


cionava. Seguiram-se dias negros de dúvida e desâni
mo. Quando a dupla finalmente fez sua grande des
coberta, e o salto foi corroborado por colegas, Watson 
escreveu: "Meu moral disparou, pois suspeitava que 
agora tínhamos resolvido o enigma". Watson e Crick 
ficaram tão motivados pelo êxito que praticamente 
viviam no laboratório, tentando concluir o trabalho. 

Em todos esses episódios, o progresso (ou a ausên
cia dele) feito pelos dois ditava suas reações. Em es
tudos recentes sobre o trabalho criativo em empresas, 
vimos um fenômeno muito parecido. Com a exausti
va análise de diários mantidos por trabalhadores do 
conhecimento, descobrimos o princípio do progresso: 
de todas as coisas capazes de melhorar emoções, mo
tivação e percepções durante um dia de trabalho, a 
mais importante é registrar progresso num trabalho 
que tenha sentido. E, quanto mais frequente essa sen
sação de progresso, maior a chance de que a pessoa 
seja criativamente produtiva a longo prazo. Não im
porta se está tentando resolver um grande mistério 
científico ou simplesmente produzir um produto ou 
serviço de alta qualidade: o progresso no dia a dia — 
mesmo uma pequena vitória — pode fazer toda a dife
rença no emocional e no desempenho do indivíduo. 

O poder do progresso é fundamental para a natu
reza humana, mas poucos gestores o entendem ou 
sabem como utilizá-lo para turbinar a motivação. Ali
ás, a motivação no trabalho é alvo de um velho deba
te. Numa sondagem sobre os motores da motivação 

do trabalhador, certos gerentes consideraram o re
conhecimento por um bom trabalho como o mais 
importante, enquanto outros deram mais peso a in
centivos tangíveis. Alguns focavam o valor do apoio 
interpessoal, enquanto outros achavam que metas 
claras eram a resposta. Curiosamente, poucos dos 
entrevistados colocaram o progresso em primeiro 
(veja o quadro "Uma surpresa para o gerente"). 

Se o leitor é um gerente, o princípio do progresso 
tem implicações claras para onde concentrar esforços. 
Sugere que o chefe tem mais influência do que ima
gina sobre a motivação, o bem-estar e a criatividade 
do pessoal. Saber o que serve para catalisar e nutrir o 
progresso (e o que tem o efeito inverso) é o segredo 
para gerir eficazmente as pessoas e seu trabalho. 

Neste artigo, apresentamos nossas descobertas so
bre o poder do progresso e diremos como um gestor 
pode explorá-lo. Iremos mostrar como o foco no pro
gresso se traduz em ações concretas de gestão e for
necer uma lista para ajudá-lo a fazer desses compor
tamentos um hábito. Mas, para explicar por que esses 
atos têm tanta força, primeiro descreveremos nosso 
estudo e o que os diários de trabalhadores do conheci
mento revelaram sobre sua vida interior no trabalho. 

Vida interior no trabalho e desempenho 
Há quase 15 anos estamos estudando a experiência 
psicológica e o desempenho de gente a cargo de 
atividades complexas em organizações. Logo cedo, 
percebemos que um fator central do desempenho 
criativo e produtivo era a qualidade da vida interior 
do indivíduo no trabalho: a mescla de emoções, mo
tivações e percepções no decorrer de uma jornada 
de trabalho. O trabalhador está contente? É movido 
por um interesse intrínseco no trabalho? Tem uma 
visão positiva da organização, da gestão, da equipe, 
do trabalho e de si mesmo? A combinação disso tudo 
pode tanto levar o indivíduo a níveis mais elevados 
de realização quanto derrubar seu desempenho. 

Para entender melhor essa dinâmica interior, pe
dimos que integrantes de equipes de projetos pre
enchessem individualmente um questionário por 
e-mail ao final do expediente por toda a duração do 
projeto — pouco mais de quatro meses, em média 
(para detalhes sobre o estudo, veja "Vida interior no 
trabalho: o subtexto do desempenho da empresa", 
HBR Maio 2007). Todo projeto — inventar utensílios 
de cozinha, administrar linhas de instrumentos de 
limpeza e resolver complexos problemas de TI pa
ra um império hoteleiro, por exemplo — envolvia 
criatividade. O questionário trazia perguntas sobre 



emoções e humor dos participantes, nível de moti
vação e impressões sobre o local de trabalho naquele 
dia, bem como sobre o trabalho que haviam feito e 
episódios que se destacavam em sua mente. 

Um total de 238 indivíduos (de 26 equipes de pro
jetos de sete empresas distintas) participou, o que 
resultou em quase 12 mil registros em diários. Na
turalmente, todo indivíduo da amostra viveu altos 
e baixos. Nossa meta era descobrir que estados da 
vida interior no trabalho e que episódios da jornada 
de trabalho tinham correlação com os níveis mais 
elevados de produção criativa. 

Num dramático desmentido da tese de que a pres
são elevada e o medo motivam o indivíduo, desco
brimos que, pelo menos no universo do trabalho do 
conhecimento, a pessoa é mais criativa e produtiva 
quando sua vida interior no trabalho é positiva — 
quando se sente feliz, está intrinsecamente motivada 
pelo trabalho em si e tem uma percepção positiva dos 
colegas e da organização. Além disso, nesse estado po
sitivo a pessoa é mais comprometida com o trabalho 
e mais camarada com aqueles a sua volta. A vida inte
rior no trabalho, como vimos, pode oscilar de um dia 
para o outro — às vezes violentamente. E o desempe
nho, junto. A vida interior no trabalho num determi
nado dia pode ditar o desempenho da pessoa naquela 
jornada e afetar até o rendimento no dia seguinte. 

Uma vez que o efeito da vida interior no trabalho 
ficou claro, fomos indagar se e como a ação gerencial 
poderia deflagrá-lo. Que tipo de coisa seria capaz de 
evocar emoções, motivações e percepções positivas 
ou negativas? A resposta estava nas anotações feitas 
pelos participantes do estudo nos diários. Há gatilhos 
previsíveis que melhoram ou pioram a vida interior 
no trabalho — e, mesmo computando a variação en
tre indivíduos, são praticamente iguais para todos. 

O poder do progresso 
A busca por gatilhos da vida interior no trabalho nos 
levou ao princípio do progresso. Ao comparar os pio
res e melhores dias dos participantes do estudo (com 

base no estado geral de espírito, emoções específicas 
e níveis de motivação), vimos que o fator mais comum 
por trás de um "melhor dia" era qualquer progresso 
no trabalho pelo indivíduo ou equipe. O fator mais co
mum por trás de um "pior dia" era um retrocesso. 

Vejamos, por exemplo, a relação do progresso 
com um componente da vida interior no trabalho: o 
humor geral da pessoa. Em 76% dos dias de melhor 
humor, algum avanço ocorrera. Em comparação, só 
houve retrocesso em 13% desses dias (veja o quadro 

"O que acontece num dia bom?"). 
Nos melhores dias, dois outros gatilhos da vida 

interior no trabalho também são vistos com frequên
cia: catalisadores, atos que contribuem diretamente 
para o trabalho (incluindo a ajuda de uma pessoa ou 
grupo), e nutrimentos, eventos como mostras de res
peito e palavras de incentivo. Cada um tem seu oposto: 
inibidores, atos que não promovem ou até dificultam 
o trabalho, e toxinas, eventos desanimadores ou sabo-
tadores. Enquanto catalisadores e inibidores são volta
dos ao projeto, nutrimentos e toxinas se dirigem à pes
soa. Assim como um revés, inibidores e toxinas são ra
ros nos dias em que a vida interior no trabalho é ótima. 

Eventos em dias de pior humor são um retrato 
quase invertido dos registrados nos dias de melhor 
humor (veja "O que acontece num dia ruim?"). Aqui, 
predominam reveses — em 67% daqueles dias, estão 
presentes; só houve progresso em 25% deles. Inibido
res e toxinas também marcaram muitos dos dias de 
pior humor; catalisadores e nutrimentos foram raros. 

Esse é o princípio do progresso na prática: se uma 
pessoa está motivada e contente ao final do dia de 
trabalho, dá para apostar que fez algum progresso. 
Já se deixa a empresa desanimada e sem alegria, a 
culpa provavelmente é de algum revés. 

Quando analisamos os 12 mil registros diários fei
tos pelos participantes do estudo, descobrimos que 
progressos e retrocessos influenciam todos os três 
aspectos da vida interior no trabalho. Em dias em 
que fizeram progresso, os participantes relatavam 
emoções mais positivas. Não só estavam num melhor 



recursos insuficientes. Em dias de revés, participan
tes do estudo acharam que tanto a equipe como seus 
supervisores davam menos apoio. 

É bom frisar que nossa análise estabeleceu cor
relações, mas não provou causalidade. Essas oscila
ções na vida interior no trabalho foram resultado de 
avanços e retrocessos — ou o contrário? Os resulta
dos do estudo por si só não trazem a resposta. Da lei
tura de milhares de anotações em diários, no entanto, 
sabemos que percepções mais positivas, o senso de 
missão cumprida, satisfação, felicidade e até euforia 
volta e meia se seguiam ao progresso. Eis um típico 
registro pós-progresso, feito por um programador: 

"Acabei com aquele 'bug' que vinha me atormentan
do por quase uma semana. Para vocês, pode não ser 
um grande acontecimento, mas levo uma vida muito 
monótona, então estou todo animado". 

Na mesma veia, vimos que percepções piores, 
frustração, tristeza e até repulsa muitas vezes acom
panhavam um revés. Outro participante, da área de 
produtos, escreveu: "Passamos um tempão atuali
zando a lista do projeto de redução de custos e, de
pois de computar os números, ainda estamos aquém 
da meta. É desanimador não conseguir chegar lá de
pois de todo esse tempo e esforço". É quase certo que 
a causalidade vá nos dois sentidos; o gestor pode usar 
o loop de feedback entre progresso e vida interior no 
trabalho para promover ambos. 

estado geral de ânimo, mas também relatavam mais 
alegria, calor humano e orgulho. Já quando sofriam 
reveses, sentiam mais frustração, medo e tristeza. 

A motivação também era afetada: em dias em que 
havia progresso, as pessoas ficavam mais intrinseca
mente motivadas — pelo interesse e pelo prazer no 
trabalho em si. Em dias de retrocesso, sua motiva
ção intrínseca não só era menor, como também eram 
menos extrinsecamente motivadas pelo reconheci
mento. Ao que parece, um contratempo pode deixar 
o indivíduo apático de modo geral e simplesmente 
desinclinado a fazer o trabalho. 

Percepções também divergiam muito. Em dias de 
progresso, a percepção era a de que havia muito mais 
desafios positivos no trabalho. A pessoa via um su
porte mútuo muito maior na equipe e relatava mais 
interações positivas entre a equipe e seus superviso
res. Numa série de aspectos, a percepção da pessoa 
era pior quando tinha um contratempo. Sentia me
nos desafio positivo no trabalho, achava que tinha 
menos liberdade para executá-lo e dizia contar com 

Pequenos marcos 
Quando pensamos em progresso, é comum imagi
narmos o prazer que dá bater uma meta de longo 
prazo ou fazer uma grande descoberta. Essas gran
des vitórias são maravilhosas — mas relativamente 
raras. A boa notícia é que até uma pequena vitória 
pode turbinar bastante a vida interior do indivíduo 
no trabalho. Muitos dos episódios de progresso rela
tados pelos participantes do estudo representaram 
um pequeno passo adiante, nada mais. Em geral, no 
entanto, causavam reações positivas desproporcio
nais. Vejamos o seguinte registro no diário de uma 
programadora de uma empresa de alta tecnologia 

— registro acompanhado por autoavaliações muito 
positivas de suas emoções, motivações e percepções 
naquele dia: "Descobri por que algo não estava fun
cionando corretamente. Fiquei aliviada e contente, 
para mim foi um pequeno marco". 

Até o progresso normal, incremental, pode au
mentar o envolvimento das pessoas no trabalho e 
sua felicidade durante o expediente. De todos os ti
pos de acontecimento relatados pelos participantes, 



uma parcela notável (28%) de incidentes que tiveram 
um pequeno impacto sobre o projeto teve grande im
pacto sobre o modo como as pessoas se sentiram. Já 
que a vida interior no trabalho tem um efeito tão for
te na criatividade e na produtividade, e já que passos 
pequenos mas reiterados adiante, compartilhados 
por muitos, podem se acumular e produzir uma ex
celente execução, eventos de progresso que muitas 
vezes passam despercebidos são cruciais para o de
sempenho geral da organização. 

Infelizmente, a moeda tem outro lado. Pequenas 
derrotas ou reveses podem ter efeito extremamente 
negativo sobre a vida interior no trabalho. Aliás, nos
so estudo e pesquisas de terceiros mostram que o 
impacto de eventos negativos pode ser mais forte do 
que o de positivos. Daí ser especialmente importante 
que o gerente minimize entraves do dia a dia. 

Progresso em trabalho relevante 
Já vimos como é gratificante para o trabalhador avan
çar rumo a uma meta. Não esqueçamos, contudo, o 
que foi dito antes: o segredo para motivar o bom de
sempenho é apoiar o progresso num trabalho relevan
te. Avançar melhora a vida interior no trabalho, mas 
só se o trabalho tiver importância para o indivíduo. 

Pense no trabalho mais chato que você já teve. 
Muita gente apontaria o primeiro emprego ainda 
adolescente — lavando pratos e panelas na cozinha 
de um restaurante, digamos, ou trabalhando na cha
pelaria de um museu. Nesse tipo de trabalho, o poder 
do progresso parece inexistir. Por mais duro que dê, 
há sempre mais pratos a lavar e casacos a pendurar; 
só bater o cartão no fim do dia ou receber o salário ao 
final da semana dá alguma sensação de conquista. 

Em ocupações com muito mais desafio e espaço 
para a criatividade, como as dos participantes do 
estudo, simplesmente "fazer progresso" — cumprir 
tarefas — tampouco garante uma boa vida interior 
no trabalho. O leitor pode ter sentido essa dura rea
lidade no próprio trabalho, em dias (ou projetos) em 
que se sentiu desmotivado, desvalorizado e frustra
do, ainda que tivesse se esforçado e dado cabo das 
coisas. A causa provável é a percepção de que as tare
fas concluídas eram periféricas ou irrelevantes. Para 
que o princípio de progresso opere, o trabalho deve 
ser relevante para a pessoa que o faz. 

Em 1983, Steve Jobs estava tentando convencer 
John Sculley a deixar uma carreira de tremendo su
cesso na PepsiCo para ser presidente da Apple. 
Jobs teria lhe perguntado: "Você quer passar o resto 



da vida vendendo água com açúcar ou ter a chance 
de mudar o mundo?". Ao fazer o discurso, Jobs ex
plorava uma incrível força psicológica: o profundo 
desejo humano de fazer um trabalho relevante. 

Por sorte, para dar a sensação de relevância, o tra
balho não precisa envolver colocar o primeiro compu
tador nas mãos de gente comum, combater a pobreza 
ou contribuir para a cura do câncer. Um trabalho de 
relevância menos profunda para a sociedade pode 
pesar se der alguma contribuição para algo ou alguém 
importante para o trabalhador. O significado pode ser 
algo simples como fabricar um produto útil e de alta 
qualidade para um cliente ou prestar um verdadeiro 
serviço à comunidade. Pode ser apoiar um colega ou 
aumentar o lucro da organização com a redução de 
ineficiências no processo de produção. Não importa 
se a meta é nobre ou modesta — desde que seja im
portante para o trabalhador e esteja claro como seu 
esforço contribui para ela, o progresso rumo ao obje
tivo pode galvanizar a vida interior no trabalho. 

Em princípio, um gerente não deveria ter de ir 
a extremos para infundir significado ao trabalho. A 
maioria dos postos na organização moderna é poten
cialmente relevante para quem os ocupa. O gerente 
pode, contudo, se assegurar de que o pessoal saiba 
que contribuição seu trabalho está dando. E, melhor 
ainda, pode evitar ações que neguem seu valor (veja 

"Como o trabalho é despojado de sentido"). Todos os 
participantes do estudo faziam um trabalho que de
via ser considerado relevante; ninguém lavava pra
tos ou pendurava casacos. Com surpreendente fre
quência, porém, vimos um trabalho potencialmente 
importante e desafiador perder o poder de inspirar. 

Promova o progresso: 
catalisadores e nutrimentos 
O que o chefe pode fazer para garantir que o pessoal 
esteja motivado, comprometido e contente? Como 
promover o progresso diário? Uma saída é usar cata
lisadores e nutrimentos, os outros dois tipos de even
tos frequentes num "melhor dia", segundo o estudo. 

Catalisadores são atos que dão suporte ao traba
lho, entre eles dar metas claras, autonomia, recursos 
e tempo suficientes, ajudar com o trabalho, aprender 
abertamente com problemas e acertos e permitir a l i
vre troca de ideias. O oposto disso são inibidores, o que 
inclui não dar apoio e interferir ativamente no traba
lho. Devido a seu impacto sobre o progresso, catalisa
dores e inibidores acabam afetando a vida interior no 
trabalho. Mas têm, também, um impacto mais imedia
to: quando percebe que tem metas claras e relevante, 

recursos suficientes, colegas solícitos e por aí vai, a 
pessoa recebe um impulso instantâneo em suas emo
ções, sua motivação para fazer um excelente trabalho 
e sua percepção do trabalho e da organização. 

Nutrimentos são atos de apoio interpessoal, co
mo respeito e reconhecimento, incentivo, conforto 
emocional e oportunidades de filiação. Toxinas, seu 
oposto, incluem desrespeito, desestímulo, desaten
ção a emoções e conflitos interpessoais. Para o bem e 
para o mal, nutrimentos e toxinas afetam a vida inte
rior no trabalho de forma direta e imediata. 

Catalisadores e nutrimentos — e seus opostos — 
podem alterar o significado do trabalho ao mudar a 
percepção do indivíduo sobre sua ocupação e sobre 
si. Quando se certifica de que as pessoas tenham os 
recursos de que precisam, por exemplo, um gerente 
está indicando que o que fazem é importante e de va
lor. Quando reconhece alguém pelo trabalho que faz, 
um gerente indica que essa pessoa é importante para 
a organização. Ou seja, catalisadores e nutrimentos 
podem dar maior sentido ao trabalho — e ampliar o 
efeito do princípio do progresso. 

Ações gerenciais que constituem catalisadores e 
nutrimentos não são particularmente obscuras; po
dem soar como o bê-á-bá da administração, ou até 
como senso comum e decência básica. O estudo dos 
diários nos lembrou, contudo, como costumam ser ig
noradas ou esquecidas. Até alguns dos gerentes mais 
atentos nas empresas do estudo não ofereciam catali
sadores e nutrimentos de forma reiterada. Por exem
plo, um especialista em cadeia de suprimento chama
do Michael era, sob muitos aspectos e na maior parte 
dos dias, um excelente gerente de subequipe. Às vezes, 
no entanto, ficava tão assoberbado que se tornava tó
xico para o pessoal. Quando um fornecedor não conse
guiu concluir um pedido crucial a tempo e a equipe de 
Michael teve de recorrer ao frete aéreo para cumprir o 
prazo com um cliente, Michael viu que a margem de 
lucro da venda iria para o espaço. Irritado, desancou 
os subordinados, diminuindo o sólido trabalho que 
tinham feito e desconsiderando a própria frustração 
com o fornecedor. No diário, não ocultou o fato: 

Até sexta, tínhamos gasto US$ 28 mil em frete aé
reo para despachar 1.500 mops com jato de spray de 
US$ 30 para o segundo maior cliente. Faltam outros 
2.800 no pedido, e há boa probabilidade de que tam
bém irão voando. Deixei de ser um simpático gerente 
de cadeia de suprimento e virei um carrasco. Qualquer 
aparência de civilidade se foi, estamos todos contra a 
parede; como fugir não é possível, a briga é provável. 

Até quando um gerente não está contra a parede, 



traçar estratégias de longo prazo e lançar novas ini
ciativas pode parecer mais importante — e talvez 
mais glamoroso — do que garantir que subordinados 
tenham o que precisam para fazer progresso cons
tante e se sentir apoiados como seres humanos. Mas, 
como vimos repetidamente em nosso estudo, até a 
melhor das estratégias dará errado se o gestor igno
rar quem trabalha nas trincheiras para executá-la. 

Um gerente exemplar — 
e uma ferramenta para imitá-lo 
Poderíamos explicar os muitos gestos (poucos deles 
surpreendentes) capazes de catalisar o progresso e 
nutrir o ânimo, mas talvez seja mais útil dar o exem
plo de um gerente que usou reiteradamente esses 
atos — e, em seguida, apresentar uma ferramenta 
simples para ajudar qualquer gestor a fazer o mesmo. 

Nosso gerente modelo é Graham, que observamos 
no comando de uma pequena equipe de engenheiros 
químicos numa multinacional europeia que chama
remos de Kruger-Bern. A missão de um novo projeto 
da equipe (o NewPoly) era clara e relevante o bastan
te: criar um polímero biodegradável e seguro para 
substituir petroquímicos em cosméticos e, mais tarde, 
numa ampla gama de bens de consumo. Só que, co
mo em muitas empresas de grande porte, o projeto se 
inseria num ambiente empresarial confuso e às vezes 
ameaçador de prioridades mutantes da cúpula, sinais 
contraditórios e compromissos vacilantes. Recursos 
eram apertadíssimos. Sobre o futuro do projeto — e da 
carreira de todo integrante da equipe — pairava a in
certeza. Para piorar, um incidente no início do projeto 
(quando um cliente importante reagira com desagra
do a uma amostra) deixara a equipe desnorteada. Mas 
Graham conseguiu sustentar a vida interior no traba
lho dos membros da equipe. Como? Retirando obstá
culos, apoiando materialmente o progresso e dando 
apoio emocional à equipe de forma repetida e visível. 

A abordagem gerencial de Graham se destacou de 
quatro maneiras. Primeiro, Graham criou um clima 
positivo, um evento por vez, que estabeleceu nor
mas de comportamento para toda a equipe. Quando 
a queixa do cliente paralisou o projeto, por exemplo, 
o gerente procurou imediatamente a equipe para 
que analisassem o problema, sem recriminações, e 
traçassem um plano para reparar o relacionamento. 
Com isso, mostrou como devia ser a resposta a cri
ses no trabalho: em vez de entrar em pânico ou ca
çar culpados, deviam identificar o problema e suas 
causas e formular um plano de ação coordenada. É 
a um só tempo uma abordagem prática e uma ótima 

maneira de dar aos subordinados o senso de que 
estão avançando mesmo diante de contratempos e 
falhas inerentes a qualquer projeto complexo. 

Segundo, Graham ficou a par das atividades diá
rias e do progresso da equipe. Aliás, o clima de tole
rância que estabelecera fez com que isso ocorresse 
naturalmente. Os membros da equipe o informavam 
com frequência — sem que tivesse de pedir — de 



contratempos, avanços e planos. A certa altura, um 
de seus colegas mais empenhados, Brady, teve de 
abortar o teste de um novo material por não conseguir 
ajustar devidamente os parâmetros no equipamento. 
Foi uma má notícia, pois a equipe do NewPoly só ti
nha acesso ao equipamento um dia por semana; mas 
Brady imediatamente avisou Graham. Naquela noi
te, escreveu no diário: "Ele [Graham] não gostou de 
ter perdido a semana, mas pareceu entender". Essa 

compreensão garantiu a Graham um lugar no fluxo 
de informações que permitiria que desse ao pessoal 
justamente o que precisava para fazer progresso. 

Terceiro, Graham mirava seu apoio de acordo 
com recentes acontecimentos na equipe e no projeto. 
Todo dia, conseguia prever que tipo de intervenção 

— um catalisador ou a remoção de um inibidor; um 
nutrimento ou algum antídoto para uma toxina — te
ria o maior impacto na vida interior no trabalho e no 



progresso do pessoal da equipe. E, se não soubesse ao 
certo, perguntava. Na maioria dos dias não era difícil 
descobrir — como naquele em que recebeu a notícia 
alentadora do compromisso dos chefes com o projeto. 
Graham sabia que a equipe estava nervosa por cau
sa de rumores de uma reorganização interna e que o 
estímulo viria a calhar. Mesmo tendo recebido a boa-
nova durante um merecido dia de folga, imediata
mente pegou o telefone para dar a notícia à equipe. 

Por último, Graham se estabeleceu como recurso 
para os membros da equipe, não como microgestor; 
conferia o que faziam sem parecer que estava vigiando. 
Embora à primeira vista conferir e vigiar soem bastante 
similares, o microgestor comete quatro erros. Primeiro, 
não dá autonomia para a realização do trabalho. En
quanto Graham deu à equipe do NewPoly um objetivo 
estratégico claro, mas respeitou as ideias do pessoal 
para atingi-lo, o microgestor dita cada ato. Segundo, 
está sempre perguntando aos subordinados sobre seu 
trabalho — sem dar qualquer ajuda real. Em compara
ção, quando alguém da equipe de Graham relatava um 
problema, Graham o ajudava a analisá-lo — mas sem
pre aberto a outras interpretações — e, não raro, acaba
va ajudando a botar a coisa de volta nos trilhos. Tercei
ro, o microgestor corre a culpar alguém quando algo 
dá errado, levando subordinados a ocultar problemas 
em vez de falar francamente sobre como superá-los, 
como fez Graham com Brady. E, quarto, o microges
tor tende a sonegar informação para usar como arma 
secreta. Poucos percebem o quão daninho isso é para 
a vida interior no trabalho. Quando sente que o chefe 
está sonegando informações potencialmente úteis, o 
subordinado se sente infantilizado, sua motivação cai 
e seu trabalho é prejudicado. Graham corria a comuni
car a visão que a cúpula tinha do projeto, a opinião e 
necessidades de clientes e possíveis fontes de assistên
cia ou resistência dentro e fora da organização. 

Com tudo isso, Graham sustentava emoções posi
tivas, a motivação intrínseca e percepções favoráveis 
da equipe. Seus atos são um forte exemplo de como 
gerentes de qualquer nível podem abordar cada dia 
determinados a promover o progresso. 

Sabemos que muitos gerentes, ainda que bem in
tencionados, acharão difícil adquirir os hábitos que 
em Graham eram tão naturais. A conscientização é o 
primeiro passo. Só que transformar a consciência da 
importância da vida interior no trabalho em atos de 
rotina exige disciplina. Para tanto, montamos uma 
lista para uso diário pelo gerente (veja "Checklist do 
progresso diário"). Sua meta é administrar para a 
promoção de avanços significativos, um dia por vez. 

O ciclo do progresso 
A vida interior no trabalho dita o desempenho; por sua 
vez, o bom desempenho, que depende do progresso 
reiterado, melhora a vida interior no trabalho. Chama
mos isso de ciclo de progresso — ciclo que revela o po
tencial de benefícios que se reforçam sozinhos. 

Logo, a implicação mais importante do princípio 
do progresso é a seguinte: ao apoiar o pessoal e seu 
progresso diário num trabalho relevante, o gestor 
melhora não só a vida interior no trabalho de seus 
funcionários, mas também o desempenho da organi
zação a longo prazo, o que melhora ainda mais a vida 
interior no trabalho. Naturalmente, há um lado ruim 

— a possibilidade de loops de feedback negativos. Se 
o gestor não apoiar o progresso e aqueles que tentam 
avançar, a vida interior no trabalho piora e, com ela, 
o desempenho; e a queda no desempenho abala ain
da mais a vida interior no trabalho. 

Uma segunda implicação do princípio do progres
so é que o gestor não precisa se preocupar em tentar 
ler a mente do pessoal, ou manipular complicados 
sistemas de incentivos, para garantir que estejam 
todos motivados e contentes. Desde que exiba res
peito e consideração básicos, pode se concentrar em 
apoiar o trabalho propriamente dito. 

Para se tornar um gerente eficaz, é preciso apren
der a colocar em marcha esse ciclo positivo de feed
back — o que pode exigir mudança considerável. Es
colas de administração, livros de negócios e os pró
prios gestores em geral se concentram na gestão de 
organizações ou pessoas. Mas se o foco for adminis
trar o progresso, a gestão de pessoas — e até de orga
nizações inteiras — fica muito mais factível. Não se
rá preciso descobrir como decifrar a vida interior no 
trabalho dos subordinados; se facilitar seu contínuo 
progresso num trabalho relevante, tornar esse pro
gresso visível para eles e tratar todos bem, o pessoal 
vai ter emoções, motivações e percepções necessá
rias para um ótimo desempenho. Superior, seu traba
lho contribuirá para o sucesso organizacional. E aqui 
está o melhor: vão adorar o que fazem. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 5, p. 36-45, maio 2011.




