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Circular n.º 51/2021 O RECONHECIMENTO.  
Um imperativo do empregador.  

 

“Reconhecer” não é pagar! O “reconhecer” tem o mérito, desde logo, 

de ser gratuito. Não lhe custa nada… além de “reconhecer”, a alguém algo que esse fez, para 

além do seu dever, em seu benefício.  

O HOMEM, o seu trabalhador precisa do “reconhecimento”, como do 

pão para a boca, para sobreviver como HOMEM/trabalhador, no dia a dia.  

É o “reconhecimento” que comanda a vida na Indústria. Sem 

reconhecimento pode haver produção; mas não há melhoria de produção. O progresso, na 

sua empresa, é penoso; arrasta-se e acaba por parar. Morre. A empresa… 

Parte do reconhecimento, a parte menos nobre, é representada pelo 

salário que paga ao seu trabalhador; é apenas uma parte. E, NÃO é verdadeiramente 

reconhecimento: é uma obrigação, --- veja art.º 11, Código Trabalho.  

O dinheiro é escasso. A orientação sindical pressiona, estupidamente, 

para a igualdade salarial. Impera o “rebanho”, todos iguais; já não no fato de trabalho, --- 

como aconteceu no período áureo dos “comissários”, --- mas no bolso. O “mérito” não pode 

ser reconhecido, no aspecto financeiro, com a diferenciação salarial. O princípio 

constitucional, 

Trabalho igual, salário igual 

Propositadamente mal interpretado, não o permite.  

Resta-lhe a promoção, na categoria; ou, a diuturnidade, por exemplo. 

Mas, são soluções que assentam no “dinheiro”. Que, como tal, acaba por se solidificar. Deixa 

de ser um estímulo. Foi o cumprimento de uma obrigação, legal ou não. Voltamos ao 

princípio; deixa de haver motivo. Mais,  

Alastra o movimento para a igualdade dos sexos, no trabalho. Mais 

uma fonte da “igualdade”; imposta. Não se olha ao “mérito”, ao esforço de cada um. Por um 

lado, berra-se pelo aumento da produtividade; mas por outro, ignora-se esse fim, elegendo a 

“igualdade”, seja isso o que for, como direito, --- vá ver no n.º 1, art.º 24, Código Trabalho ---, 

mas ignorando os deveres inerentes. O que é preciso, é ser tudo “igual”! 

O “progresso” não é estúpido; procura libertar-se de espartilhos; de 

sindicalistas; de iluminados. E, procura e cria os substitutos do trabalhador: a máquina; o 

robot; a máquina/robot; a inteligência artificial. É que estes,  
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Não têm sexo; não reclamam a estúpida igualdade, que nunca existiu 

na natureza; nem nas gotas de água.  

O HOMEM cria o seu próprio fim: o homem descartável. E, talvez, 

assim se encontre o fim da exploração do homem pelo homem: a escravidão. Já não haverá 

homens a trabalhar. Só máquinas: que não reclamam, não criam problemas.  

Deixemos o futuro em paz. Vamos descer à terra. O HOMEM, que 

precisa do “reconhecimento” sabe o que pode alcançar por uma única via: o TRABALHO. Daí,  

O HOMEM trabalhar mais arduamente, intensamente, no local 

onde se sentir valorizado; reconhecido. O gestor eficaz sabe que o dinheiro não é 

reconhecimento. É isso mesmo: dinheiro. Que entregue, gasto ou amealhado, desaparece 

como estímulo. Aquece a bolsa; não aquece a alma. E o TRABALHADOR tem alma; não 

apenas bolsa! Logo, não sendo esta a “ferramenta” para o progresso; ou, a única ferramenta, 

existirá outra? – Sim, existe,  

O “reconhecimento”! – Sentir, cada um, que o seu esforço é valorizado; 

servir de motivação para cada um dar o melhor de si. E, como se faz isso? – Sem hipocrisia, 

no momento certo, com uma palavra de apreço; com um gesto de reconhecimento, que pode 

ser um vigoroso aperto de mão. Sem o tornar um bem escasso,  

O reconhecimento, o elogio, deve ser no dia a dia, um acto frequente. É 

aquilo a que alguém chamou: “o poder do obrigado”. Ao “reconhecimento” nasce uma 

obrigação de quem o recebe: ser correcto na sua actuação, no trabalho. Estabelece-se o 

equilíbrio: e, sem bens materiais, dinheiro, na troca. O “reconhecimento” é o primeiro passo; 

que voltará e deverá ser dado quantas vezes for preciso; mas, não fique por aqui.  

A etapa seguinte é a atribuição de “prémios”. Este, é o complemento 

do “reconhecimento”, mas não o substitui; primeiro o reconhecimento. Adequado a cada 

etapa da vida do trabalhador, pode revestir, e deve, dois aspectos: 

 o prémio do evento/acontecimento; algo que o trabalhador fez de extraordinário; digno 

de registo; que não deve ser apenas reconhecido, mas também premiado; e,  

 o prémio de serviço, visando reconhecer a fidelidade do trabalhador à empresa. 

Se nos leu até aqui, é favor continuar a raciocinar, criando ideias para 

completar a que, sem pretensões, deixamos acima. Faça algo, nesta matéria; está a fazê-lo 

pela sua Empresa; logo, pelo futuro desta (que inclui os trabalhadores); e, seu. Se leu,… estou 

reconhecido! 

  

 


