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Introdução

Salario emocional é um conceito diretamente atrelado aos

sentimentos dos trabalhadores em relação ao emprego, que

vai além da remuneração mensal. Em linhas gerais, é como

cada trabalhador se sente quando observa seu ambiente de

trabalho, sua relação com os colegas, o reconhecimento de

seus superiores e benefícios que não são representados

apenas pelo dinheiro.

Na prática, o salário emocional contribui para manter no

quadro de colaboradores aqueles que são mais dedicados, e

que querem crescer junto com a empresa. A área de Gestão

de Pessoas tem papel fundamental na hora de compor as

estratégias de promoção do salário emocional. Promover um

ambiente de trabalho agradável, estimular o desenvolvimento

do capital humano e valorizar carreiras são algumas das

suas missões.

O feedback é importante ferramenta quando se fala em

salário emocional. Manter o diálogo com os colaboradores,

avaliar o desempenho periodicamente e abrir novos

caminhos dentro da própria empresa são fatores bastante

valorizados pelos trabalhadores. Eles ajudam a compor a

satisfação com o trabalho, com a empresa e com as

oportunidades que o colaborador vislumbra para o futuro.

Relato de caso/experiência

Em julho de 2021, a partir do programa de desenvolvimento

de lideranças desenvolvido pela área de gestão de pessoas

do IRSSL, foi criada estratégia corporativa para atuar nas

frentes da cultura e clima organizacionais denominada Uni +.

A proposta foi de elaborar projetos nas unidades, com foco

no engajamento dos colaboradores.

O projeto do AME foi estruturado utilizando dados obtidos

nas entrevistas de desligamentos, pelos formulários

preenchidos pelos colaboradores em pesquisa sobre saúde

mental e na pesquisa de clima organizacional e E-NPS,

denominado “Salário Emocional”. O objetivo foi reconhecer

os colaboradores que se destacam nas equipes a partir de

critérios pré-definidos por competências até dezembro de

2021.

Os critérios para recebimento do salario emocional foram:

▪Proatividade / Iniciativa (Impulsiona busca por mudanças de

maneira espontânea, sem precisar de estímulos externos);

▪Trabalho em equipe (Troca de conhecimento, sabe lidar

com a diversidade do grupo, se relaciona com outros setores

buscando cumprir tarefas e obter os resultados do seu

trabalho.);

▪Criatividade / Inovação (Contribui constantemente com

ideias, alternativas e ações, visando a melhoria do trabalho a

ser desenvolvido, propor ou realizar algo não convencional);

▪Dinamismo (Demonstra entusiasmo e vitalidade frente as

atividades propostas, sabe lidar com imprevistos, agilidade

no cumprimento de metas e objetivos);

▪Comprometimento (Demonstra comprometimento com as

atividades e responsabilidades e se dedica a executa-las.

Envolve-se com as atarefas propostas);

▪Flexibilidade (Sabe lidar com a diversidade de opiniões.

Adapta-se as diferente situações e exigências do ambiente e

das atividades propostas).

Na primeira fase foi desenvolvido formulário específico para

realizar registro do feedback do Salário Emocional, direcionar

os pontos de diálogos e conter os pareceres do gestor e do

colaborador. Foi aplicado em 100% dos colaboradores

eleitos pelos critérios.

Na segunda fase foi estruturado treinamento para os

gestores e lideranças, visando a apresentação do projeto e

seu desenvolvimento. Após, os líderes treinados realizaram

os feedbacks aos colaboradores e reporte às coordenações,

e posteriormente ao RH corporativo.

Discussão
A aplicação do salário Emocional, através do feedback

registrado, foi percebido de forma positiva pelos

colaboradores, desmistificando que o fato de que feedback

somente é realizado como forma de cobranças e avaliações

negativas do trabalho. A satisfação dos colaboradores foram

expressas verbalmente e também em postagens de redes

sociais.

Entendemos que o E-NPS da unidade é formado pela

percepção que envolve várias perspectivas de satisfação no

trabalho, mas podemos inferir que o projeto Salário

Emocional contribuiu para a melhora do resultado desse

indicador na unidade conforme demonstrado na figura

abaixo:

Conclusão
O projeto Salário Emocional se mostrou importante

ferramenta de reconhecimento e promoção de engajamento,

contribuindo para a melhora do E-NPS da unidade, que saiu

da Zona de Aperfeiçoamento para a Zona de Qualidade.

Acreditamos que simples ações como essa podem fazer a

diferença na fixação dos profissionais e no desenvolvimento

de sentimento de pertencimento à instituição, contribuindo

para a adesão de propostas de melhorias técnico-

assistenciais contínuas, agregando valor em tudo que

fazemos.

Para o ano de 2022, demos continuidade à proposta do Uni

+, através da abertura de novo projeto denominado

ENGAJAME, que propõe a participação dos colaboradores

da ponta na discussão e revisão de processos de trabalho.
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