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os despoletaram) do que procurarmos

penho profissional dos indivíduos, a

uma “causa única” na origem de tudo.

valores, aspirações), o estilo pessoal2.

motivação para o trabalho permanece

O modelo explicativo do mundo do

II. Biografia ‒ integra tudo aquilo que

porventura, a mais “misteriosa” e volá-

trabalho WOW (World of Work Model)

o indivíduo adquiriu por via da apren-

til. A observação dos comportamentos

agrupa as variáveis que explicam e

dizagem, nomeadamente as capaci-

de trabalho mostra-nos que uma mes-

condicionam

dades/competências,

ma tarefa tanto pode ser interessante

profissionais em 5 domínios, fornecen-

conhecimentos e experiência.

para um indivíduo como desprovida

do-nos uma chave de leitura muito útil

III. Vida Profissional ‒ integra todas

de qualquer “chama” para um outro,

para a compreensão do que está em

as dimensões que permitem descre-

situando-se ambos num mesmo pata-

jogo quando se fala de motivação.

ver, explicar, e eventualmente predi-

mar de qualificação para o efeito.
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De todas as determinantes do desem-

- Organização

a ligação entre as variáveis relativas
ao “interior” do modelo (indivíduo) e
ao “exterior” (contexto).
IV. Relações Sociais ‒ integra as variáveis que caracterizam as interacções sociais dentro e fora da Organização, com
chefias, subordinados, pares, terceiros
(clientes, fornecedores, parceiros).
V. Organização ‒ integra as variáveis

var e envolver a minha equipa?”.
As causas do comportamento humano

Os domínios são representados no

organizacionais que podem ter im-

são complexas e multifactoriais, fazen-

modelo WOW pelas curvas concên-

pacto no desempenho dos indivídu-

do mais sentido falarmos de probabili-

tricas e são os seguintes (do centro

os, nomeadamente:

dades (de ocorrência de determinados

para a periferia):

a) Funções ‒ variáveis relativas à

comportamentos) e correlações (entre

I. Traços Pessoais ‒ integra as apti-

divisão e natureza do trabalho de-

os comportamentos e os factores que

dões (p.e. raciocínio verbal e numé-

senvolvido i.e. o conjunto de tarefas
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sequentemente, introduzirão novas

faz a diferença na prestação profis-

exigências no atendimento, nos co-

sional dos indivíduos e que poderá

nhecimentos e nos traços pessoais a

incluir atitudes, aptidões, traços, co-

exibir. De igual modo, uma alteração

nhecimentos, experiência, etc.

nos traços pessoais e/ou biográficos

Competência poderá ser definida

de um elemento da equipa (p.e. in-

como conjuntos de comportamentos

cremento das qualificações, alteração

que são instrumentais para a conse-

do seu estado civil) poderá produzir

cução dos resultados desejados. As

impacto no seu desempenho profis-

competências não são “coisas” que

e procedimentos que os indivíduos

sional, positiva ou negativamente.

as pessoas tenham, mas comporta-

têm de executar no desempenho das

O modelo WOW é sistémico e inte-

mentos que poderão ser modificados

suas funções.

ractivo, influenciado tanto de “dentro

através da aprendizagem. Acima de

b) Cultura ‒ sistema de crenças e va-

para fora” como de “fora para dentro”

tudo, as competências exprimem-se!

lores que enquadram e têm impacto

e esse pulsar é permanente. Ignorá-lo

No âmbito desta reflexão alargada,

na definição dos objectivos e limites

pensando que o estado actual da equi-

desenvolveu-se um conceito adja-

das funções e na avaliação dos de-

pa tenderá a perpetuar-se no tempo é

cente ao de competência, que nos

sempenhos profissionais.

uma armadilha do pensamento, mui-

permite inferir sobre a probabilida-

c) Atribuições ‒ responsabilidades e

to perigosa em funções de gestão e

de de certa pessoa poder vir a ser

papéis que se espera que os titulares

coordenação de pessoas!

competente em determinadas cir-

das funções assumam.

Os conceitos de aptidão, atitude, ca-

cunstâncias. Falamos do potencial

d) Contexto ‒ definição do enqua-

pacidade, traço, estilo pessoal, têm

para a competência que abrange

dramento de cada função em ter-

sido utilizados desde há muito para

os atributos necessários (atitudes,

mos de nível hierárquico, localização

descrever o potencial de cada pessoa

conhecimentos, crenças, valores,

na estrutura, departamento/sector

para emitir determinados comporta-

aptidões, etc) para que determina-

que integra, relações com o exterior

mentos de trabalho. Frequentemente,

da pessoa possa vir a produzir os

da Organização (clientes, fornecedo-

ouvimos expressões de apreço e/ou

comportamentos desejados (com-

res, parceiros).

desagrado sobre terceiros, elogiando

petências).

da

“a sua capacidade de lidar com clien-

O potencial para a competência

Farmácia Comunitária à luz deste

tes difíceis” ou criticando “a sua falta

é um conceito muito útil quando

modelo,

Se

analisarmos

a

realidade

compreende-

de aptidão para assuntos burocráti-

se pretende avaliar pessoas para

remos que uma “simples” mudança

cos”. Como a diversidade de concei-

determinados cargos (admissões,

de contexto (p.e. transferência de

tos introduz muitas vezes “ruído” na

promoções, mudança de funções),

instalações, nova urbanização na

comunicação, na década de oitenta

em que o valor preditivo das deci-

proximidade) produzirá uma série

do séc. passado desenvolveu-se o

sões que vierem a ser tomadas (p.e.

de impactos nas outras dimensões

conceito de competência (Boyatzis,

promover o indivíduo A em detri-

‒ relações sociais que se alteram (p.e.

1982) que se pretende mais abran-

mento do B, delegar no C a função

nova tipologia de utentes) e que con-

gente, designando esse “algo” que

Gestor da Qualidade) estabelecerá

facilmente
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a diferença entre sucesso e fracasso. A sua interligação

os indivíduos a empreender as acções necessárias à sua

com as competências, os resultados e o contexto po-

satisfação. Essas necessidades podem ser hierarquizadas,

derá explicitar-se da seguinte forma:

situando-se na base da pirâmide as necessidades mais básicas e elementares. Existe uma relação de subordinação

Figura 2

das necessidades mais sofisticadas (nec. do Eu e de autorePotencial para
as Competências

Competências

Resultados

Comportamentos

alização) em relação às mais elementares (nec. fisiológicas,
de segurança e sociais) que as precedem. Aquelas só tenderão a emergir quando estas estiverem satisfeitas.

Contexto

Segundo Maslow, esta hierarquização das necessidades

Factores Situacionais

estaria relacionada com a evolução do Homem, na medida
em que as necessidades mais primárias foram dominantes

Compreender as determinantes dos comportamentos

durante os primeiros estádios da evolução da espécie hu-

profissionais e sua interacção sistémica é um requisito fun-

mana, em que a luta pela sobrevivência num meio hostil

damental para uma boa GRH3 em qualquer Organização.

enformava o quotidiano.

A motivação para o trabalho é um construto complexo

A Teoria de Maslow aplicada ao mundo do trabalho, pode aju-

dada a abrangência do conceito e as inúmeras causas que

dar-nos a compreender as motivações dos trabalhadores com

poderão estar-lhe subjacentes. Genericamente, podere-

diferentes níveis de qualificação, ajudando-nos a perceber

mos definir motivação como a “energia” responsável pelo

como as necessidades do Eu e de Autorealização adquirem

desencadeamento, direcção, manutenção e intensidade

maior saliência quando as necessidades mais primárias estão

dos comportamentos (Pinder, 1998).

asseguradas; em contrapartida, quando isso não se passa (p.e.

Das inúmeras teorias da motivação produzidas nos últi-

desemprego ou doença prolongada), os indivíduos tenderão

mos 100 anos, 2 delas merecem especial destaque dada

a remeter para segundo plano as necessidades do topo, cen-

a sua funcionalidade operativa. Falamos da Pirâmide das

trando-se na resolução das necessidades mais básicas.

Necessidades de Maslow (1970) (fig.3) e do Modelo de

O Modelo de Definição de Objectivos de Locke & Latham,

Definição de Objectivos (Locke & Latham, 2002)

postula que o comportamento dos indivíduos é desencadeado e mantido através da sua vontade de atingir objectivos significativos. Para que essa motivação permaneça

Auto
Realização

Figura 3

Subordinação
e
Precedências

Do EU (Ego)
Socias
Segurança
Necessidades
Fisiológicas

forte, desencadeando os comportamentos necessários à
sua consecução, a definição dos objectivos em causa deverá ser SMART:
S (specific) ‒ objectivos específicos
M (measurable) ‒ objectivos mensuráveis
A (attainable) ‒ objectivos atingíveis
R (relevant) ‒ objectivos relevantes
T (timely) ‒ objectivos situados no tempo
A motivação neste processo é alimentada externamente
por estes 5 factores e internamente por um factor que de-

A Teoria de Maslow parte do pressuposto que a motiva-

signamos de compromisso pessoal. Por princípio, a força

ção humana se fundamenta em necessidades por satisfa-

desse compromisso será tanto maior quanto maior a par-

zer, que constituem os motivos (“motores”) que impelem

ticipação dos envolvidos na definição desses objectivos
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ou, em alternativa, a sua margem de

tências da sua equipa e as que

liberdade na sua negociação.

são requeridas pela actividade.

Quando se fala de motivação dos co-

Estabeleça medidas correctivas

laboradores para o trabalho não exis-

dos desvios. Se antecipar no-

tem receitas únicas dado que cada

vas exigências profissionais que

pessoa é uma entidade complexa e

apelem a um reforço no investi-

única no modo de interagir no con-

mento em RH4 na sua Farmácia

texto. Poderemos contudo, extrair

(novas contratações, formação,

alguns princípios de acção inspirados

coaching), avalie o potencial para

nas teorias descritas e nas práticas que

as novas competências dos seus

temos observado ao longo dos anos:

colaboradores; se necessário, re-

12 Dicas Práticas
para Motivar
os Colaboradores
1.
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especializada nessa avaliação.

que não sejam suas. Valorize pu-

Verifique se os seus colaborado-

blicamente os contributos válidos

res estão alinhados nas atitudes

sem esquecer que os menos váli-

e nos comportamentos com os

dos são apenas degraus de acesso

valores da sua Farmácia, a sua

sível cada um dos seus colabo-

missão e visão estratégica do

radores, nomeadamente, as suas

negócio. Identifique os desfa-

da sua Farmácia e do trabalho

idiossincrasias, os seus interesses

samentos, esclareça as causas e

que lá se desenvolve entusias-

e motivações (o que mais gostam

efectue os ajustamentos neces-

mam particularmente cada um

e menos gostam de fazer no tra-

sários. Muitas vezes, uma melhor

dos seus colaboradores. Procure

balho). Pelo menos uma vez por

comunicação (e mais frequente)

na medida do possível, que cada

ano, mantenha uma conversa

“lima as arestas” necessárias.

um deles “vista o fato” que me-

5.

à solução encontrada!
7.

Mantenha o trabalho organizado

Procure conhecer que atributos

lhor lhe assente.

do conhecer a sua visão para os

e dividido com clareza pela equi-

próximos anos em termos profis-

pa. Um ingrediente essencial da

confiança em cada colaborador

sionais (e, se possível, pessoais).

motivação é o facto das pessoas

não se esqueça de delegar res-

Mantenha uma visão esclarecida

sentirem que trabalham numa

ponsabilidades. Estará dessa for-

sobre as competências profissio-

empresa estruturada, com “colu-

ma, a criar estímulos poderosos

nais requeridas na actualidade

na vertebral”.

ao desenvolvimento profissional

Crie condições para que os colabo-

de quem trabalha consigo.

em Farmácia Comunitária, pro-

3.

Implemente as boas ideias mesmo

Procure conhecer o melhor pos-

privada com cada um, procuran-

2.

4.

corra a uma assessoria externa

6.

8.

À medida que for adquirindo

curando identificar novas exigên-

radores sintam a Farmácia como

cias no curto/médio-prazo.

sendo um pouco deles, também.

sem esquecer a importância vital

Avalie periodicamente a sintonia

Partilhe

do compromisso individual na con-

/ desfasamento entre as compe-

tões, discuta princípios de acção.

ideias,

acolha

suges-

9.

Trabalhe com objectivos SMART

secução dos resultados colectivos.

Motivação - a “energia”
responsável pelo
desencadeamento,
direcção, manutenção
e intensidade dos
comportamentos.

10. Pratique uma política salarial
que contemple uma retribuição

rigir os erros que eventualmente
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12. Inclua os seus colaboradores na

dos resultados da Farmácia e do

sua reflexão estratégica sobre o

colaborador), ancorada num sis-

devir da Farmácia. Se identificar

tema objectivo de avaliação dos

situações de fraco potencial para

desempenhos.
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blema de gravidade crescente.
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