
mpresas que são exemplos de excelência em serviços ou produtos também se 
destacam pelo orgulho que seus funcionários têm em buscar maior eficiência e 
sucesso. Do  presidente a quem trabalha no atendimento ao cliente, parece haver um 

espírito quase indefinível que impulsiona tais companhias a operar com mais empenho e de 
forma mais inteligente, a superar os obstáculos e a se projetar para um nível mais alto. 

O que cria esse tipo de comprometimento?  Muitas empresas e executivos pensam 
apenas em opções de “pagar pelo desempenho”. Assim, essas organizações dependem 

Orgulho e
estratégia
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excessivamente de planos de incentivo que simplesmente 
remuneram mais pelo cumprimento de metas específicas.

Não há dúvida de que as recompensas monetárias 
possuem uma influência motivacional. No entanto, esse 
mecanismo pode limitar a formação do comprometimento 
emocional. O dinheiro em si não é capaz de levar as pessoas a 
formar o envolvimento emocional com seu trabalho que o 
orgulho consegue. 

Minha experiência em diversas companhias indica 
claramente que esse orgulho intrínseco:
1. é uma força motivadora poderosa e duradoura;
2. pode tornar-se uma capacitação institucional praticada por 
gerentes em todos os níveis e desenvolvida por meio das 
atitudes, das abordagens e da disciplina da direção;
3. é capaz de solidificar a capacidade de resposta da 
organização, fornecer vantagem estratégica e possibilitar 
níveis de desempenho mais altos.

As fontes desse orgulho são muitas, e algumas delas 
diferem apenas sutilmente das do orgulho materialista. Mas 
essas diferenças explicam por que o orgulho é um motivador 
tão poderoso.

Os funcionários se sentem orgulhosos do que fazem, de 
como exercem suas tarefas, das pessoas com as quais trabalham 
e para quem. Por exemplo, o pessoal da Microsoft acredita que 
faz produtos que “mudam o mundo” e se orgulha muito ao ver 
suas realizações utilizadas na prática.

Sinopse

Como despertar nos funcionários da empresa o sentimento

positivo que pode garantir o sucesso futuro, algo que depende

cada vez mais das iniciativas de todos. Por Jon Katzenbach

       A capacidade de despertar o orgulho nos 
funcionários e canalizar esse sentimento é um
fator competitivo de importância crescente. Cada 
vez mais as realizações relevantes das empresas
dependem de centenas ou milhares de pequenas 
tarefas diárias do pessoal da linha de frente, do 
chão de fábrica e dos serviços.
       Mais que qualquer outro motivador, garante o 
autor deste artigo, é o orgulho que fomenta o 
esforço coletivo e a iniciativa individual.  
Katzenbach relaciona os princípios básicos e as 
armadilhas do processo de construção de orgulho 
e cita os exemplos da rede de hotéis Marriott, da 
General Motors e de esportistas como Lance 
Armstrong.
       O quadro da página 03 traz sugestões de oito 
iniciativas para construir o orgulho, enquanto o da 
página 182 mostra quais são as iniciativas pró-
orgulho que mais contribuem para que se  
alcancem metas estratégicas como a obtenção de 
retorno sobre o capital investido ou a produção 
com baixos custos.

Depois de trabalhar como diretor da firma de consultoria 
McKinsey, Jon Katzenbach fundou a Katzenbach Partners, 
especializada em liderança, organização e desempenho no local 
de trabalho. Ele é co-autor de The Wisdom of Teams: Creating 
the High-Performance Organization (ed. HarperBusiness) e 
autor de Why Pride Matters More than Money (ed. Crown 
Business).



Na cadeia de hotéis Marriott, os funcionários têm orgulho de um produto muito 
diferente de trabalho: o atendimento ao cliente. A informação mais importante para 
qualquer funcionário do Marriott é seu escore no Índice de Satisfação do Hóspede, que é 
uma forma de fornecer a camareiras, porteiros e pessoal de atendimento um balanço mensal 
do que os hóspedes pensam a respeito do nível de atendimento que eles recebem. 

Sentir orgulho de como se trabalha pode simplesmente ser tão importante na 
motivação do desempenho quanto o orgulho dos resultados. Por exemplo, o grande ciclista 
Lance Armstrong tem quase tanto orgulho da maneira disciplinada como se prepara para o 
Tour de France quanto de vencê-lo.

Muitas pessoas sentem orgulho da ética de trabalho que predomina em sua equipe, e as 
normas de trabalho de cada uma delas são reflexo da ética não declarada do grupo.

Finalmente, é claro, ter orgulho das pessoas com quem você trabalha pode levá-lo a 
buscar seu respeito ao entregar o trabalho fazendo mais do se espera. Por exemplo, o rigor nos 
custos, que é tão essencial para a estratégia de preços baixos da Southwest Airlines, é mantido 
principalmente por meio da pressão dos colegas e da autodisciplina dos funcionários.

O caso General Motors
Qual é o impacto do fator orgulho dentro de uma organização? A Katzenbach Partners 

pediu ao conselho de gerentes de fábricas da General Motors que identificasse 20 dos 
melhores motivadores da linha de frente da empresa entre os mais de 75 gerentes de fábrica 
de toda a organização na América do Norte. 

Nossas avaliações desses 20 gerentes confirmaram sua confiança no orgulho como 
fonte primária de motivação. Quando examinamos a atuação de cada um em relação às 
medições de desempenho mais importantes da GM –segurança, produtividade, pessoas, 
qualidade e custo–, seus resultados superaram sempre os de seus colegas. 

Por exemplo, em comparação à média da GM, esse grupo de 20 gerentes teve 
pontuação 23% mais alta em segurança, 10% mais alta em desenvolvimento de pessoas e 6% 
mais alta em um índice composto que forma o scorecard de desempenho de fábrica da GM. 
Esses gerentes eram verdadeiros “construtores de orgulho”. A sabedoria tradicional sugere 
que despertar o orgulho é um talento com o qual alguns já nascem. Nossa pesquisa indica 
claramente que seus fundamentos podem ser adquiridos e desenvolvidos tanto individual 
como institucionalmente. Assim, essa é uma capacitação gerencial que se torna cada vez mais 
valiosa para as empresas cujo sucesso futuro depende bastante da iniciativa e das 
contribuições coletivas dos funcionários.

Dos mais de 50 formadores de orgulho que a Katzenbach Partners estudou durante os 
dois últimos anos, a maioria apresenta desempenho superior para sua empresa –e todos 
atribuem seu sucesso a sua capacidade de incutir orgulho em seu pessoal.

As pessoas
Embora despertar e fomentar o orgulho possa ser fundamentalmente 

responsabilidade do presidente da empresa e de outros executivos seniores, isso não ocorre 
apenas por iniciativas de cima para baixo. Na verdade, um grupo de “construtores de 
orgulho” deve dar início às ações mais cruciais.

Esses profissionais são líderes da linha de frente e estão mais próximos das ações 
capazes de alcançar resultados de desempenho. Eles despertam o orgulho nos que trabalham 
para ou com eles, concentram-se em áreas prioritárias (estratégicas e operacionais) e os guiam 
para chegar aos resultados.
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Os princípios básicos
Embora óbvias para gerentes que instintivamente sabem como despertar o orgulho, é 

surpreendente como a maioria dos gerentes ignora as seguintes técnicas simples e úteis: 
Esclarecer repetidas vezes o que exatamente faz a diferença e por quê. Os funcionários 

precisam entender o que é importante em relação a seu trabalho e por que eles devem 
superar-se nas pequenas tarefas, bem como nas grandes.

Estimular a memória, tanto real como imaginária. Uma vez que as pessoas raramente 
conseguem sentir orgulho no início de uma jornada difícil, é fundamental que elas 
“lembrem” como será a sensação de êxito e mantê-la na mente durante
esse período. Lembrar-se das próprias experiências bem-sucedidas ou relacionar-se 
imaginariamente com situações análogas pode ser extremamente motivador. 

Celebrar tanto os “degraus” como os “patamares”. É preciso incutir orgulho nas 
pequenas coisas, um passo por vez –bem como nas grandes realizações. Celebrar uma 
“vitória” inicial aparentemente insignificante causa o mesmo efeito nos adultos que gera em 
sua filha de 5 anos fritar e comer o primeiro peixe que ela pescou na vida.

Elaborar e repetir suas histórias mais marcantes. As pessoas raramente se cansam das boas 
histórias que revigoram a sensação de orgulho, principalmente as que são sobre assuntos que 
conhecem ou com as quais conseguem identificar-se.

Foco nos “recipientes” que nunca estão vazios/nunca estão cheios. Michael Jordan e 
Tiger Woods são exemplos dessa filosofia. Nenhum deles jamais está contente com uma 
vitória que a maioria de nós encararia como o “sonho final”. Inversamente, nenhum deles 
jamais vê uma derrota como um desastre. Quando mal aplicada ou exagerada, essa atitude de 
“nunca satisfeito” pode ser desmoralizante para as pessoas; esse não é um equilíbrio fácil de 
alcançar. O “construtor de orgulho” aprende a misturar as proporções certas de orgulho pela 
realização com orgulho no fazer melhor ainda da próxima vez.

A formação de orgulho começa em casa. Apesar dos impressionantes sistemas de  
liderança que caracterizam as organizações de altíssimo desempenho, fica patente que os 
melhores esforços que incutem orgulho são “locais”. Eles advêm de gerentes da linha de 
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Um grupo de

“construtores de

orgulho” deve

dar início às

ações mais

cruciais. Esses

profissionais

são líderes da

linha de frente

e estão mais

próximos das

ações capazes

de alcançar 

resultados de

desempenho

Oito formas de gerentes e executivos 
promoverem o orgulho

Eis algumas iniciativas de seus gerentes de linha que podem despertar o 
orgulho nas pessoas:

1. Reconhecer, coletar e relatar histórias inesquecíveis sobre “heróis 
locais” que superaram as expectativas ao enfrentar tarefas difíceis.
2. Estabelecer aspirações que toquem as emoções; sonhos impossíveis 
podem ser profundas fontes de orgulho. 

3. Identificar “degraus ao longo do caminho” que marcam o progresso.
4. Concentrar-se em metas significativas.

5. Fazer “parceria” com representantes dos trabalhadores e do sindicato.

6. Perguntar-lhes: “Estou fazendo isso para reforçar minha posição ou 
para caminhar em frente com aqueles que respeito?”.

7. Identificar e incentivar os “modelos de desempenho locais”.

8. Defender e proteger os funcionários locais de bom desempenho ao 
fazer “a coisa certa da forma certa pelo motivo certo”.

frente que conhecem seu pessoal, sua 
situação no mercado e as realidades 
práticas de seu ambiente de trabalho. 
Infelizmente, muitos altos líderes 
bem-intencionados acreditam que 
conseguem incutir orgulho de cima 
para baixo. Isso só funciona quando 
as fontes de orgulho são adotadas e 
adaptadas pelos líderes dos níveis 
inferiores que realmente  conhecem 
cada funcionário pessoalmente.

As armadilhas
As técnicas anteriores são o 

feijão-com-arroz dos “construtores de 
orgulho”. É importante também 
analisar os erros dos “solapadores de 
orgulho” e evitá-los:

N ã o  d e s m a n c h a r  
inadvertidamente uma equipe 
vencedora. A rotação planejada dos 



melhores líderes é uma característica de muitas empresas. Poucas reconhecem o impacto 
negativo desse tipo de rotação sobre a motivação, a confiança e o comprometimento dos 
funcionários da linha de frente. Sem a continuidade uniforme entre as transições de 
liderança, pode-se perder o orgulho que um líder desperta.
  As regras não podem ser sempre regras. É frustrante o cumprimento generalizado de 
metodologias impostas de cima para baixo ou a insistência arbitrária na “coerência” entre 
diversas unidades –práticas que freqüentemente engessam a flexibilidade local. Embora visão 
e estratégia claras sejam essenciais, as ordens da liderança que inibem a iniciativa e a 
flexibilidade locais provavelmente funcionarão contra o orgulho ao longo do tempo. Mesmo 
as medições de desempenho focalizadas exigem interpretação e ajuste locais para se 
encaixarem às realidades das diferentes situações competitivas e ambientes de trabalho. 
Como nos fuzileiros navais, você quer criar “autodisciplina” em torno da intenção da 
liderança, não uma adesão inquestionável a um conjunto de regras inflexíveis ou a comandos 
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Exemplos práticos da relação entre orgulho e metas estratégicas

Tática de construção de orgulho
Articular uma mensagem clara e motivadora que transmita a meta de 

desempenho do “líder do mercado”.
Orientar explicitamente os executivos a se concentrar no 

desenvolvimento de comportamentos que ajudem a formar o orgulho de 
esta ser a empresa mais influente de seu setor.

Traduzir vantagem competitiva em metas (e pontos de verificação)
em relação às quais os gerentes da linha de frente possam sentir-se
“donos” do negócio.

Encorajar o trabalho em equipe colaborativo orientado pela meta de
desempenho.

Compartilhar a liderança e a responsabilidade conforme apropriado.
Buscar e reconhecer a inovação de produto e de processo em todos

os níveis.
Desenvolver formas de medição de desempenho inovadoras, como

moral/motivação, efi ciência nas reuniões, confiança na liderança, que
pode ser descoberta por pesquisas ou em conversas informais.

Articular um desafio de desempenho de baixo custo claro e motivador.
Traduzir a meta de produtor de baixo custo em táticas e medições

em relação às quais os gerentes da linha de frente possam sentir-se
“donos”.

Buscar e reconhecer a inovação de processo em todos os níveis.
Encorajar os funcionários a se orgulhar da efi ciência e da qualidade.
Traduzir um quadro financeiro complexo em uma meta clara e

motivadora de tornar a empresa o melhor lugar onde trabalhar.

Traduzir as metas financeiras em resultados (e pontos de verificação)
em relação aos quais os gerentes da linha de frente possam sentir-se
“donos” do negócio.

‘‘Personalizar’’ as metas de desempenho ao explicar suas conseqüências
em termos de contribuição para uma melhor empresa onde trabalhar.

Compartilhar a liderança e a responsabilidade conforme apropriado.
Desenvolver formas de medição de desempenho inovadoras, como

moral/motivação, eficiência nas reuniões, confiança na liderança, que
pode ser descoberta por pesquisas ou em conversas informais.

Ser um fabricante
de baixo custo.

Obter ganho
econômico/retorno
sobre o capital
investido.

Meta estratégica
Sustentar
a posição, a
vantagem
competitiva ou
a influência sobre
o mercado.

Armadilhas óbvias
(se houver)
Exigir um foco
simultâneo nos
fundamentos
do negócio
(compras, por
exemplo).

Não começar a fazer 
gastos que
economizarão
dinheiro depois ou 
não investir em
recompensas a
funcionários que
tenham reduzido
os custos.

Não permitir que
as estatísticas
de retorno sobre
o investimento
(ROI) se tornem
despersonalizadas.



fora de sintonia.
   Não sobrecarregar o sistema. Na busca incessante por desempenho cada vez mais alto, é 
fácil demais para os líderes bem-intencionados criar um excesso de medições que abranjam 
todos os aspectos concebíveis de comportamento do funcionário. Quando os  “construtores 
de orgulho” estão diante de sistemas que sufocam seu pessoal, eles selecionam um ou dois 
temas e um ou dois indicadores “de ponta” que o funcionário médio consegue entender e 
busca alcançar. Com muita freqüência, os outros aspectos logicamente sólidos exigidos para 
o alto desempenho virão naturalmente porque o orgulho dos funcionários produz iniciativa 
e engenhosidade que, de outra forma, não se conseguiria obter.

A organização deve desenvolver um grupo de “construtores de orgulho” em toda a linha 
básica de segmentos importantes da força de trabalho. Não se pode simplesmente estimular o 
orgulho e querer que os gerentes da linha de frente o incutam. Como muitas organizações de 
alto desempenho, é necessário formar um sistema integrado de liderança que identifique os 
potenciais formadores de orgulho, bem como fontes de orgulho alternativas.

Esse tipo de sistema exige o desenvolvimento de programas, processos e ferramentas 
que possam encorajar e apoiar os potenciais “construtores de orgulho” e manter o sistema ao 
longo do tempo. É um investimento em um patrimônio muito valioso –o orgulho–, que 
exige comprometimento da alta direção e reforço constante hierarquia abaixo.

Para uma empresa que busca liderar no século 21, o orgulho é uma forma de 
investimento cuja importância se acentua cada vez mais. O desafio é captar seu valor, 
implantar seu poder e multiplicar seus benefícios por toda a organização.
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