
ntender o que motiva o trabalhador do século 
XXI é uma das recentes obsessões do escritor 
Daniel Pink. Autor de sucesso, com mais de 

1 milhão de exemplares vendidos de seus quatro 
livros - traduzidos para 31 idiomas -, ele viveu os d i 
lemas do profissional moderno quando trocou uma 
carreira estável no governo do presidente Bill Clin-
ton para se arriscar na carreira literária. Pink era um 
dos principais redatores dos discursos de Al Gore, 
mas queria gerir o próprio destino como "agente 
livre", tema de seu primeiro livro. Ele hoje atua tam
bém como editor colaborador da revista Wired. 

No ano passado, Pink lançou o livro Motivação 
3.0(Editora Campus), no qual destrincha os gatilhos 
que movem os colaboradores na era do conhecimen
to. De seu escritório em Nova York, ele concedeu, por 
telefone, uma entrevista para Valor Carreira. Nela, 
falou sobre o engajamento dos talentos e como as 
empresas podem extrair as melhores performances 
de seus colaboradores. "A chave é pagar o suficiente 
às pessoas para ter certeza de que elas não estarão 
pensando em dinheiro, mas sim no progresso do 
seu trabalho", afirma. Outro ponto fundamental, 
segundo ele, é dar aos profissionais um pouco mais 
de controle sobre o que, quando, como e com quem 
querem fazer seu trabalho. "As empresas ainda ou-

vem pouco as sugestões dos colaboradores", diz. Por 
essa razão, muitos treinamentos falham. A seguir, 
os principais trechos da entrevista: 

Qual a chave para manter equipes engajadas diante 
de qualquer cenário? 

No âmbito da empresa, há dois princípios bási
cos. O primeiro é a transparência. Se uma compa
nhia passa por um momento difícil e está lidando 
com a ameaça de demissões, por exemplo, é i m 
portante ser o mais aberto e transparente possível. 
Quando as pessoas não sabem o que está aconte
cendo, elas preenchem as lacunas por conta própria 
e o que elas imaginam normalmente é pior que a 
realidade. O segundo é a justiça. Contanto que as 
pessoas sintam que elas e outras estão sendo trata
das de maneira justa, provavelmente irão lidar bem 
com uma mudança difícil. Outra coisa importante é 
a frequência da comunicação. Se a companhia tem 
o hábito de informar, as pessoas se sentem mais se
guras de que estão lhe contando a verdade e que, de 
fato, existe um canal aberto com seus chefes. 

Como os líderes podem atingir o lado mais criativo 
dos funcionários e usar isso em prol da organização? 

A chave é pagar o suficiente às pessoas para 
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ter certeza de que elas não estarão pensando em 
dinheiro, mas sim no progresso do seu trabalho. 
A partir daí, é possível oferecer a oportunidade para 
elas progredirem em determinada área de seu i n 
teresse. É preciso dar a elas a chance de contribuir 
para algo maior. Isso porque no trabalho criativo a 
autonomia, a perícia e o propósito sempre superam 
o processo de dar recompensas e castigos para se i n 
duzir a um comportamento. 

0 que mais motiva as pessoas no trabalho hoje? 
Quando a civilização começou, a grande moti 

vação era o próprio instinto biológico. Depois veio 
o convívio em sociedade e com isso as coisas se tor
naram mais complicadas. O que passou a mover o 
ser humano foi o sistema de recompensa e punição. 
Atualmente, acredito que exista o que chamo de mo
tivação 3.0. Os trabalhos estão mais conceituais e os 
pensamentos, mais sofisticados. As pessoas querem 
poder dir ig ir a própria vida, ver um sentido no que 
fazem e aprender algo que para elas valha a pena. 

Os profissionais deveriam ser mais ouvidos na esco
lha de cursos de desenvolvimento e treinamento? 

Com certeza. Se as organizações perguntassem 
para os colaboradores que tipo de treino e educação 
eles querem, o resultado seria muito melhor. Isso 
porque se dedicariam e seguiriam muito mais as 
regras desses cursos. Saber as razões que os levam a 
ser treinados em alguma coisa ajuda muito no apro
veitamento. É uma pena que poucas organizações 
prestem atenção nisso. 

0 que as organizações podem fazer para que as pes
soas sintam mais prazer no trabalho que realizam? 

Uma das melhores coisas é poder dar a elas um 
pouco mais de controle sobre o que, quando, como 
e com quem fazem o seu trabalho. O fato de ter 
mais autonomia em relação às próprias tarefas, ao 
controle do seu tempo, de suas técnicas e equipes 
geralmente faz com que as pessoas se saiam muito 
melhor no que fazem e se sintam mais felizes. 

Como é possível criar um ambiente onde a força de 
trabalho se sinta efetivamente contribuindo para a 
estratégia da organização? 

O passo mais importante nesse sentido é ter 
certeza de que todos conhecem o propósito da 
companhia. Quero dizer o entendimento do que a 

organização representa e qual a sua contribuição 
para o mundo. À medida que as pessoas passam a 
ter essa noção mais ampla do quadro, os chefes mais 
eficientes podem lançar uma luz sobre as atividades 
individuais e explicar para cada um como ele está 
conectado ao propósito da companhia. 

Para uma companhia, esclarecer o seu propósito é 
essencial para atrair, principalmente, a nova gera
ção. Como fazer isso, porém, sem soar um pouco 
oportunista ou "marqueteira"? 

Essa é uma questão essencial. Não se trata de 
marketing, mas de algo real como o fato de as pes
soas irem para o escritório, para loja ou para a fábri
ca sabendo as razões pelas quais estão fazendo aqui
lo, entendendo para que serve a companhia e de que 
forma ela faz a diferença no mundo. Isso precisa ser 
verdadeiro, estar no sangue da empresa, pois é algo 
que todos veem e sentem diariamente. Os melhores 
gerentes trazem isso efetivamente para a superfície. 
Não é necessário ser algo grandioso como acabar 
com o aquecimento global ou com a fome na África. 
O propósito da companhia pode ser simplesmente 
prover um bom serviço aos clientes. Por exemplo, 
um restaurante que oferece uma ótima refeição, um 
lugar onde todos se divertem e conseguem guardar 
boas memórias. Qualquer companhia que preste 
um serviço justo e se comporte de uma forma hon
rada pode afetar a vida de alguém para melhor. Isso 
já é um significado. Meus estudos mostram como 
esse é um elemento forte na motivação das pessoas. 

Em um cenário de carência de mão de obra qualifi
cada, como o do Brasil hoje, no que as companhias 
devem prestar atenção no processo de contratação? 

Isso varia de acordo com a profissão e com o se
tor. Elas devem olhar para o histórico de realizações 
prévias, se o candidato fez um trabalho ético. O i m 
portante é perceber qual a motivação intrínseca da 
pessoa. É difícil medir isso porque não existe uma 
fórmula única ou uma pergunta que a revele, mas 
uma maneira é perguntar o motivo pelo qual o pro
fissional tomou certas decisões na vida. É essencial 
tentar entender por que ele mudou de um emprego 
para outro ou escolheu estudar determinado tópico 
na universidade. Geralmente, você vai ouvir respos
tas do tipo: "Escolhi isso por achar que me ajudaria a 
subir naquela companhia". Essa não é uma motiva
ção intrínseca. É diferente quando alguém diz que 
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optou pelo curso de história na universidade por
que se interessa em saber como o passado influen
cia o futuro ou como os fatos históricos ajudaram a 
construir o mundo como ele existe hoje. Também é 
possível perceber quando uma pessoa afirma que 
trocou de companhia porque achou que aprenderia 
algo diferente ou porque seria um trabalho mais de
safiador. Se você descobrir o que levou a determina
das decisões, perceberá se a motivação veio de forças 
internas ou externas e o peso que existe entre elas. 

A rotatividade no trabalho pode ajudar a descobrir 
o verdadeiro potencial e as habilidades dos funcio
nários? Como fazer isso com sucesso? 

No geral, eu gosto da rotatividade. Ela permite às 
pessoas encontrarem o lugarnuma companhia onde 
possam usar melhor seus talentos e formar novas co
nexões que poderão ser úteis no futuro. As empresas 
que fazem isso com sucesso quase sempre começam 
com um grupo pequeno de pessoas, proporcionan
do a elas um tempo em cada departamento. O perío
do, quase sempre, é de seis meses ao invés de apenas 
seis semanas. Dessa forma, dão aos funcionários um 
período maior quando terão a chance de discutir o 
que aprenderam com outros que também estão par
ticipando do processo do rodízio. 

Em sua opinião, esse giro dentro da companhia tam
bém funciona para quem tem mais tempo de casa? 

Depende da pessoa. Se alguém está fazendo seu 
trabalho bem e contribuindo para a empresa, não 
tenho certeza se necessariamente ela deveria expe
rimentar o departamento de contas por um ano, 
por exemplo. Tudo depende do estágio em que o 
funcionário se encontra. Se ele está ficando um pou
co estagnado, a troca de função pode ajudar. Acho 
essa uma ótima prática para os jovens, mas não é 
necessária para todos. 

Quais serão os maiores desafios para as pessoas 
conduzirem suas próprias carreiras? 

Os principais desafios serão conseguir apren
der o tempo todo, manter afiadas as habilidades e 
as conexões. Além disso, elas precisarão aprender 
a conviver com a ambiguidade. Não aprendemos 
esse tipo de coisa na escola, mas com a experiência. 

O avanço da tecnologia muda o jeito de aprender e 
assim acelerar o crescimento profissional? 

É fato que a natureza do aprendizado mudou. 
A velocidade das transformações está obrigando 
as pessoas a aprenderem quase em "tempo real". 
Mas existem coisas que ainda demandam tempo e 
dedicação. A maturidade vem com a experiência. 
As habilidades técnicas são mais fáceis de serem de
senvolvidas, mas a capacidade de liderar, por exem
plo, leva tempo para se aprender. 

De que forma a chegada das redes sociais influencia 
a relação das empresas com os funcionários? 

Se os chefes usam as redes sociais para espio
nar as pessoas, isso pode ser perigoso. Acho que 
é necessário encontrar um equilíbrio para que 
seja uma experiência positiva para o trabalhador 
e para a empresa. Tudo tem dois lados. O celular 
é ót imo porque você pode encontrar a pessoa e 
falar com ela a qualquer hora do dia ou da noite. 
Mas eu posso receber um telefonema em um ho
rário que não quero, de alguém que não gostaria 
de conversar. No entanto, sempre é possível ge
renciar os aspectos negativos. Você pode desligar 
o telefone e não publicar nas redes sociais o que 
prefere manter privado. 

Gerenciar a performance do funcionário estimula 
o seu crescimento? 

Depende de como esse gerenciamento é efetiva
mente realizado. Qualquer organização que olhe se
riamente para a performance das pessoas as ajuda a 
aprender e a crescer. A companhia que faz isso bem 
acaba desenvolvendo novos talentos. Os feedbacks 
sempre fazem as pessoas se engajarem e se torna
rem melhores em algo. 

0 grande desafio hoje é atrair e manter os mais ta
lentosos? Por que é tão difícil? 

Atualmente, as companhias precisam mais dos 
talentos do que eles das organizações. Uma forma 
de manter os melhores é mudando o ambiente de 
trabalho. Para isso, é preciso entender o que eles 
querem. Não se trata de apenas monitorar a per
formance, mas de explicar por que as pessoas estão 
fazendo algo e como podem melhorar a sua atua
ção. Não é possível tratar os profissionais da mes
ma forma que se fazia na era industrial . Eles têm 
personalidades fortes e competências diferentes. 
Para conquistá-los, é preciso entendê-los e tratá-los 
como trabalhadores deste século. 
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Text Box
Fonte: Valor carreira, São Paulo, ano 9, n. 9, p. 16-20, out. 2011.




