


coisa tem de interferir no comportamento, no desenvolvimento, na vida de 
outra. Autoridade intelectual ou moral que uma pessoa ou coisa exerce sobre a 
outra". Observe-se que as definições comungam de ideias semelhantes a 
respeito de alguém ou algo que exerce poder sobre outro alguém. 

Ainda dentro da análise sobre influência, há aspectos internos, tal como o 
autoestímulo da motivação, que pode decorrer da curiosidade, elemento que 
acompanha o ser humano desde os primórdios e lhe rendeu farta sobrevivên
cia ante as inúmeras vezes em que teve de descobrir novas formas de se adap
tar. Não obstante, é possível ir além e associar crença e coragem à curiosidade, e 
ampliar os níveis de desenvolvimento da motivação, tal como analisa Peter 
Bernstein: "A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos mo
dernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais que 
um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos diante 
da natureza. Até os seres humanos descobrirem como transpor essa fronteira, o 
futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivi
nhos que detinham o monopólio sobre o conhecimento de eventos previstos." 
Ter conhecimento e transcender a certas crenças paralisantes, coloca o homem 
frente a frente consigo mesmo, levando-o a tomar, pouco a pouco, em suas 
mãos, as rédeas da sua própria vida. 

É possível localizar um motivo ou mais na base do desencadeamento da 
motivação na vida profissional, no entanto, tais motivos podem se dividir em 
dois grupos distintos, conscientes e inconscientes, porque, como aponta 
Clifford Morgan: "Muitas vezes, uma pessoa não sabe qual o seu motivo real ou 
qual o seu objetivo." Mas, grosso modo, a motivação pode ser analisada à luz 
das prioridades descritas por Lawler: "As pessoas desejam dinheiro porque este 
lhes permite não somente a satisfação de necessidades fisiológicas e de segu
rança, mas também lhes dá plenas condições para satisfação das necessidades 
sociais, de estima e de autorrealização. Se as pessoas percebem e creem que 
seu desempenho é, ao mesmo tempo, possível e necessário para obter mais 
dinheiro, elas certamente desempenharão da melhor maneira possível". 

Certos funcionários de uma organização podem reduzir a sua marcha de 
produção, se os mesmos se sentirem em uma posição confortável, cujo salário, 
apesar de não ser uma maravilha, pode lhes parecer suficiente. A acomodação 
se estabelece com força significativa. E, de acordo com Stephen Robbins, 
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"Motivação é o processo responsável pela intensidade, 
direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o 
alcance de uma determinada meta." 

Por que a motivação, além de outros aspectos, é vista 
como algo impessoal, que se opera de fora para dentro, qual 
uma dádiva que se recebe de forma aleatória ou até planeja
da? Embora o desenvolvimento da motivação seja descrito 
como algo intrínseco, a percepção de grossa parte das pes
soas teima em se focalizar na via extrínseca. 

Em relação à pessoa se autorizar ao desenvolvimento da 
sua própria motivação, faz-se necessária uma análise crítica 
que contemple a autorrevisão. Conhecer-se mais pode levar 
à fundamental compreensão de que há bastante cegueira 
sobre as razões de a pessoa fazer tudo quanto faz ao longo da 
vida, separando os aspectos conscientes dos inconscientes. 
Boa parte dos acontecimentos bioló
gicos, por exemplo, sequer se tem 
consciência a seu respeito, as funções 
vitais do Sistema Nervoso Autônomo, 
o sofisticado processo de duplicação 
celular, as intervenções de defesa or
gânica etc. 

Logo, enquanto não houver cons
ciência mínima suficiente sobre o 
funcionamento interno da própria 
motivação, o profissional se encon
trará à deriva, ao sabor do vento so
cial, conforme as suas necessidades e 
desejos num dado momento da vida. 
Por outro lado, com a devida autorre
visão e a consequente visão da res
ponsabilidade que tem de existir so
bre a sua motivação, novas intervenções começam a mudar 
os rumos dos recursos internos que se tem à disposição, 
levando a um novo e gradativo posicionamento da moti
vação. Com tal consciência, a motivação não é mais vista 
como algo imposto pelo mundo exterior, mas passa a ser de 
domínio próprio, e os estímulos externos, pequenos ou 
grandes, conforme cada momento de vida, podem ser 
aceitos ou não na ativação do desenvolvimento da própria 
motivação. 

Não obstante, é preciso considerar as razões que levaram 
o ser humano a ser influenciável aos estímulos externos. Tal 
fato se deve particularmente à necessidade de socialização 
imposta pela sobrevivência da informação genética que lhe 
acompanha desde os primórdios. Manter-se vivo desde a 
antiguidade é o grande desafio, e, com o passar do tempo, as 

pessoas se viram frente a novas situações que demandaram 
mudanças pessoais para que se alcançasse o êxito da adap
tação e da continuidade da espécie, cada vez mais ligada 
pela trama social ao ter de se relacionar com os seus seme
lhantes e criar maior sustentabilidade. As pessoas precisam 
umas das outras, e a sábia natureza levou-nos a desenvolver 
a predisposição e a liberação, em graus que variam, rela
cionadas à influência externa e ao desenvolvimento da moti
vação, respectivamente, fator que se tornou essencial nas 
relações humanas. 

Mas é possível que se avance bastante através da estrada 
do autoconhecimento e se crie uma oportunidade de 
mudança acerca da compreensão sobre a motivação, se hou
ver vontade, reflexão e persistência. Fora de tal propósito, é 
possível afirmar que o que as empresas fazem em relação à 

motivação até os dias de hoje é um 
mero jogo de ilusão que tem dado 
certo em algumas ocasiões e noutras 
não. A sensação que muitos gestores 
têm de se sentirem no controle rela
cionado à motivação dos colabo
radores é muito boa, e parece estar à 
altura dos cargos que ocupam. O po
der sempre fez parte dos objetivos 
humanos, e seu pretenso prêmio é 
bastante eficaz para aquele que se 
encontra no pódio das conquistas da 
carreira organizacional. O ponto 'X', 
entretanto, é que não é possível obter 
tal controle, frustrando, em parte, os 
planos existentes no bojo do poder. 
Desta forma, o autoengano é rapida

mente acionado, levando o profissional a crer que até erra 
certas vezes quando empreende ações de controle sobre as 
motivações alheias, mas também acerta. Mas é ilusão, 
ninguém controla ninguém em relação à motivação. 

Poder-se-ia dizer que a motivação, portanto, depende da 
responsabilidade pessoal para ser desenvolvida com maior 
controle e direcionamento. E é somente através do autoco
nhecimento derivado da autorrevisão séria, honesta, profun
da e constante que se alcança a compreensão de tal processo 
interno, cuja estimulação externa, apesar de importante, é 
limitada. Aquele que culpa outrem, ou algo, pela reduzida 
presença da motivação em si mesmo, desconhece-se o sufi
ciente para manter-se preso a tal circunstância e impede-se 
de "virar a mesa" e se automotivar com o que tem disponível 
em si mesmo. 
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