
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



á quem diga que mo
tivação é um conceito 
abstrato, que fica preso 
no campo dos desejos, 

dos sonhos adiados, dos proje
tos futuros que nunca chegam. 
Há quem diga também que o seu 
nível pode ser facilmente men
surado apenas pelo modo como 
partirmos para mais um dia de 
trabalho. Se nos vestimos com 
agilidade, rapidez e decisão, é 
porque estamos plenamente 
animados. Agora, se demora
mos e "enrolamos" para sair de 
casa, é sinal de desinteresse, 
falta de vontade e perspectiva. 

O conceito de motivação, po
rém, não é assim tão simplório. 
O que nos motiva, nos alegra e 
faz com que todas as manhãs 
refaçamos as nossas escolhas 
é uma conjuntura de fatores. 
Às vezes, eles estão ligados 
somente ao desempenho pro
fissional, ao salário, às metas a 
serem atingidas. Outras, estão 
relacionados aos sonhos que 
muitas vezes não são atingidos, 
perspectivas frustradas que ten
tamos dissolver dentro de nós. 

Isso explica por que uma das 
missões mais importantes e de
safiadoras de um administrador 
é fazer com que os colaborado
res da organização que comanda 
estejam sempre motivados e, 
dessa forma, dispostos a melho
rar continuamente suas habilida
des. Até porque cada um tem um 
jeito de ser e de trabalhar. Sem 
contar que nem sempre aqueles 
que se demonstram competen
tes são pessoas essencialmente 
motivadas e vice-versa. 

Quem explica como lidar com 
esse desafio é a administradora 
Roberta Moralez, consultora líder 
de remuneração da Aon Hewitt. 

"Para cada tipo de colaborador, 
é preciso uma maneira diferente 
de liderar. Para os competentes 
e já motivados, o ideal é dele
gar-lhes o máximo de decisões e 
conceder-lhes muita autonomia. 
Nesse caso, é importante que sai
bam que o líder assumiu o risco 
de deixá-los tomar algumas de
cisões porque há confiança no 
potencial", pondera. "Há outros 
perfis de funcionários, como os 
competentes, mas claramente 
desmotivados. Se a causa do de
sânimo for profissional, o melhor 
a fazer é envolvê-los nos proces
sos de decisão da empresa, para 
que se sintam partícipes de pro
jetos importantes, tenham a opi
nião valorizada e mostrem que, 
em razão da competência, suas 
ideias podem ser essenciais para 
o grupo", complementa Roberta. 

A força que move 
Consultor de empresas e co-
autor do livro "Liderança em 
foco" (Editora Papirus), o pro
fessor Eugênio Mussak diz que 
as pessoas são motivadas por 
duas forças: a que evita sofri
mento e a que obtém prazer. 
"No campo profissional, esses 
sentimentos são baseados em 
três necessidades: subsistência, 
necessidade de pertencimento 
e dignidade. Quando um desses 
fatores está em falta ou em nível 
muito baixo, somos tomados por 
sensações negativas, como tédio 
e falta de interesse, e aí aparece 
a desmotivação", afirma. 

"A melhor forma de ativar o 
motor propulsor é descobrir se 
a causa do desconforto é profis
sional e envolver mais o funcio
nário nos processos de decisão", 
aconselha o administrador Carlos 
Alberto Júlio em suas palestras 

como professor, empresário e 
escritor. "Há pessoas que con
seguem deixar de ver pela janela 
um arco-íris que desponta no ho
rizonte para não perderem o foco 
do que estão fazendo naquele 
minuto. De tão concentradas no 
que está diante de seus narizes 
perdem por completo o que há 
de interessante acontecendo ao 
seu redor. É uma pena, porque 
a inspiração chega em momen
tos de temor, inusitados, inespe
rados. E é uma das funções de 
um bom CEO não deixar que sua 
equipe perca esses momentos 
para comemorar cada um deles, 
quando possível", enfatiza Júlio. 

Em síntese, é uma forma de re
conhecer como até mesmo os as
pectos do trabalho diário contêm 
momentos de receio e admiração 
que podem ser aproveitados para 
um trabalho em equipe e na ideia 
de algum produto inovador. "A 
crença de que a motivação é pré-
requisito para obter resultados, 
tanto na vida profissional como 
na pessoal, é muito comum. Mas 
a motivação não é o ponto inicial. 
Ela é, na verdade, um resultado 
de escolhas que fazemos. Não é 
por ser motivado que tomamos 
as decisões certas, mas é por 
fazer escolhas certas que fica
mos motivados e realimentamos 
nossa capacidade de realização. 
A desmotivação não é causa, é 
consequência. E acreditar que 
é possível ficar motivado para 
depois conseguir sucesso é uma 
forma de se iludir", afirma Júlio. 

"É hora de parar e reinventar 
o trabalho", propõe José da Paz 
Cury, consultor em desenvolvi
mento humano e palestrante 
do Sebrae. "Ou fazemos o que 
gostamos, com a consciência de 
que nossa produção tem valor 
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para a humanidade, ou estare
mos sujeitos ao tédio." Para vi
rar o jogo, ele sugere ativar a 
motivação. "Sem esse combus
tível, agimos como máquinas." 
Assim como não há esporte 
sem adrenalina, não há pra
zer no trabalho sem ela. "Essa 
energia vital mobiliza o homem 
para grandes ou pequenas re
alizações, que produzem efeito 
de bem-estar e de conquista." 

Vida fora do escritório 
"As empresas estão menos pa
ternalistas, e o profissional tem 
de se virar. É ele quem busca 
cursos de atualização para 
manter a empregabilidade. Ou
tro conselho está centrado no 
pessoal: invista na vida fora do 
escritório", recomenda o ad
ministrador e psicólogo José 
Ernesto Bologna, da Ethos De
senvolvimento Humano e Or
ganizacional. "Uma pessoa não 
pode ter garra se não cultivar 
o lazer e a convivência familiar. 
Ela vai trabalhar sentindo que 
deve algo a ela mesma. Não há 
empregado que se sinta insti
gado a criar, ao ver que seus 
esforços beneficiam mais a em
presa do que ele e a sociedade." 

Motivação monetária 
Aumentar o salário de um fun
cionário não é suficiente para 
motivá-lo no longo prazo. 
Essa afirmação pode ser com
provada por meio da Teoria 
dos Fatores desenvolvida pelo 
americano Frederick Herzberg 
(1923-2000), considerado um 
dos professores de gestão mais 
influentes do pós-guerra. Em 
linhas gerais, é um estudo que 
explica situações de motivação 
e satisfação das pessoas. 

Herzberg vê a motivação como 
dependente de dois fatores: higiêni
cos e motivacionais. Os higiênicos 
consistem no ambiente que rodeia 
as pessoas e abrange as condições 
dentro das quais desempenham 
seu trabalho. Os motivacionais 
são intrínsecos, estão relacionados 
com o conteúdo do cargo e com 
a natureza das tarefas que o indi
víduo executa. Envolvem os senti
mentos de crescimento individual, 
de reconhecimento profissional, 
necessidades de autorreavaliação 
e dependem das tarefas que as 
pessoas realizam no campo laboral. 

Assim, no curto prazo, um au
mento na renda do trabalhador 
pode até despertar o sentimento 
de valorização, reconhecimento 
e ambição perdidos. Mas, ao 
se acostumar com os novos 
ganhos, a motivação se dissipa. 

A insatisfação é causada por 
fatores ambientais, isso é, exter
nos à tarefa, tais como: tipo de 
supervisão recebida no serviço, 
natureza das relações interpes
soais, condição do ambiente 
onde o trabalho é executado e, 
finalmente, o próprio salário. 
Mudar apenas um desses fato
res, a remuneração, por exem-
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pio, não soluciona o problema. 
"Aumenta o prazer do colabora
dor, mas não resolve os demais 
fatores que o levam a se sentir 
desmotivado. Não desperta nele 
a sensação de novos desafios 
nem o estimula a buscar por 
recompensas", avalia Mussak. 

"Por isso, não fique espe
rando a motivação chegar nem 
acredite que com ela você será 
capaz de fazer coisas que não 
consegue fazer hoje. Defina seus 
objetivos. É por não tê-los que 
você se vê desmotivado. Suas 
capacidades, seu talento e suas 
eventuais deficiências não vão 
melhorar ou piorar num passe 
de mágica. Eles já fazem parte 
de você. Por isso, movimente-
se, estude, prepare-se, esco
lha. A motivação virá depois, 
como um prazer suplementar 
ao êxito", conclui Mussak. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 311, p. 30-33, maio 2012.




