao reconhecimento e a oportunidades de crescimento 

profissional. Apenas um pertence ao grupo de recompensa pecuniária. 

O capítulo apresenta, desta forma, respostas aos objetivos intermediários. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA UMA NOVA AGENDA 
DE PESQUISA 

A questão impulsionadora que deu origem ao desenvolvimento deste estudo foi: 

Até que ponto os mecanismos de reconhecimento e recompensa são motivadores para reter 

talentos? A indagação é fruto de observações pessoais, realizadas em organizações que 

buscam premiar seus talentos, no intuito de motivá-los e retê-los. Para isso, despendem 

somas consideráveis de dinheiro, as quais esperam retorno sob a forma de resultados 

traduzidos em produtividade e competitividade. 

Sem dúvida, a sobrevivência de qualquer negócio requer pessoas motivadas e que 

tragam resultados. No entanto, a harmonia de interesses e a construção de significados e 

visões comuns, valores em empresas competitivas, parecem ser frutos de ações integradas, 

dentre elas a criação de uma ambiência favorável que propicie a motivação e reforce o 

vínculo entre a empresa e seus empregados. 

A multiplicidade de fatores que compõe as características da situação de trabalho, e 

que estimulam a motivação e a retenção, impõe limites a este estudo. A maior delas é a 

complexidade do ser humano, em que se ressalta o caráter intrínseco da motivação e 

mostra, por exemplo, que não há sentido em exigir desempenho superior e padronizado de 

pessoas diferentes, cada uma com ritmo e motivações próprios, ou recompensá-las com 

base em descrições de cargos, ao invés de premiar competências individuais. 
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Desta forma, o presente estudo direciona seus objetivos a uma amostra do universo 

de talentos encontrados nas empresas selecionadas, considerados como pessoas que detêm 

competências de difícil aquisição e de importância estratégica. Limita-se, também, à 

prática de mecanismos de reconhecimento e recompensa que possam criar condições 

moti vadoras à retenção desses talentos. 

A pesquisa bibliográfica tem sua base fundamentada nos estudos da Psicologia, da 

Sociologia e nas Ciências da Administração, direcionados a algumas das muitas variáveis 

que impactam a construção de vínculos psicológicos entre o talento e a organização, ao 

estudo do comportamento humano com base nas teorias da motivação e, principalmente, na 

relação entre a adoção de mecanismos de reconhecimento e recompensa e possíveis 

impactos no processo motivacional e na retenção do talento nas organizações. 

Os resultados deste estudo serviram de orientadores à pesquisa de campo, que 

buscou levantar, inicialmente, quais as expectativas de motivação dos talentos para 

permanecerem nas organizações, a partir da possibilidade de serem contemplados com 

cada um dos 31 mecanismos de reconhecimento e recompensa apresentados. 

Posteriormente, avaliou quais mecanismos seriam mais motivadores à retenção e se, 

quando efetivamente praticados, causariam impacto na motivação do talento no decorrer 

do tempo. Seus resultados validaram as considerações teóricas. 

No campo, foram escolhidas por acessibilidade três empresas que adotam práticas 

de reconhecimento e recompensa. A amostra foi definida e os talentos indicados pelas 

respectivas áreas de gestão de pessoas. O instrumento para coleta de coleta foi um 

questionário, aplicado no local de trabalho, cujas respostas originaram-se de uma visão 

fenomenológica do talento. 
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A busca de respostas ao problema formulado permitiu o alcance de diversas 

conclusões, que se seguem. 

As organizações parecem fazer parte dos projetos de vida dos talentos, onde são 

buscadas oportunidades de crescimento e realização. Estas oportunidades tendem a 

traduzir-se em motivação e estarem relacionados às razões de baixo tu mover. Sentimentos 

de pertencer a um ambiente de desafios e de oportunidades, não mais de segurança, 

atrelado a funções que despertem auto-realização e orgulho em contribuir, parecem manter 

os talentos satisfeitos com o que fazem e onde estão. 

Da mesma forma, a aprovação de superiores e pares parece despertar no talento a 

percepção de que sua contribuição está associada ao desejo e aos objetivos dos dirigentes. 

Além do orgulho de ser escolhido, o profissional recebe atenções do grupo, reforçando o 

alcance dos objetivos. Reconhecimentos provenientes de líderes e de pares sugerem o 

aumento da auto-estima e da motivação, componentes essenciais que aumentam as chances 

dos talentos não deixarem a empresa onde trabalham. 

Os não-escolhidos, por sua vez, não receberão as mesmas atenções, poderão se 

desmotivar e deixar a organização. 

Até onde se pode concluir, embora toda recompensa embuta uma forma de 

reconhecimento é preciso que o talento o perceba, para que surjam os efeitos desejados. Ao 

que parece, o verdadeiro valor de um reconhecimento está na mensagem que ele transmite 

e não no valor da recompensa. Assim, nenhum sistema de reconhecimento e recompensa 

será eficaz se os empregados não puderem ver, claramente, a relação entre seus esforços e 

os benefícios que recebem. 
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Mais uma vez, parece que os dirigentes exercem um papel-chave na retenção, ou 

seja, além da força da sua aprovação e estímulo na motivação e na retenção dos talentos, 

cabe a eles demonstrarem a relação causal existente entre desempenho e prêmio. Uma 

adoção mal administrada de qualquer mecanismo de reconhecimento e recompensa, poderá 

deixar os talentos mais vulneráveis às seduções e às conquistas do novo mercado, no 

caminho oposto, portanto, ao desejado. 

Observou-se também que os dirigentes deverão estar atentos aos fatores higiênicos 

que podem gerar a desmotivação dos talentos, além de estimularem o desenvolvimento de 

competências e o enriquecimento de tarefas. 

Isto nos leva a concluir, também, que um sistema de reconhecimento e recompensa 

deve considerar a necessidade das empresas serem mais competitivas e atraentes do que as 

empresas concorrentes. Pessoas talentosas são destacadas e cobiçadas por outras 

organizações que, naturalmente, poderão oferecer-lhes vantagem na troca. Por outro lado, 

os próprios talentos ao sentirem-se seguros de suas competências, arriscam-se na busca de 

novos desafios e de outros tipos de recompensas. Mesmo valorizados pela empresa onde 

trabalham, sempre questionariam o quanto mais poderiam conseguir. 

Além disto, pode-se considerar que mesmo a empresa fazendo uso de mecanismos 

que favoreçam a retenção, deve prover ações contínuas para que se estabeleça um contrato 

psicológico entre ela e o empregado. Quanto maior a compatibilidade entre valores 

pessoais e profissionais, mais forte será, provavelmente, esse vínculo e mais resultados 

surgirão. 
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Observa-se que nem todas as formas de reconhecimento e recompensa parecem ser 

efetivas à retenção, ou seja, dependendo do tipo de mecanismo utilizado, criam-se 

condições iniciais favoráveis à motivação e ao comprometimento, mas não, 

necessariamente, garante-se a permanência dos talentos na força de trabalho da 

organização. Talvez, por esta razão, antes de planejar seus programas de retenção, as 

empresas devessem conhecer quais são as práticas mais motivadoras aos talentos. Mesmo 

convivendo com a diversidade, a maioria das organizações ainda possui práticas uniformes 

para reconhecer e recompensar pessoas, tratando de forma homogênea o diferente. 

Ao que se sugere, o dinheiro não é motivador, nem capazes de reter talentos, já que 

nenhum dos mecanismos mais efetivos à motivação e à retenção está associado a 

recompensas pecuniárias. Este fato confirma nossa suposição inicial, levando-nos a 

concluir que há gastos desnecessários nas organizações. No entanto, pelas pessoas não 

serem iguais em conformações, desejos e necessidades, diferentes também serão seus 

objetivos e motivações, não cabendo, ao que parece, os mesmos estímulos a todos. Como 

cada um é cada um, toma-se arriscado afirmar que recompensas pecuniárias e indiretas são 

incapazes de motivarem e reterem talentos. 

Parece, ainda, que há recompensas em dinheiro mais atrativas do que motivadoras 

que ocupam a preferência de alguns, em troca de oportunidades de crescimento na carreira. 

Para estes talentos, o dinheiro talvez seja encarado como um veículo para realizações 

pessoais e sociais. Isto pode significar que se outras empresas acenarem com valores mais 

altos, eles decidam pela troca. 

Já recompensas simbólicas obtidas por afiliação ao sistema por intermédio da 

antiguidade parecem não ser, realmente, efetivas à motivação e à retenção de talentos. A 
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razão talvez se deva pela generalização da motivação e do desempenho. O mesmo, 

possivelmente, acontece com outros tipos de mecanismos que não distingam desempenho e 

esforço. 

Os resultados também nos levam a concluir que enquanto os talentos jovens 

buscam galgar rapidamente posições na hierarquia empresarial, associadas ao desejo de 

reconhecimento e de ganhos vantajosos, os mais velhos crêem que pela sua experiência e 

maturidade, devam ser melhores reconhecidos e recompensados, ou seja, percebem-se 

valendo mais do que recebem em troca dos seus esforços. Já talentos com idades acima de 

50 anos, que muitas vezes são estigmatizados no mercado formal, parecem considerar que 

o reconhecimento que recebem é suficiente para sua motivação e retenção. 

As mulheres, pelo menos no que diz respeito à amostra escolhida, ainda não 

dominam o grupo de talentos e estão maIS insatisfeitas do que os homens quanto ao 

reconhecimento e recompensa que recebem. Desta forma, tendem a deixar as organizações 

antes deles. 

Talentos que ocupam posições gerenciais e executivas consideram-se mais 

reconhecidos e recompensados do que os demais, talvez por recebem salários, benefícios e 

desafios diferenciados. 

Observa-se que empresas menores têm maIS chance de acompanharem e 

reconhecerem o desempenho de seus talentos comparativamente a grandes empresas. 

Se for possível afirmar, os maiores nscos de evasão concentram-se em níveis 

técnicos intermediários. São especialistas que fazem o negócio da empresa acontecer, já 

que exercem funções que requerem perícias (expertises), desenvolvidas no decorrer de sua 
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vida profissional, intransferíveis, portanto, a outros talentos. Nestes níveis, a saída de 

talentos pode ameaçar o equilíbrio de suas empresas. 

Como o comportamento humano sempre nos traz surpresas, aliás, um dos maiores 

desafios é conhecê-lo, sugere-se a extensão desta pesquisa, ao longo de um período de dois 

a quatro anos, observando-se os talentos e acompanhando o índice e as causas de evasão. 

Tornar-se-ia interessante verificar se talentos que recebem aprovação de seus superiores e 

pares e que têm oportunidades de crescimento profissional permanecem, realmente, em 

suas organizações. 

Sugeriria-se, também, a escolha de uma amostragem unicamente formada de 

cientistas pesquisadores, mestre, doutores e pós-doutores, com o objetivo de verificar seu 

perfil motivacional de retenção. 

De outra forma, poder-se-ia comparar um grupo de talentos, avaliando 

sistematicamente seu grau de satisfação com a empresa, com o trabalho e condições da 

situação de trabalho e, simultaneamente, compará-lo com outro grupo de talentos, sem 

qualquer acompanhamento, sujeito aos mesmos mecanismos de reconhecimento e 

recompensa nas mesmas condições. Ao longo do tempo, verificar-se-ia solicitações e 

causas de demissões. 

Poder-se-ia, também, verificar se empresas grandes, diversificadas e dispersas 

fisicamente, que têm culturas locais diferenciadas, deveriam igualmente ter mecanismos de 

retenção diferenciados. 
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Outras agendas complementares seriam a verificação do impacto da educação, da 

ambiência, da remuneração, da liderança ou mesmo da autonomia na decisão do talento em 

permanecer ou deixar suas organizações. 

Como não há limites para o conhecimento humano e para a ciência, muitas seriam 

as sugestões e recomendações de agendas. O que não é possível para a Humanidade é o 

orgulho da sabedoria. É considerar que o encontro da solução é o fim do problema. Tudo é 

uma questão de persistência e de crença. Não dá para parar de pesquisar, de abrir sempre 

oportunidades de novas discussões e descobrimentos, de criar condições para o novo e para 

o impensável. A ciência permite descobertas constantes e, como a vida, está presente para 

que possamos descobri-la. Cada um de nós é um talento. É só fazer acontecer e gozar o que 

a vida e a ciência nos oferecem. Porque uma é a outra. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

Este anexo é parte integrante da dissertação de mestrado, desenvolvida pela aluna 
Márcia da C. Furtado de Mendonça do Curso de Mestrado Executivo 2000/2002 da 
Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas. 

Agradecemos sua resposta. 

1. DADOS DA EMPRESA 

1.1. Ramo de Atuação: ( ) Indústria ( ) Serviços 

1.2. Número aproximado de empregados: 

( ) até 1000 ( )1001 a 2000 ( ) 2001 a 3000 ( ) 3001 a 4000 

( ) 4001 a 5000 ( ) 5001 a 10000 ( ) mais de 10000 

2. SEUS DADOS 

2.1 Sexo: ( ) F ( ) M 

2.2. Idade: ( ) 18 a 25 ( ) 26 a 30 () 31 a 35 ( ) 36 a 40 

()41a45 ()46a50 ()51a55 ()maisde55anos 

Sua formação educacional: ( ) 2° grau () Superior 

( ) Pós-graduação () Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-doutorado 

2.4. Seu cargo e função na empresa: 

CARGO CARACTERISTICAS DA SUA FUNÇÃO 

Qual é o seu cargo? ( ) Técnico ( ) Consultor ( ) Supervisor 

( ) Gerente ( ) Executivo 

( ) Outros. Indicar: 

2.4. Responda: 

Como talento, você se sente reconhecido e recompensado pela sua empresa? 

( ) Sim ( ) Não 
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3. RECONHECIMENTO E RECOMPENSA 

Você é um talento. Identifique os mecanismos de reconhecimento e recompensa que mais motivam você a 

permanecer em uma organização, atribuindo grau 4 para o mecanismo que mais o motiva a permanecer em 

uma organização e grau 1 para o mecanismo que menos o motiva a permanecer em uma organização. 

Para cada mecanismo, assinale sua resposta para a questão: Caso você fosse reconhecido ou recompensado. o 

que você acha que iria acontecer com a sua motivação? Ela aumentaria (i )? não mudaria? (ou seja. para 

você seria indiferente ser contemplado com aquele mecanismo). Da mesma forma. responda: o que 

aconteceria com a sua motivação caso você não fosse contemplado? Ela diminuiria ou não mudaria? 

Grau Se você foi Se você não foi 

Mecanismo de reconhecimento e 
motivador contemplado, contemplado, 

~ sua motiv~ão .. sua motivação .. 
recompensa 1 2 3 4 não 

.!-
não 

i muda muda 
Ser reconhecido e aceito pelo grupo ao qual 
pertence 
Aprovação e apoio de líderes da organização 

Prêmio em viagem para você, ou para você e sua 
família, divulgados na organização 
Premiação simbólica e pontual por meio de 
troféus, placas, diplomas, escudos e festas 
comemorati vas pelo término de projetos ou 
aniversários. 
Destaque para participar de comissões técnicas 
representando a gerência ou a empresa 
Trabalhos seus divulgados interna e 
externamente à empresa 
Elogio por escrito e divulgado na organização 

Elogio escrito só de seu conhecimento 

Elogio escrito associado a recompensas 
financeiras, mas só de seu conhecimento 
Ser escolhido "O Empregado do mês" com 
destaque em toda a organização 
Receber título ou função de Consultor sendo 
reconhecido pelo notório saber 
Receber título ou função de Consultor, não 
sendo visto como tal, porém recebendo 
acréscimo financeiro 
Prêmio pecuniário compatível com o que você 
percebe sobre sua invenção ou inovação, sem 
nenhuma divulgação 
Prêmio simbólico por sua inovação ou invenção, 
com reconhecimento em toda organização 
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Grau Se você foi Se você não foi 

Mecanismo de reconhecimento e motivador contemplado, contemplado, 
~ sua motivação .. sua motivação .. 

recompensa 1 2 3 4 não 
J, 

não 
t muda muda 

Reconhecimento de superiores e pares por ter 
uma sugestão sua implementada 
Recompensa financeira por uma sugestão sua 
implementada, sem qualquer divulgação 
Valor em dinheiro por tempo de serviço -quanto 
mais antigo na empresa, maior o valor recebido 
- para você e todos os outros empregados 
Prêmios simbólicos de reconhecimento pela 
antiguidade na empresa para você e todos os 
empregados 
Avanço anual de nível (horizontal) na carreira 
independentemente do desempenho 
Bônus financeiro e pontual por desempenho - só 
para poucos 
Bônus financeiro e pontual por desempenho para 
a maioria 
Cupons de lojas e restaurantes na superação de 
metas 
Distribuição de ações para todos os empregados, 
quando o balanço for positivo 
Promoção (vertical) na hierarquia superior, 
associado a ganhos e tarefas mais complexas 
Ser um dos escolhidos para o Programa de 
Autopromoção Salarial (você decide seu salário) 
Participação nos lucros de forma igualitária para 
todos os empregados, se o balanço for positivo 
Pontos acumulados a serem trocados pelas 
mercadorias que você desejar 
Prêmios em dinheiro, com valores fixos ou 
percentuais do salário mensal, comissões ou em 
mercadorias, pelo cumprimento de metas 
Bolsas de estudo, participação em congressos, 
assinatura de periódicos exclusivos para você 
Ser escolhido para realizar um projeto que seja 
um desafio profissional 
Oportunidade para repassar informações, 
ministrar aulas 
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ANEXO B- QUADRO DE RESULTADOS 

IMPORTÂNCIA DO MECANISMO DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA 
PARA A RETENÇAO DO TALENTO 

MECANISMO DE SE FOR CONTEMPLADO 
SENÃO FOR 

CONTEMPLADO SUA 
RECONHECIMENTO E SUA MOTIVAÇÃO ... 

MOTIVAÇÃO •. 
RECOMPENSA 

Aumenta Não Muda Diminui Não Muda 

iSer reconhecido e aceito pelo grupo ao 
~ual pertence 46 3 35 14 

!Aprovação e apoio de lideres da 
Iorganização 42 7 27 22 

!prêmio em viagem para você, ou para 
você e sua família, divulgados na 29 20 4 45 
organização 

Premiação simbólica e pontual por 
meio de troféus, placas, diplomas, 
escudos, festas comemorativas pelo 21 28 4 45 
érmino de projetos ou aniversários. 

Destaque para participar de comissões 
écnicas representando a gerência ou a 35 14 9 40 

empresa 

Trabalhos seus divulgados interna e 
externamente à empresa 41 8 21 28 

Elogio por escrito e divulgado na 
organização 33 16 7 42 

Elogio por escrito só de seu 
conhecimento 24 25 2 47 

Elogio por escrito associado a 
ecompensas financeiras, mas só de seu 

conhecimento 
33 16 17 32 

Ser escolhido "O empregado do mês" 
com destaque em toda a organização 14 35 2 47 

Receber título ou função de Consultor 
sendo reconhecido pelo notório saber 43 6 25 24 
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IMPORTÂNCIA DO MECANISMO DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA 
PARA A RETENÇÃO DO TALENTO 

MECANISMO DE SE FOR CONTEMPLADO SE NÃO FOR 
CONTEMPLADO SUA 

RECONHECIMENTO E SUA MOTIVAÇÃO .•• 
MOTIVAÇÃO .. 

RECOMPENSA 
Aumenta Não Muda Diminui Não Muda 

iReceber título ou função de Consultor, 
Inão sendo visto como tal, porém 23 26 13 36 
ecebendo acréscimo financeiro 

Prêmio pecuniário compatível com o 
~ue você percebe sobre sua invenção ou 36 
'novação, sem nenhuma divulgação 

13 21 28 

Prêmio simbólico por sua inovação ou 
nvenção, com reconhecimento em toda 36 13 12 37 prganização 

iReconhecimento de superiores e pares 42 7 25 24 
por ter uma sugestão sua implementada 

iRecompensa financeira por uma 
~ugestão sua implementada, sem 36 
~ualquer divulgação 

13 14 35 

lValor em dinheiro por tempo de serviço 
quanto mais antigo na empresa, maior 18 31 12 37 P valor recebido - para você e todos os 

putros empregados 

Prêmios simbólicos de reconhecimento 
pela antiguidade na empresa para você e 13 36 8 41 
odos os empregados 

iA vanço anual de nível (horizontal) na 
~arreira independentemente do 11 38 12 37 
~esempenho 

lBônus financeiro e pontual por 
~esempenho - somente para poucos 39 10 28 21 

lBônus financeiro e pontual por 
~esempenho para a maioria 35 14 20 29 

Cupons de lojas e restaurantes na 
18 31 8 41 superação de metas 

Distribuição de ações para todos os 
empregados, quando o balanço for 33 16 20 29 
positivo 

Promoção (vertical) na hierarquia 
superior, associada a ganhos e tarefas 43 6 28 21 
Imais complexas 

~er um dos escolhidos para o Programa 
~e Autopromoção Salarial (você decide 37 12 15 34 
~eu salário) 
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IMPORTANCIA DO MECANISMO DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA 
PARA A RETENÇÃO DO TALENTO 

MECANISMO DE SE FOR CONTEMPLADO SUA 
SENÃO FOR 

CONTEMPLADO SUA 
RECONHECIMENTO E MOTIVAÇÃO .•. 

MOTIVAÇÃO .. 
RECOMPENSA 

Aumenta Não Muda Diminui Não Muda 

lParticipação nos lucros de forma 
igualitária para todos os empregados, 33 16 21 28 
Ise o balanço for positivo 
Pontos acumulados a serem trocados 
[pelas mercadorias que você desejar 19 30 8 41 

Prêmios em dinheiro, com valores 
"ixos ou percentuais do salário mensal, 35 14 25 24 
"omissões ou em mercadorias, pelo 
umprimento de metas 

lBolsas de estudo, participação em 
!congressos, assinatura de periódicos 37 12 25 24 
~xclusivos para você 

Ser escolhido para realizar um projeto 
44 5 32 17 que seja um desafio profissional 

Oportunidade para repassar 
32 17 11 38 informações, ministrar aulas 


