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“A maior recompensa pelo nosso

trabalho não é o que nos pagam

por ele, mas aquilo em que ele

nos transforma.”

John Ruskin



O que é Salário Emocional?

O Salário econômico é a base, mas tudo o mais tem 

que ser adicionado a essa equação, todos aqueles 

elementos que ajudam o profissional a crescer 

profissionalmente. 

Esse é o salário Emocional.



Recompensa ou Reconhecimento?

É o envolvimento financeiro com 

objetivo de congratular uma 

entrega de resultado ou 

performance.

É uma ação não financeira que visa 

congratular um profissional por 

algo realizado.

RECOMPENSA RECONHECIMENTO



Auto 
Realização

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Pirâmide de Necessidades - Maslow

• Horário de Trabalho
• Intervalos de descanso
• Conforto Físico

• Segurança no Trabalho
• Remuneração e Benefícios
• Permanência no Emprego

• Amizade dos colegas
• Interação com clientes
• Chefe amigável

• Recompensa
• Responsabilidades
• Orgulho e Reconhecimento
• Promoções

• Trabalho desafiante
• Diversidade e autonomia
• Participação nas decisões
• Crescimento Pessoal

Salário 
Emocional

Salário 
Econômico



10 Fatores do Salário Emocional

Autonomia Pertencimento Criatividade
Plano de 
Carreira

Prazer
Dominar a 

Função
Inspiração

Crescimento 
Pessoal

Crescimento 
Profissional

Ter um 
propósito



Cases de Sucesso

Premiação por 
Metas

Desenvolvimento 
de Carreira

Reconhecimento 
no Trabalho

Trabalho Home 
Office

Espaços de 
Descanso e 
Distração

Dias Livres



Dúvidas?



Assim como você, todo mundo que a gente 
encontra na vida está enfrentando uma 

batalha que você não sabe nada a 
respeito.

Seja gentil sempre!
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