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A motivação será importante nesta crise? 
 
Vou começar este artigo por lhe perguntar o que é para si a motivação e se acha que se sente 
motivado? 
 
Motivação é uma palavra que todos ouvimos falar, mas defini-la não é assim tão fácil, pois 
depende de cada um de nós, talvez por isso, seja tão difícil motivar alguém. 
 
A motivação é essencial para tudo na vida, sem ela os nossos dias não faziam sentido e não 
conseguíamos alcançar os nossos objetivos. Mas se pensarmos na vida profissional, esta 
palavra assume uma importância elevada, pois é dela que depende o desempenho do 
trabalhador e os resultados do seu trabalho, que podem ou não, levar à satisfação do cliente. 
Por isso, motivar é tão importante.  
 
Esta palavra vem do latim “mover”, orientação para um objetivo, é o impulso que leva à ação! 

 
 

Já Maslow falava em motivação, como sendo uma das principais necessidades do ser 
humano, e que lideravam o topo da sua pirâmide. 
 
Quando pensamos em trabalho e antes de contratarmos alguém, devíamos perceber as suas 
motivações, pois tudo depende disso.  
 
É importante, definir e deixar claro o que se pretende que aquela pessoa faça no seu local de 
trabalho, quais as condições económicas e meios à disposição, quais as suas obrigações e 
deveres, para que esta conheça logo à partida o que lhe espera, e não seja surpreendida 
depois. 
 
Infelizmente nos dias de hoje isto não sucede. A maioria dos anúncios de emprego, não são 
claros, pouco ou nada dizem, obrigando as pessoas a perdas de tempo e dinheiro. Além disso, 
iludem as pessoas, fazendo parecer uma coisa e depois sai outra completamente diferente. 
Será que estas entidades não percebem o como desmotivam as pessoas assim? 
 
Além disso, mais vale surpreender pela positiva que pela negativa...mais vale reconhecer o 
trabalho ao longo do tempo e dar a devida recompensa, que não tem de ser económica, 
existem muitas formas de reconhecer. 
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Outra questão importante, é a formação e o conhecimento das tarefas. Muitas empresas 
exigem que sejam feitas tarefas, para as quais as pessoas não tiveram qualquer formação, 
nem possuem qualificações para a mesma. Mas ainda existe outra coisa que é a aptidão...pois 
uma pessoa até pode ter qualificação e não ter aptidão/perfil. Um trabalhador deve executar 
as tarefas para as quais tem perfil e aptidão, qualificações e motivação. Mas isto não quer 
dizer, que não se tenha que dar formação contínua às pessoas, ela é essencial, para que estas 
sintam que crescem e evoluem dentro da organização. 
 
Um ser humano é muito exigente e pune muito facilmente o outro. Aqui está uma mentalidade 
a mudar...pensasse muito negativamente e pouco se valoriza as boas ações. Uma atitude 
positiva, faz com que as pessoas se sintam mais seguras e motivadas. Saber corrigir de forma 
positiva uma situação mais negativa, é fundamental, para que a pessoa sinta que cometeu um 
erro, mas que foi ultrapassado, e que não receie poder vir a cometer outro...afinal, errar é 
humano! Não digo com isto que devemos errar... digo apenas que devemos aceitar os erros e 
corrigi-los. Da mesma forma, que digo que não basta dizer que algo está mal, temos que dizer 
uma solução! 
 
Quantas vezes temos um colega que chega sempre a horas e nunca é reconhecido. Mas se tem 
um dia que chega tarde, toda a gente repara a comenta! Em contrapartida, temos aquele 
colega que chega sempre atrasado e trabalha quando quer, mas como é amigo do chefe....este 
fecha os olhos...Esta é a atitude mais errada que podemos ter... todos devemos ser tratados 
de igual forma, sejamos ou não conhecidos, amigos ou o que for...criar distinções entre 
pessoas, é criar problemas, rivalidades, que depois vão dar origem à desmotivação. 
 
Existem coisas muito simples que podemos fazer ao longo do ano, e que motivariam imenso os 
nossos trabalhadores, sem trazer grandes custos à empresa. 
 
Para o trabalhador existem questões muito importantes e que por vezes sentimos que são 
colocadas em causa, quando começamos a trabalhar. Por exemplo, o nosso 
aniversário...porque não a própria empresa, fazer um cartão de oferta aos trabalhadores, ou 
um pequeno presente, ou até mesmo, um pequeno bolo...fazer sentir que o seu aniversário 
não é esquecido! 
 
Agora por exemplo, que se aproxima o Natal: porque não fazer a arvore de Natal, uma troca 
de presentes...ou fazer como  algumas empresas ainda fazem, em que dão pequenos 
presentes para os filhos/as dos trabalhadores, ou para os próprios trabalhadores?  
 
Por que não dar tolerância de ponto à semelhança do que acontece no sector publico? Falasse 
tanto em igualdade, mas será que só se lembram disto quando é para cortar? Já foi anunciado 
que o sector publico terá tolerância de ponto no Natal e Ano Novo....será justo que o privado 
não tenha? Ainda mais, os ordenados e as condições do sector publico em nada têm a ver com 
o privado? Onde está a igualdade de oportunidades? 
 
È triste ver empresas que ainda referem: que já é uma sorte puderem ter um intervalo de 
meia hora, pois a lei diz que quem trabalha por turnos, trabalha 8 horas seguidas, como se os 
trabalhadores fossem extraterrestres, pois até os animais precisam de comer e têm as suas 
necessidades...onde está a cabeça desta gente? Como pensam que se sentem os 
trabalhadores? Motivados? Depois queixam-se que nunca têm trabalhadores... pudera, nem 
todos conseguem estar mais de 5 horas sem comer e ir ao WC...como se isso fosse 
aceitável...será que quem dá estas ordens também as cumpre? Gostava de ver...ai se 
gostava... 
 



 
 

 Todos os direitos reservados © 2006 Ideias Ambientais – de Sílvia Chambel 

 

Todos os trabalhadores devem conhecer as dificuldades e as vitórias da empresa, pois ambas 
de devem ao seu esforço e ao seu trabalho.Nenhum gestor deve pensar que é de si que vem 
todo o lucro e crescimento, é sim das pessoas que este gere todos os dias, e que muitas vezes 
se esquece de as cumprimentar, de conhecer um pouco mais da sua vida e das suas 
necessidades... 
 
Em tempos de crise, como os que vivemos...é triste ver que existe quem ganhe milhões, mas 
está isento de impostos...porisso venham os cortes, pois quem paga é sempre o mesmo...o 
trabalhador, ou o cidadão comum...e quem tem muito, não se sente mal por isso? Pois 
é...devíamos viver em comunidade e relembrar que este mundo gira em redor de todos...e 
que precisamos uns dos outros... 
 
Existem Países, que punem os seus presidentes por má gestão do governo, mas Portugal nem 
prevê isso na sua constituição, ou seja, podemos fazer o que quisermos com a nossa nação, 
mesmo que a estejamos a destruir intencionalmente, mas não faz...mas se um gestor ou um 
trabalhador, executar mal o seu trabalho...ai já é punível por lei...mas que País e que leis são 
estas? Quem as criou e porque não se alteram? 
 
Será justo por exemplo falar-se em desemprego...mas depois quem quer abrir actividade 
pagar só de segurança social 189 euros, quer ganhe muito ou pouco? Ora vamos fazer 
contas...uma pessoa que ganhe 600 euros a recibos verdes, terá que descontar 21,5 % para 
IRS, logo fica com 471 euros, menos a Segurança social, resta-lhe 282 euros, agora claro que 
ainda terá que descontar o passe que já é uma fortuna...mas será isto um incentivo a 
trabalhar? Não percebo porque não funcionamos como tantos países da EU, em que pagam 
uma percentagem do ordenado para IRS e Segurança Social...afinal só aderimos à União 
Europeia, para ter o Euro, e transformar 100 escudos em um euro (200 escudos), como se 
fosse igual? Pois sim, dantes um café era 50 escudos e agora são 50 cêntimos (100 escudos). 
Falamos de aumentos de dobro...mas os ordenados foram a única coisa que não passaram ao 
dobro....porque será? Terão comido queijo e esqueceram-se deste pequeno pormenor? 
 
Ainda mais curioso, é pagarmos segurança social, e depois ainda termos que pagar a 
saúde...então para isso, não devia existir segurança social...como em muitos países...ou 
então, se existe, devia funcionar corretamente, não é andarem as pessoas a descontar 
fortunas, para poucos direitos terem e mais, ouvirem dizer, que possivelmente quando 
chegarem à sua reforma, não terão nada, pois a segurança social faliu....como poderão os 
jovens se sentir motivados? 
 
Falamos em crise, pessoas que passam necessidades e vivem na rua...e quantas casas do 
estado estão ao abandono? 
 
E mais...quantas árvores de natal enormes temos, com imensas luzes, bonitas, mas que se 
traduzem em milhares de euros gastos...não valia mais pegar nesse dinheiro e suprimir as 
necessidades de quem precisa? Ou são elas que nos pagam os ordenados? Bem com sorte, 
para o ano temos que pagar um novo imposto para isto também! 
 
Sabemos que o estado não pode ser vitima de tudo e ter soluções para tudo...quando se abre 
um negócio, devemos conhecer e aceitar os riscos inerentes ao mesmo, conhecer as nossas 
obrigações, para depois não dizermos disparates, como por exemplo: “eu tenho uma oficina 
automóvel, uma micro empresa...mas não sei as minhas obrigações em termos de ambiente e 
também acho que não teria que saber...sou uma micro...” o saber não ocupa lugar...se não se 
sabe temos que procurar saber, hoje em dia existe tanta informação, tantos sites, tantas 
pessoas que se apoiam nestas matérias....eu por exemplo, recebo imensos pedidos de ajuda e 
tento ajudar, mesmo perdendo tempo e não ganhando nada...tal como eu, existem ainda 
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muitas pessoas com espirito de ajuda por ai...não podemos é fazer de tudo um filme 
catastrófico, e justificar isso, como o fecho de uma empresa. 
 
Da mesma forma que uma empresa da área da agricultura, já sabe à partida, que depende do 
estado do tempo/clima, algo que ninguém consegue prever e antever, e que está sujeito a 
seca, como a cheias, ventos fortes...perdas grandes e prejuízos...algo que o estado não tem 
culpa, e que por vezes também não consegue ajudar tanta gente! 
 
A motivação para mim, é algo que nasce dentro de nós...mas que também compete a cada um 
alimentar a nossa motivação, sem esperar sempre que sejam os outros a fazer tudo por nós. 
Arregaçar as mangas, lançar-se ao trabalho, mesmo que o fruto seja o menos desejado, fazer 
sacrifícios, relembrar o velho ditado: “migalha a migalha, enche a galinha o papo”, ou “Roma e 
Pavia não se fizeram em um dia”! 
 
Devemos pensar positivo e tomar decisões com consciência, seguir os caminhos que nos 
parecem melhores, mas com a certeza que se cairmos, só nos resta levantar, sacudir o pó, e 
voltar a caminhar....cruzar os braços e queixar, serão verdadeiras perdas de tempo, que só 
nos fazem perder a motivação... 
 
Devemos tratar todos com o respeito e a atenção devida, relembrando-os sempre e não 
apenas quando nos são uteis. Devemos sorrir todos os dias para cada pessoa que se cruza no 
nosso caminho, devemos dar a mão a quem precisa e possamos ajudar, devemos medir as 
nossas atitudes e perceber se poderíamos ainda fazer melhor, e se sim, fazer! 
 
O sucesso de todos depende de todos, e só juntos podemos viver neste planeta, que se chama 
terra, e que nos dá tanta coisa sem pedir nada em troca...apenas, não nos ensinou à nascença 
de como devíamos usar os seus recursos, e nós, com a nossa ganância, usámos de forma 
desequilibrada e hoje...o planeta terra, está a mostrar-nos os resultados das nossas opções. 
 
Semeia aquilo que queres colher, mas recordo que ao semear, temos que ir regando para não 
secar, não basta deixar ali ...como se a magia tivesse que acontecer! 
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