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Retribuir é um ato que denota gratidão e civilidade. Significa dar em troca alguma coisa, não
como pagamento, mas como reconhecimento por determinado feito. É diferente de
gratificação, uma vez que esta já implica, de alguma forma, compromisso pecuniário,
remuneratório.Esta é apenas uma das dificuldades que dirigentes de organizações
tecnológicas têm que enfrentar para saber com precisão o que é retribuição e como praticála adequadamente. A experiência tem mostrado que quase todos os dirigentes de
organizações de tecnologias mal geridas não a praticam, não sabem praticá-la e não a
conhecem. Este artigo tem como objetivo deslindar o universo fascinante das retribuições.
Uma grande universidade federal brasileira elaborou uma espécie de cardápio de produtos
tecnológicos e suas respectivas retribuições. Por exemplo, para cada artigo científico
publicado por seus membros em revista qualificada na Capes como Qualis A1, pagaria cinco
mil dólares de retribuição; um artigo publicado em jornal de notícias, como o Jornal do
Commercio, seu autor receberia 200 reais; determinada patente, quando registrada, seria
bonificada com determinado valor monetário; e assim por diante. Com o exemplo dessa
universidade, diversas outras instituições públicas e privadas procederam da mesma forma.
Hoje são as que mais produzem ciência e tecnologia no País.
É comum em organizações profissionalmente geridas, sejam indústrias, comércios ou de
serviços, a existência de um sistema de gestão da qualidade de seus produtos e serviços.
Esse sistema é colocado em prática por grupos ou unidades de controle de qualidade. Essas
miniorganizações são, tanto do ponto de vista conceitual quanto operacional, organizações
de tecnologia. E uma das formas que encontraram para retribuir o esforço e, principalmente,
os resultados positivos alcançados por um ou vários de seus membros é divulgar a imagem
em fotografias deles no próprio ambiente de trabalho. Outras organizações vão além e
estampam as fotos em outdoors por toda a cidade.
O que esses atos, aparentemente demagógicos(como são classificados por indivíduos mal
educados e arrogantes), significam é a explicitação de um agradecimento e reconhecimento
muito profundo pelo empenho, esforço, dedicação e uma série de atitudes que redundaram

no sucesso desejado. Retribuir é, portanto, uma atitude de profundo agradecimento, de
extrema consideração e apreço pelo companheirismo, fidelidade, enfim, é um muito
obrigado tão profundo que parece atingir a alma de quem retribui. E apenas indivíduos com
extremo zelo, dedicação e comprometimento com os resultados de uma organização são
capazes de retribuir. Indivíduos ignorantes, estúpidos, arrogantes, prepotentes, enfim,
burros, são incapazes de retribuir porque imaginam que todo mundo está ali para lhe servir
e fazer o que bem entenderem. Alcançar o sucesso é irrelevante para estes maus gerentes.
Um membro da minha família estava muito doente. Um japonês imigrante, dono de uma
drogaria na cidade onde nasci, em uma atitude amorosa criou uma medicação e salvou a
vida do nosso familiar. Minha mãe passou a vida toda retribuindo a gentileza, o esforço, a
dedicação, enfim, o ato amoroso do farmacêutico. Primeiro, mesmo sob a discordância dele,
reduziu o preço dos serviços de contabilidade que executava para a farmácia; depois, ao
descobrir que ele gostava de “arroz paulista”, uma iguaria que ela fazia, passou a mandar
para ele uma porção sempre que a fazia; quando ele ia à minha casa, armava uma rede na
varanda para que ele pudesse descansar conversando com o meu pai; e inúmeras outras
formas de retribuição foram colocadas em prática ao longo de toda a sua vida.
As retribuições estão perdendo força e vigor até nas próprias famílias. Não se fala mais
“obrigado”, mas o infame “valeu”, forma arrogante, prepotente e impessoal. Há a tendência
cada vez mais crescente de se desconsiderar o esforço do outro em nos ajudar, em
contribuir com o nosso sucesso. É como se as outras pessoas existissem para fazer e realizar
os nossos caprichos, nossos desejos pessoais, nossas ilusões. Há uma tendência de ver o
outro como objeto, coisa, simples agregado descartável depois que nosso sucesso foi
alcançado. É aqui que mora o engano: pessoas que são tratadas como coisas não se
comprometem, não se fidelizam, e são traidores potenciais, de maneira que basta que a
oportunidade apareça para que façam com o líder mal agradecido o que este sempre fez
com elas.
Nos institutos federais temos visto pessoas que fazem obras maravilhosas, alcançam
resultados magistrais, contribuem decisivamente para o sucesso e alcance dos objetivos da
organização, mas não ganham sequer um simples “obrigado”. Parece que os líderes dos
institutos federais têm raiva ou impotência de agradecer, retribuir, ainda que seja com um
simples abraço. Perdem o tempo todo as oportunidades para demonstrar que lhes são

gratos, que as pessoas que lhes ajudam são realmente importantes, que são inteligentes o
suficiente para reconhecer o trabalho dos outros. Mas não o fazem!
Conheço um dirigente de instituto federal que não perde uma única oportunidade para
retribuir publicamente o esforço de seus dirigidos. Na reunião de pais, sempre escolhe um
ou mais colega para agradecer em público; na reunião de servidores, escolhe com justiça e
precisão quem vai receber a retribuição pública; se escreve um texto, elege alguém para
elogiar meritoriamente; se alguém alcança resultados extraordinários, divulga na internet e
enche a cidade de outdoor em retribuição. Não é por acaso, portanto, que sua unidade seja
a melhor unidade de instituto federal do País. O sucesso jamais é por acaso. Nem o fracasso.

