
FAZER COM QUE TODOS DÊEM O MELHOR de si no trabalho,
mesmo em circunstâncias difíceis, é um dos mais duradouros e
delicados desafios do gerente. Com efeito, decifrar o que nos mo-
tiva como seres humanos é um desafio de séculos. Alguns dos mais
influentes estudiosos do comportamento humano — incluindo
Aristóteles, Adam Smith, Sigmund Freud e Abraham Maslow
— lutaram para entender suas nuanças e nos ajudaram a compre-
ender por que o ser humano faz o que faz.

Nenhum deles contava, porém, com a vantagem do conhecimen-
to produzido pela moderna ciência do cérebro. Suas teorias foram
baseadas em investigações meticulosas, bem fundadas — mas tam-
bém, exclusivamente, na observação direta. Imagine tentar inferir
como funciona um carro com o mero exame de seus movimentos
(partir, frear, acelerar, virar), sem poder desmontar o motor.



Por sorte, novos estudos multidisciplinares em campos co-
mo neurociência, biologia e psicologia evolucionária permi-
tiram que abríssemos o capô, por assim dizer — para conhe-
cermos melhor o cérebro humano. Nossa síntese da pesquisa
sugere que o homem é guiado por quatro necessidades emo-
cionais básicas — ou impulsos —, todas produto de nossa he-
rança evolucionária comum. Conforme estabelecido por Paul
R. Lawrence e Nitin Nohria num livro de 2002, Driven: How
Human Nature Shapes Our Choices, há o impulso a adquirir
(obter artigos escassos, incluindo intangíveis como posição
social); a formar laços (estabelecer vínculos com indivíduos e
grupos); a compreender (satisfazer nossa curiosidade e domi-
nar o mundo a nossa volta); e a se defender (buscar proteção
contra ameaças externas e promover justiça). Esses impulsos
estão por trás de tudo o que fazemos.

Todo gerente interessado em aumentar a motivação deve-
ria tomar nota. É difícil rebater a tese — respaldada por evi-
dências empíricas — de que uma força de trabalho motivada
leva a empresa a um desempenho melhor. Mas que medidas,
precisamente, o gerente deveria tomar para contemplar os
quatro impulsos e, com isso, elevar a motivação geral dos
funcionários?

Há pouco, concluímos dois grandes estudos cujo objetivo
era responder a essa pergunta. Num deles, fomos ouvir 385
funcionários de duas multinacionais — uma potência da área
financeira e uma grande empresa de serviços de TI. No outro,
sondamos funcionários de 300 empresas do ranking Fortune
500. Para determinar o grau geral de motivação, fechamos
o foco em quatro indicadores comuns do local de trabalho:
envolvimento, satisfação, compromisso e intenção de deixar
a empresa. O envolvimento representa a energia, o esforço
e a iniciativa que o indivíduo exibe no trabalho. O grau de
satisfação reflete até que ponto o pessoal crê que a empresa
satisfaz suas expectativas no trabalho e cumpre contratos
implícitos e explícitos firmados com todos. O compromisso
mostra até que ponto o pessoal se envolve na cidadania em-
presarial. E a intenção a deixar a empresa é o melhor indica-
dor da rotatividade dos quadros.

Surpreendentemente, os dois estudos mostraram que a
capacidade da organização de satisfazer os quatro impulsos
fundamentais explica, em média, cerca de 60% da variação
em indicadores motivacionais do pessoal (modelos anterio-
res explicavam cerca de 30%). Descobrimos, ainda, que certos
impulsos exercem mais influência que
outros sobre indicadores motivacionais.
Satisfazer o desejo de formar laços é o
que mais pesa para o compromisso do
pessoal, por exemplo, enquanto o im-
pulso a compreender está mais relacio-
nado ao envolvimento do funcionário.
Se satisfizer todos os quatro impulsos,
porém, a empresa pode melhorar os
índices gerais de motivação. O todo é

maior que a soma de suas partes; o resultado ruim num im-
pulso desses reduz consideravelmente o impacto do bom
desempenho nos outros três.

Quando o assunto são implicações práticas para o gestor,
as conseqüências de negligenciar qualquer impulso desses
são claras. O fraco desempenho de Bob Nardelli à frente
da Home Depot, por exemplo, pode ser explicado, em par-
te, pelo incessante foco no impulso a adquirir à custa dos
demais impulsos. Ao frisar o desempenho individual e das
lojas, Nardelli aniquilou o espírito de camaradagem entre o
pessoal (seu impulso a formar laços) e sua dedicação à tarim-
ba técnica (manifestação da necessidade de compreender e
realizar um trabalho com sentido). Além disso criou, como
amplamente divulgado, um ambiente hostil que interferia
com o impulso à defesa: funcionários já não sentiam que
eram tratados de forma justa. Quando Nardelli saiu, a cota-
ção das ações da Home Depot era praticamente a mesma da
época de sua chegada, seis anos antes. Já uma concorrente
direta, a Lowe's, ganhara terreno com uma abordagem holís-
tica à satisfação de necessidades emocionais do pessoal me-
diante o sistema de premiação, a cultura, sistemas de gestão
e desenho do trabalho.

A organização, como um todo, nitidamente deve cuidar
dos quatro impulsos emocionais básicos. Mas seus gerentes
também. Esses dirigentes podem até ser limitados por nor-
mas organizacionais, mas o pessoal é astuto o bastante para
saber que os superiores imediatos têm, sim, certa margem
de manobra. Aliás, nossa pesquisa mostra que um gerente
tem, isoladamente, tanta influência sobre a motivação geral
quanto qualquer diretriz organizacional. Neste artigo ire-
mos examinar em mais detalhe os motores da motivação,
as alavancas que o gerente pode usar para manipulá-los e
estratégias "locais" que podem melhorar a motivação, apesar
de limitações organizacionais.

Quatro impulsos subjacentes à motivação
Já que esses quatro impulsos estão arraigados no cérebro, o
grau em que são satisfeitos afeta diretamente nossas emo-
ções e, por extensão, nosso comportamento. Vejamos como
cada um opera:

1 Impulso a adquirir. Somos, todos, movidos a obter bens
escassos que reforcem nossa sensação de bem-estar. Ficamos

felizes quando esse desejo é saciado e
contrariados quando é frustrado. Esse
fenômeno vale não só para bens físicos
como comida, roupa, moradia e dinhei-
ro, mas também para experiências co-
mo viagem e lazer — e, é claro, para
coisas que melhorem a posição social
do indivíduo, como ser promovido e ga-
nhar uma sala maior ou ter um lugar
no conselho da empresa. O impulso a



adquirir tende a ser relativo (estamos sempre comparando o
que temos com as posses do próximo) e insaciável (queremos
sempre mais). Isso explica por que as pessoas ligam não só pa-
ra o próprio salário, mas para o dos outros também. E mostra,
também, por que é tão difícil impor tetos salariais.

2 Impulso a formar laços. Muitos animais criam vínculos
com seus genitores, com membros da família ou com a tribo,
mas só o homem estende esse vínculo a coletividades maio-
res, como organizações, associações e nações. O desejo de
formar laços, quando satisfeito, é associado a fortes emoções
positivas como o amor e o cuidado — e, quando não, a sen-
timentos negativos como a solidão e a anomia. No trabalho,
o impulso a formar laços responde
pelo enorme aumento na motivação
quando as pessoas sentem orgulho de
pertencer à organização e pela queda
no moral quando traídas pela institui-
ção. Explica, ainda, a dificuldade para
romper silos divisionais ou funcionais:
as pessoas adquirem vínculos com os
colegas mais próximos. É verdade, no
entanto, que a capacidade de estabe-
lecer elos com coletividades maiores
às vezes leva a pessoa a se importar mais com a organização
como um todo do que com seu grupo específico dentro dela.

3 Impulso a compreender. É grande nosso desejo de en-
tender o mundo a nossa volta, de produzir teorias e rela-
tos — científicos, religiosos e culturais — que permitam
a compreensão dos fatos e sugiram ações e respostas razoá-
veis. Sentimos frustração quando algo parece sem sentido. Já
o desafio de buscar respostas em geral nos energiza. No traba-

lho, o impulso
a compreender
responde pelo
desejo de dar
uma contribui-
ção significati-
va. O indivíduo
é motivado por
um trabalho
que o desafie
e permita que

cresça e aprenda — e se deixa desmoralizar pela atividade
que soa monótona ou não parece levar a lugar nenhum. Ao
se sentir sem perspectivas, quem tem talento costuma deixar
a empresa e ir buscar desafios em outro lugar.

4 Impulso a se defender. Temos um impulso natural a de-
fender, de ameaças externas, nossa própria pessoa, nossas pos-
ses e conquistas, nossa família e amigos, nossas idéias e cren-
ças. Esse desejo tem origem na resposta básica de luta ou fuga

comum à maio-
ria dos animais.
No homem, se
manifesta não
só como um
comportamen-
to agressivo ou
defensivo, mas
também como
a busca a criar
instituições que promovam a justiça, que tenham metas e
intenções claras e que permitam às pessoas expressar suas
idéias e opiniões. Satisfeito, esse impulso à defesa produz

a sensação de confiança e segurança;
frustrado, gera sentimentos negati-
vos como medo e ressentimento. O
impulso do homem a se defender diz
muito sobre a resistência das pessoas
a mudanças; é um dos motivos pelos
quais o pessoal pode ficar devastado
pela possibilidade de uma fusão ou
aquisição — mudança especialmente
significante — ainda que o negócio
seja a única saída para a sobrevivên-

cia da organização. Uma pessoa pode ouvir, por exemplo,
que tem um desempenho excelente e que é indispensável
para o sucesso da empresa, mas no dia seguinte ser informa-
da de que pode perder o emprego devido a uma reestrutu-
ração — um desafio direto, pelo caráter caprichoso, a seu
impulso a se defender. Não espanta que headhunters partam
para cima do pessoal durante transições como essas, pois
sabem que estão todos se sentindo vulneráveis e à mercê de
gerentes que parecem estar tomando decisões arbitrárias
sobre os trabalhadores.

Cada um dos quatro impulsos acima descritos é indepen-
dente; não há como ordená-los hierarquicamente ou trocar
um por outro. É inútil pagar um salário maravilhoso e esperar
que o pessoal se entusiasme pelo trabalho numa organização
que não promove a formação de laços, ou na qual o trabalho
parece sem sentido ou as pessoas se sentem indefesas. Tam-
pouco basta ajudar as pessoas a estabelecerem vínculos e
formarem uma equipe coesa quando os salários são baixos
ou o trabalho é mortalmente enfadonho. Obviamente é pos-
sível fazer as pessoas trabalharem sob essas circunstâncias
- podem precisar do dinheiro ou não ter nenhuma outra
perspectiva. Mas será impossível obter o máximo que podem
dar, e sempre há o risco de perdê-las se aparecer uma oportu-
nidade melhor. Para motivar plenamente o pessoal, é preciso
abordar os quatro fatores.

Alavancas organizacionais da motivação
Embora contemplar os quatro impulsos emocionais básicos
do pessoal seja essencial para qualquer empresa, nossa pes-



quisa sugere que cada um deles reage melhor a uma alavanca
organizacional distinta.

Sistema de premiação. O melhor canal para a satisfação
do impulso a adquirir é o sistema de premiação da organiza-
ção — com que eficácia diferencia quem se sai bem de quem
se sai mal, vincula a recompensa ao desempenho e dá aos
melhores a oportunidade de progredir. Quando comprou o
banco NatWest, o Royal Bank of Scotland (RBS) herdou uma
empresa na qual o sistema de premiação era dominado pelo
jogo político, por status e pelo tempo de casa. No novo siste-
ma instituído pelo RBS, os gerentes ficaram responsáveis por
metas específicas e passaram a premiar o bom desempenho,
mais que o desempenho mediano. Antigos funcionários do

NatWest acolheram a nova empresa — com uma intensida-
de atípica na esteira de uma aquisição — em parte porque
o sistema de premiação, embora rigoroso, reconhecia con-
quistas individuais.

Na fabricante de embalagens para bens industriais e de
consumo Sonoco a transformação se deveu, em parte, a
um esforço concatenado para satisfazer melhor o impulso
a adquirir — ou seja, pelo estabelecimento de uma ligação
bem clara entre desempenho e recompensa. A Sonoco sempre
tivera metas de desempenho elevadas para a empresa
- mas seus incentivos pouco faziam para premiar quem
as atingia. Em 1995, sob Cynthia Hartley, então a nova vi-
ce-presidente de recursos humanos, a Sonoco instituiu um

Como satisfazer os impulsos que motivam o pessoal

Para cada um dos quatro impulsos emocionais que um funcionário quer satisfa-

zer, a empresa tem uma alavanca organizacional específica a seu dispor. A tabela

abaixo casa cada impulso com a alavanca correspondente e enumera medidas

que a empresa pode tomar para tirar o máximo das ferramentas que possui.



sistema de remuneração pelo desem-
penho fundado em indicadores indi-
viduais e coletivos. A satisfação do pes-
soal e seu envolvimento melhoraram,
segundo os resultados de uma sonda-
gem interna feita regularmente. Em
2005, a Hewitt Associates colocou a
Sonoco entre as 20 melhores organiza-
ções dos Estados Unidos na gestão de
talentos. Foi uma das poucas empresas
de porte médio na lista, que incluía
pesos-pesados como 3M, GE, Johnson
& Johnson, Dell e IBM.

Cultura. A melhor saída para satis-
fazer o impulso a formar laços — de
gerar um forte senso de camaradagem
— é criar uma cultura que promova o
trabalho em equipe, a colaboração, a
abertura e a amizade. O que o RBS fez
para romper a mentalidade de silos do
NatWest foi colocar gente dos dois ban-
cos para trabalhar junto em projetos
bem definidos de redução de custos e
crescimento da receita. Novidade para
ambas as instituições, a nova estrutu-
ra incentivou as pessoas a romperem
velhas ligações e a formarem novos
vínculos. Para dar um bom exemplo,
o comitê executivo (formado tanto de
executivos do RBS como do antigo Nat-
West) se reúne toda segunda-feira de
manhã para discutir e resolver ques-
tões pendentes — evitando processos
políticos e burocráticos que podem re-
tardar a tomada de decisões na cúpula.

Outra empresa com uma cultura
exemplar é a rede de supermercados americana Wegmans,
que há uma década figura na lista "100 Best Companies to
Work For" da revista Fortune. A família que controla a empre-
sa faz questão de estabelecer um tom familiar para a cultura
interna. É comum os funcionários dizerem que a gerência se
preocupa com eles — e que eles se preocupam com os cole-
gas —, evidência da cultura de trabalho em equipe e do senso
de pertencerem a algo.

Desenho do trabalho. Para satisfazer o impulso a compre-
ender o melhor é tornar o trabalho interessante, desafiante,
com sentido. Embora o RBS tenha assumido uma postura
rigorosa em relação a gastos durante a integração do Na-
tWest, isso não o impediu de investir pesado nas instalações
de ponta de uma escola de administração colada à sede do
banco — e à qual o pessoal tivesse acesso. Isso não só ajudou
a empresa a contemplar o desejo de formação de laços, mas
também desafiou os funcionários a pensarem de modo mais

Como dar grandes saltos
na motivação do pessoal

Para catapultar a empresa a uma posição

de liderança na motivação do pessoal, o

segredo é conseguir satisfazer todos os

quatro impulsos emocionais básicos — e

não só um deles. Peguemos uma em-

presa que, em relação às outras, está no

percentil 50 em motivação do pessoal.

Se melhorasse apenas no desenho do

trabalho (alavanca que mais influencia o

impulso a compreender), passaria apenas

para o percentil 56 — já se avançasse nos

quatro motores, a empresa saltaria para

o percentil 88.

amplo sobre como poderiam contribuir
para fazer uma diferença para colegas,
clientes e investidores.

O Cirque du Soleil é outra institui-
ção empenhada em tornar o trabalho
mais desafiante e gratificante. Apesar
do extenuante calendário de ensaios e
espetáculos, o circo atrai e segura seus
talentos ao dar espaço para sua criati-
vidade e incentivá-los a aprimorar sua
arte. Ali, o pessoal tem bastante voz
sobre a montagem dos espetáculos e
pode passar de um espetáculo a outro
para aprender coisas novas. Além disso,
tem contato constante com os princi-
pais artistas do mundo na arena.

Processos de gestão de desempe-
nho e alocação de recursos. Proces-
sos justos, confiáveis e transparentes de
gestão de desempenho e alocação de
recursos ajudam a satisfazer o desejo
de defesa das pessoas. O RBS, por exem-
plo, se empenhou para tornar bem cla-
ros seus processos de decisão. A pessoa
pode até discordar de algo, como do ve-
to de um projeto de seu interesse, mas
consegue entender a lógica por trás da
decisão. No RBS, novas iniciativas na
área de tecnologia são examinadas por
equipes com indivíduos de várias uni-
dades — que tomam decisões guiados
por critérios claros, como o impacto
no desempenho financeiro da empresa.
Quando consultado, o pessoal afirma
que o processo é justo e que critérios
de custeio são transparentes. Embora o

RBS seja uma organização exigente, os funcionários também
a encaram como uma empresa justa.

A Aflac, outra eterna favorita do ranking Fortune das me-
lhores empresas para se trabalhar, é um bom exemplo de
como casar alavancas organizacionais com impulsos emocio-
nais em várias frentes (para sugestões concretas de uso de
alavancas motivacionais por sua empresa, veja o quadro "Co-
mo satisfazer os impulsos que motivam o pessoal"). Na Aflac,
um desempenho individual estelar é reconhecido e premiado
de modo altamente visível, o que sacia o desejo de adquirir
das pessoas. Iniciativas de promoção da cultura, como uma
certa Semana de Valorização do Funcionário, são nitidamen-
te voltadas a criar um senso de vínculos. A empresa satisfaz o
impulso a compreender com investimentos consideráveis em
treinamento e desenvolvimento. Agentes de vendas não se li-
mitam a vender; têm a oportunidade de adquirir novas habi-
lidades com a gestão, o recrutamento e a criação do currículo



Superior direto também pesa

Nas empresas de nossa sondagem cuja mo-

tivação dos funcionários se situava no quintil

superior, o pessoal dizia que a capacidade dos

gerentes de motivar os trabalhadores era, em

média, tão boa quanto a capacidade da orga-

nização de satisfazer seus quatro impulsos

emocionais. O mesmo padrão era observado

no quintil inferior das empresas, embora sua

pontuação média em todas as cinco dimen-

sões fosse, naturalmente, bem inferior à de

empresas no quintil superior.

de treinamento de novos agentes. Já em relação ao impulso
à defesa, a empresa toma providências para melhorar a qua-
lidade de vida do pessoal. Além de treinamento e bolsas de
estudo, dá benefícios como creche nas próprias instalações, o
que acentua o equilíbrio trabalho/família. Outra maneira de
cultivar a confiança é com uma política de não demitir. Sua
filosofia expressa é colocar o trabalhador no centro — cuidar,
primeiro, de seus funcionários. Em troca, acredita a empresa,
o trabalhador cuidará dos clientes.

Os exemplos de empresas que escolhemos para este arti-
go ilustram como determinadas alavancas organizacionais
influenciam o nível geral de motivação. Já a Aflac mostra
como tomar medidas que, juntas, contemplem todos os qua-
tro impulsos. Nossos dados mostram que uma abordagem
completa como esta é o melhor. Mesmo quando o pessoal
relata um ligeiro avanço na satisfação de qualquer um dos
quatro impulsos, sua motivação geral mostra avanço cor-
respondente; só que grandes avanços em relação a outras
empresas são fruto do efeito composto de todos os quatro.
Isso ocorre não só devido à satisfação de mais impulsos, mas
porque medidas tomadas em várias frentes parecem refor-
çar umas às outras — o resultado da abordagem holística
é maior do que a soma de suas partes, ainda que trabalhar
cada elemento desses já agregue algo. Peguemos uma em-
presa que se situe no percentil 50 na motivação do pessoal.
Quando os funcionários avaliam a empresa no quesito de-
senho do trabalho (alavanca que mais influencia o impulso
a compreender) numa escala de o a 5, um aumento de um
ponto produz uma melhora bruta de 5% na motivação e um
salto igualmente modesto do percentil 50 para o 56. Já um

desempenho melhor nos quatro motores gera 21% de au-
mento na motivação e um salto enorme — para o percentil
88 (os avanços de percentil são representados no quadro
"Como dar grandes saltos na motivação do pessoal"). É uma
grande vantagem competitiva para a empresa em termos
de satisfação, envolvimento, compromisso e relutância do
pessoal a deixar a empresa.

O papel do superior imediato
Nossa pesquisa também revelou que a organização não de-
tém o monopólio absoluto da motivação do pessoal ou da
satisfação de seus impulsos emocionais. A imagem que o
trabalhador faz de seu superior imediato é tão importante
quanto. As pessoas entendem que uma série de fatores orga-
nizacionais, alguns fora do controle do supervisor, influen-
ciam sua motivação — mas são discriminadoras na hora de
avaliar a capacidade do supervisor de mantê-las motivadas.
Para o pessoal em nosso estudo, que seu chefe satisfizesse os
quatro impulsos era tão importante quanto políticas organi-
zacionais. Ou seja, todos reconheciam que um gerente tem
algum controle sobre como a empresa implementa processos
e políticas (veja o quadro "Superior direto também pesa").

O funcionário não espera que seu supervisor seja capaz de
exercer impacto substantivo sobre os sistemas de premiação,
a cultura, o desenho do trabalho ou os sistemas de gestão
de toda a empresa. Mas o gerente tem, sim, certo arbítrio
em sua área de influência. Alguns se escondem por trás de
sistemas ineficazes, enquanto outros fazem o que podem
com um modelo imperfeito. Um gerente pode, por exemplo,
vincular recompensa e desempenho em áreas como elogios,



reconhecimento e tarefas cobiçadas. Pode, ainda, dividir o
bolo de gratificações de modo a distinguir o desempenho
bom do ruim. Na mesma veia, mesmo numa cultura brutal,
que não promova a camaradagem, um gerente pode tomar
medidas que estimulem o trabalho em equipe e tornem o tra-
balho mais gratificante e interessante. Muitos supervisores
merecem a consideração do pessoal justamente por criarem
um ambiente de trabalho altamente motivante, ainda que a
organização em geral deixe a desejar. Por outro lado, mesmo
em organizações altamente motivadas certos gerentes criam
um clima tóxico em seu setor.

Embora se volte a elementos distintos da organização
para satisfazer cada impulso desses, o pessoal espera que
seus gerentes façam o possível para abordar todos os quatro
— dentro dos limites impostos pela instituição. Nossa pes-
quisa mostrou que quando sentia que um gerente perdia
consideravelmente para os colegas na satisfação de um im-
pulso que fosse, o pessoal dava nota baixa a esse superior
— ainda que a organização inteira tivesse limitações consi-
deráveis. É bom observar que o pessoal é bastante justo na
hora de avaliar o retrato geral e examinar o gerente no con-
texto da instituição maior — mas, tendo computado esses
poréns organizacionais, faz uma avaliação bem detalhada.
Em suma, é realista em relação àquilo que está fora do al-
cance do gerente, mas também sabe o que o gerente deve-
ria ser capaz de fazer para satisfazer as necessidades básicas
de seus subordinados.

Na empresa de serviços financeiros que estudamos, por
exemplo, um gerente superou os colegas na hora de satis-

fazer três impulsos dos subordinados — a adquirir, formar
laços e compreender. Contudo, esses mesmos subordinados
indicaram que sua capacidade de satisfazer o impulso de
defesa era pior do que a média dos demais gerentes da em-
presa. Logo, os níveis de envolvimento e compromisso or-
ganizacional eram piores nesse grupo do que na empresa
em geral. Apesar da capacidade superior desse gerente de
contemplar três dos quatro impulsos, a debilidade relativa
naquela quarta dimensão prejudicou o perfil geral de moti-
vação da equipe.

Nosso modelo sustenta que a motivação do pessoal de uma
empresa é influenciada por um complexo sistema de fatores
gerenciais e organizacionais. Se tomarmos como fato que
uma força de trabalho motivada pode turbinar o desempe-
nho da organização, a luz lançada por nosso artigo sobre o
comportamento humano ajudará empresas e executivos a
satisfazerem as necessidades mais fundamentais de seus fun-
cionários — e, com isso, obter o melhor desempenho possível
desse pessoal.

Nitin Nohria (naohria@hbs.edu) é titular da cátedra Richard P.
Chapman Professor of Business Administration e Boris Groys-
berg (bgroysberg@hbs.edu) é professor associado da Harvard
Business School, em Boston. Linda-Eling Lee (llee@hbs.edu)
é diretora de pesquisa do Center for Research on Corporate
Performance, em Cambridge, Massachusetts, EUA.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review, vol 86, n. 7, p. 86-93, jul. 2008.




