
m cargo de destaque, uma companhia de 
prestígio, um escritório grande ou um alto 
salário. Estas são coisas fáceis de serem me

didas e que vão impressionar rapidamente seus 
amigos e sua família. Mas isso não vai fazer com que 
você ame o seu trabalho. Esta é a opinião de Clayton 
Christensen, especialista em inovação, autor best-
seller de seis livros sobre o tema e professor da Har-
vard Business School. 

Recentemente, ele decidiu investigar mais profun
damente assuntos como motivação e felicidade sob 
o ponto de vista acadêmico, com base em pesquisas 
e seminários de escolas de negócios. O resultado foi 
o livro recém-lançado "How W i l l You Measure Your 
Life?" (Como você mede a sua vida?, no título em por
tuguês), em coautoria com o ex-aluno James Allworth 
e a jornalista Karen Dillon. Em conversa exclusiva com 
Valor Carreira, ele falou sobre a obra e os desafios da 
motivação para profissionais e empresas. 

De acordo com Christensen, quando pensam na 
carreira as pessoas deveriam refletir, por exemplo, se o 
emprego será desafiador, se tem significado e se trará 
reconhecimento. "Esse é o tipo de pergunta que leva 
à felicidade profissional duradoura", afirma. Confira a 
seguir os principais trechos da entrevista. 

0 que o levou a investigar os aspectos relacionados à 
felicidade e à motivação no trabalho? 

Essa decisão foi parte de um motivo maior, que 
foi a construção do livro "How W i l l You Measure 

Your Life?". Com o passar dos anos, notei que alguns 
dos meus colegas de classe estavam infelizes com as 
decisões que tomaram em suas carreiras. Eles deixa
ram a faculdade com "o mundo a seus pés", mas aca
baram seguindo por um caminho que não trouxe fe
licidade. Quando me tornei professor, vi alguns dos 
meus alunos tomando esse mesmo tipo de decisão 
e seguindo caminhos similares. Eu quis ajudá-los a 
evitar esse destino dando a eles meios para fazerem 
escolhas que os tornassem mais felizes. Isso levou a 
uma questão-chave: "Como eu tenho certeza de que 
vou encontrar felicidade na minha carreira?". Eu 
acreditava que, se meus alunos entendessem verda
deiramente o que os motivaria profissionalmente, 
eles estariam muito mais propensos a seguir um ca
minho satisfatório no longo prazo. 

As pessoas se acostumaram a ver satisfação e insatis
fação como conceitos opostos, mas o senhor defende 
que são complementares. Como eles podem coexistir? 

Esses conceitos são críticos para entender a mot i 
vação - e entender isso é uma das coisas mais impor
tantes que podemos fazer em nossas vidas. Isso tem 
um enorme impacto sobre o porquê fazemos o que 
fazemos, e se gostamos ou não. A teoria na qual nos 
baseamos para discutir esse tema é um seminário de 
Frederick Herzberg (psicólogo americano e autor 
da Teoria dos Dois Fatores). Ele descreve a satisfação 
que sentimos com nossos trabalhos não como uma 
faixa contínua que vai do "satisfeito" ao "insatisfei-
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to". Em vez disso, a forma com que nossa mente tra
balha coloca satisfação e insatisfação como medidas 
separadas e independentes. Por um lado, temos os 
chamados fatores "higiênicos", que, se forem insu
ficientes, nos tornarão insatisfeitos com o trabalho. 
São questões como ambiente de trabalho r u i m , salá
rio abaixo da média e burocracia, por exemplo. Mas, 
mesmo se esses aspectos forem perfeitos, eles não 
vão nos fazer amar o nosso trabalho - no máximo, 
eles não nos deixarão odiá-lo. O oposto de estar i n 
satisfeito no trabalho não é estar satisfeito, mas sim 
não estar insatisfeito. 

Como se dá, então, a satisfação no trabalho? 
Para descobrir o que leva à satisfação, nós pre

cisamos olhar para um conjunto diferente de fato
res, que são chamados "motivadores". São aspectos 
como responsabilidade, possibilidade de crescer 
e aprender. Além disso, é preciso ter a sensação de 
que o que fazemos tem significado. Uma prova de 
que esses fatores estão separados em nossas mentes 
é que é possível, ao mesmo tempo, amar e odiar o 
nosso trabalho. 

0 que gera efetivamente a motivação nos profissionais? 

Provavelmente, muita gente que está lendo isso 
teve experiências em suas vidas que satisfizeram os 
fatores "motivadores". Se você teve, reconhecerá a 
diferença entre eles e aqueles que só promoveram 
os fatores "higiênicos". Mas, para isso, é preciso ter 
estado em um trabalho interessante, desafiador e 
que possibilitou crescimento profissional ou maio
res responsabilidades. Esses são fatores que irão mo
tivar e levar alguém a gostar do que faz. E isso pode 
fazer a diferença entre odiar ou amar ir ao trabalho 
todos os dias. 

0 senhor acredita que é possível medir a motivação 
dos funcionários de uma empresa? 

Sim, mas não estou convencido de que as pesqui
sas que muitas companhias aplicam para medir a 
motivação dos funcionários sejam as mais adequa
das. Uma pesquisa, geralmente, providencia uma 

média de todas as respostas, e isso pode ser recon
fortante para a gestão da empresa. Mas ela não re
conhece que motivação é algo que precisa ser com
preendido em um nível individual. Fazer isso requer 
uma boa gestão, e é por isso que essa posição é tão 
nobre. Um ótimo gestor que consegue entender o 
que realmente motiva as pessoas pode fazer a dife
rença na vida de muita gente ao longo dos anos. 

O que os profissionais devem ter em mente para evitar 
o sentimento de frustração no fim de suas carreiras? 

É fácil escolher empregos com base em aspectos 
visíveis para o resto do mundo: uma boa posição, 
uma companhia de prestígio, um escritório gran
de ou um alto salário. São coisas fáceis de serem 
medidas e que vão impressionar rapidamente seus 
amigos e sua família. Mas isso não vai fazer com 
que você ame o que faz. Quando as pessoas estão 
fazendo suas escolhas de carreira, elas deveriam 
se questionar de forma diferente. "Este emprego 
será desafiador? Serei reconhecido pelas minhas 
contribuições? Este trabalho tem significado para 
mim?" Este é o tipo de pergunta que leva à felicida
de profissional duradoura. 

É recomendável dar um passo atrás e recomeçar uma 
carreira, privilegiando aspectos motivacionais na se
gunda tentativa? 

As pessoas fazem isso o tempo todo. Não é fácil, 
mas é possível. Eu mesmo estou em minha terceira 
carreira. Apesar de nenhuma de minhas mudanças 
terem sido uma tentativa de recomeçar uma carrei
ra infeliz, foi só na terceira delas, quando me tornei 
um acadêmico, que eu encontrei o trabalho que 
realmente me fazia feliz. Parte da estratégia é não 
esperar demais para reconhecer que você está em 
um emprego que não o motiva. A vida é muito curta 
para levantar todos os dias e perder horas fazendo 
algo que não te satisfaz. 

0 problema motivacional pode ser uma consequência 
da busca por objetivos comuns como uma promoção 
ou um aumento, em vez de realizações individuais? 

É fácil confundir o que está relacionado à felicida
de com o que causa felicidade. Quando você vê pesso
as bem-sucedidas, muitas delas parecendo estar feli
zes, é fácil acreditar que as facetas visíveis do sucesso 
como dinheiro e fama são as causas dessa felicidade. 
Mas se elas são realmente felizes em suas carreiras, é 
pouco provável que sejam os fatores "higiênicos" que 
causem isso; essas coisas são apenas consequências. 
O que faz com que eles se sintam assim são os fatores 
"motivadores" no trabalho. 
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Text Box
Fonte: Valor carreira, São Paulo, ano 10, n. 10, p. 16-18, out. 2012.




