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RESUM

En aquest treball s’analitzen les retribucions variables des del punt 
de vista dels recursos humans. A partir de les teories de motivació 
clàssiques de Maslow o Herzberg, es discuteix com és el rol que 
la remuneració econòmica juga en la motivació. A continuació es 
relaciona un model en el qual figures com autonomia, competència 
i propòsit juguen un factor clau en la motivació dels treballadors. Es 
conclou que si l’empleat té els seus mínims coberts des del punt de 
vista econòmic, i si el seu treball és creatiu, cal pensar menys en nous 
incentius monetaris, i més a crear un context de treball en què pugui 
manifestar la seva competència amb autonomia, i amb un propòsit va-
luós per a ell. Sembla que aquesta combinació propicia l’assoliment 
de resultats espectaculars en l’organització.
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ABSTRACT

In this paper the author analyses variable remunerations from a 
human resources point of view. Starting from the motivational classic 
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theories from Maslow or Herzberg, the paper discusses the role of 
money in motivation. Additionally, the paper provides a more recent 
model where factors like autonomy, competence and intention play 
a key role in the motivation of the employees. The author concludes 
that, if the employee has his/her minimum needs covered from an 
economic point of view, and, if his/her job is a creative one, it may 
be the moment to think, not in increasing monetary incentives, but in 
developing a job environment where the employee can demonstrate 
his/her competence with autonomy and valuable intention for himself/
herself. It seems that this combination brings spectacular results into the 
organisation.

KEYWORDS

Motivation, Variable remuneration, intention, autonomy, competence.

L’home savi hauria de tenir els diners al cap,
però no al cor.

Jonathan Swift

1. Introducció

La idea bàsica de la retribució variable és retribuir segons el resultat 
aconseguit per l’empleat. Amb això, les empreses intenten matar dos ocells 
d’un tret: no assumir el cost de les hores treballades sense resultat, i moti-
var. Però, com de seguida es veurà, les idees simples no sempre són útils 
quan la realitat és complexa... I certament, l’ésser humà n’és.

És obvi que les conseqüències d’un elevat grau de motivació en l’em-
pleat són sempre positives. Es crea un clima propici per a la consecució 
dels objectius de l’organització. Es treballa amb entusiasme i dedicació en 
la cerca de solucions. No és, doncs, estrany que s’hagi dedicat considerable 
atenció al tema de com motivar.

Així, ja en la dècada dels anys 1930 —ben entrada la Revolució Indus-
trial—, Murray publica algunes idees sobre com motivar. Primer es va pen-
sar que satisfer les necessitats humanes a canvi de l’assoliment del treballa-
dor seria motivador. Però quines són aquestes necessitats? I va ser Maslow 
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(1954), qui les va enumerar i va classificar. Va establir els cinc coneguts 
nivells de la seva famosa piràmide (vegeu figura 1). Segons ell, l’home no 
busca satisfer les necessitats del següent nivell —en ordre ascendent—, 
fins que no té satisfetes les del nivell anterior.

Figura 1. La piràmide de les necessitats humanes segons Maslow (1954).

Aquesta teoria va tenir una àmplia acceptació durant més de vint anys. 
Però després, va ser qüestionada en la seva premissa bàsica: Hi ha verita-
blement cinc nivells de necessitats en les persones ...o resulta que som una 
mica més complicats que tot això? És veritat que intentem cobrir les nos-
tres necessitats de manera seqüencial? Wahba i Bridwell van afirmar en 
1976 que no hi ha cap evidència que les necessitats humanes estiguin clas-
sificades en la persona en cinc categories diferents, o que aquestes necessi-
tats estiguin estructurades segons una jerarquia específica.

De fet, abans, el 1972, Alderfer ja havia exposat la seva teoria «ERG», 
que per cert no va treure esplendor ni popularitat a la de Maslow. Alderfer, 
classificava en tres grups les necessitats que identificava:
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E = Existence Necessitats per a garantir l’existència:
 psicològiques i de seguretat
R = Relatedness Necessitats socials i de pertinència
G = Growth Necessitats d’estima i auto actualització

Però, tot i que aquesta teoria no és jeràrquica, tampoc no està suportada 
per una tesi provada.

En realitat havia estat abans de tot això, el 1968, quan Frederick W. 
Herzberg ja havia publicat un treball a la Harvard Business Review, que va 
aportar noves llums al tema (figura 2).

Figura 2. La satisfacció en el treball segons Frederick Herzberg.

Intentant localitzar els factors que produeixen satisfacció o insatisfac-
ció en l’ocupació (vegeu quadre), ens presenta els resultats d’una àmplia 
enquesta, constituïda per una mostra representativa d’assalariats.

Amb aquest treball, Herzberg es distancia de la simplicitat d’algunes 
de les idees de Maslow, posant en relleu alguns aspectes encara vàlids avui:
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●   Encara que és un fet que motivar les persones és una tasca difícil i 
de resultats incerts... procurar no desmotivar és ja un gran pas. Com 
s’observa en el quadre, les principals causes de desmotivació prove-
nen de les actuacions del nivell jeràrquic immediat superior de l’em-
pleat. (Per desgràcia, encara no està prou estesa la idea. Però la ma-
joria de directius aconseguirien resultats extraordinaris de la seva 
gent, només amb llistar tot allò que «fan» o «no fan» —i que desmo-
tiva la seva gent—... i optessin per fer el contrari)

●   Observeu que  factors  com el  reconeixement o  l’assoliment per  si 
mateix, tenen un gran poder per generar satisfacció en l’empleat...  
(I no obstant això, que pocs que són els caps que saben reconèixer 
les aportacions excepcionals, o que procuren ressaltar el que ha acon- 
seguit la seva gent...)

●   Una vegada es tenen els mínims coberts, en general, les variacions 
de salari deixen de tenir un gran impacte en la satisfacció o insatis-
facció de l’empleat...

Més recentment Pérez-López (1985) es va preguntar: Quina classe de 
motius tenen el poder de moure una persona a actuar i a cooperar en una 
organització? I els va identificar i va classificar com segueix:

Motius EXTRÍNSECS
Es tracta de recompenses materials o no, que rep una persona de l’em-
presa o d’altres empleats... Per exemple, retribució, reconeixement...

Motius INTRÍNSECS
Són satisfaccions inherents a la realització del treball en si: apre-
nentatge, desenvolupament de capacitats i habilitats, autoconeixe-
ment, seguretat en un mateix, treball ben fet o passió per aquest 
tipus de treball.

Motius TRANSCENDENTS
Es refereix a realitats personals externes —no pròpies— afectades 
per l’actuació de l’empleat. Poden ser el desenvolupament profes-
sional dels subordinats, la satisfacció de les necessitats dels clients, 
o la qualitat de vida que es proporciona als familiars.

És evident que uns empleats se sentiran més atrets per un grup de mo-
tius que per altres, d’acord amb els seus propis trets personals, apresos i/o 
circumstancials. En realitat, cada empleat té doncs el seu propi perfil moti-
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vacional (vegeu figura 3), que evoluciona amb el transcurs del temps i en 
funció de l’etapa de la vida personal i professional en què es troba. Segons 
aquestes idees, abans de pensar a motivar a algú caldrà pensar en quin és el 
seu perfil motivacional.

Figura 3. Trobant el perfil motivacional d’un empleat.

Posteriorment, les propostes de Csikszentmihalyi (1998) apunten a què 
generalment, les principals raons per les quals estem a gust en el nostre 
treball són tres:

1.  El treball té sentit, perquè afavoreix a algú o fins i tot pot ajudar de 
manera especial a alguna persona o persones en concret.

2. El treball és divertit i variat, i proporciona nous i estimulants reptes.
3.  El treball no és susceptible de provocar-nos estrès, en particular 

perquè el supervisor o els companys de l’organització, no tenen ex-
pectatives exagerades pel que fa a la nostra aportació —la qual va-
loren suficientment—...

Com es pot observar, el que Csikszentmihalyi ve a dir, és que els grans 
motivadors són els intrínsecs.

2. I quin és el rol dels diners en tot això?

Si la veritat és que com va dir George Bernard Shaw, els diners són els 
que mouen el món (bàsicament perquè la majoria necessitem treballar per 
viure), apareixen aquí algunes fissures. Si no tinc diners per cobrir les me-
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ves necessitats mínimes, l’oportunitat d’obtenir més diners pot ser un po-
derós motivador; però si ja tinc els mínims coberts, els diners en si matei-
xos perden força com a generadors de satisfacció o insatisfacció.... i per 
tant com a factor motivador.

És a dir: no tenir les necessitats mínimes cobertes causa profunda insa-
tisfacció en els individus i en les famílies. Per a aquestes persones els di-
ners serà un gran factor motivador. Però a partir d’un cert import en ingres-
sos mensuals —diferent per a cadascú— la capacitat de motivar dels diners 
decreix.

La Gallup Organization va dur a terme una enquesta entre els anys 
2008 i 2009 a 450.000 americans, a fi d’avaluar el seu benestar subjectiu. 
Un dels conceptes objecte d’avaluació era el Benestar Emocional, que es 
refereix a la freqüència i intensitat amb que les persones experimenten sen-
timents positius i negatius —per exemple alegria, fascinació, afecte, ansie-
tat, tristesa o ira.

Algú que té un elevat Benestar Emocional, experimenta més emocions 
positives i menys emocions negatives en el seu dia a dia. L’enquesta va in- 
cloure preguntes tancades amb possibles respostes SI o NO, relatives a les 
emocions que l’enquestat havia experimentat el dia anterior.

El gràfic del Benestar Emocional versus Ingressos Anuals (vegeu figu-
ra 4) mostra que el sostre de «felicitat» està en els 75.000 $EUA (58.000 € 
aprox.).

Font: Sharon Neufeldt (Setembre 2010).

Figura 4. Benestar emocional vs. Ingressos anuals.
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Perquè 75.000 dòlars? Els investigadors estimen que potser més enllà 
dels 75.000 dòlars, els diners tenen un efecte neutre en la pròpia capacitat 
de fer coses que proporcionin felicitat, tals com passar temps amb els amics 
i la família o mantenir-se sa. Alternativament, potser els beneficis addicio-
nals de guanyar més de 75.000 dòlars no compensin els efectes negatius, 
tals com la dificultat per apreciar petits plaers que comporta esforçar-se per 
aconseguir ingressar més. (Una tercera part de llars americanes entra en 
aquesta categoria d’ingressos).

Voler més diners és un impuls natural. Però molta gent, conscientment 
o inconscientment, busca altres coses en lloc d’una major retribució. I en-
cara que les polítiques de retribució per incentius es dissenyen perquè mo-
tivin, en ocasions potser es pensa poc en les conseqüències d’aquestes po-
lítiques. Un defecte clàssic és que el que s’ha donat una vegada a una 
persona té tendència a convertir-se en un dret. Per això, la segona vegada 
un incentiu estimula menys. De fet, el costum d’un incentiu convida a es-
perar-ne un de més gran.

3. Tipologia d’empleats atenent a les seves diferències mo- 
tivacionals

Frey i Osterloh (2000) diferencien entre empleats als quals els mouen 
els motius extrínsecs, i aquells que els estimulen més els motius intrínsecs 
per treballar. Concretament, proposen la següent tipologia:

v  L’empleat orientat als diners. Aquest tipus de persona està interes-
sat únicament en l’obtenció de més i més diners a canvi del seu 
esforç. El seu objectiu és consumir —o acumular— tot el que li 
sigui possible.

v  L’empleat preocupat pel seu status. A aquest individu li preocupa 
sobretot la imatge que projecta en altres persones. Està constant-
ment comparant-se amb els altres o amb grups de referència. És un 
personatge molt competitiu, alhora que gelós dels èxits dels altres. 
Per a ell té gran importància aconseguir quants més símbols de sta-
tus millor, tipus una plaça d’aparcament en un lloc preferent, un 
despatx més gran i més luxós, etc.

v  L’empleat fidel. Aquest tipus de persona ha fet dels objectius de 
l’empresa els seus propis. Els seus desitjos personals coincideixen 
amb els de l’organització. Aquest perfil és típic d’empleats amb gran 
antiguitat en l’empresa.

Antoni Valls: Motivació i retribució variable: un enfocament recursos humans

REVISTA 17 CATALAN.indd   64 25/03/14   21:36



65Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 17, any 2014, pp. 57-74

v  L’empleat «procediments». És algú a qui li encanta actuar d’acord 
als procediments establerts. Li preocupa més aquest punt que altres 
possibles repercussions del seu esforç.

v  L’empleat independent. Es tracta de persones que tendeixen a cen-
trar-se gairebé exclusivament en les seves pròpies metes. És el cas 
típic de molts científics i artistes.

És obvi que aquestes cinc categories d’empleats mai no es donen en 
estat pur. Cada persona n’és una combinació, amb graus de predominança 
diferents d’unes respecte a les altres.

4. Com incideix una retribució variable en la motivació de 
cada estereotip?

És interessant comprovar que per a aquests autors, incideix de la se-
güent manera:

L’empleat orientat als diners, és potser l’únic —com es veurà— que 
respondria bé a un incentiu variable, ja que incrementa notablement la seva 
disposició a rendir més —en determinades condicions. Encara que per des-
comptat, el mesurament del resultat de les seves actuacions ha de poder 
fer-se de manera molt clara, quantificable, i fàcil d’avaluar. Per motivar-ho 
d’aquesta forma, a aquest tipus d’empleat solament se li poden encarregar 
per tant, funcions relativament sistematitzades i amb un resultat predic-
tible.

L’empleat preocupat pel seu status eventualment podria sentir-se moti-
vat per un incentiu econòmic variable, però mai seria un motivador espe-
cialment rellevant per a ell. La seva prioritat és destacar sobre els altres, per 
la qual cosa més que l’incentiu en si, el que tindria valor per a ell seria que 
el seu incentiu fos més gran que el dels seus col·legues. Sovint aquest per-
sonatge prefereix incentius en espècie que li confereixin el status que busca 
a ultrança.

Un tret clar de l’empleat fidel és «no deixar-se comprar». La idea de 
«vendre’s» gairebé l’ofèn, perquè pensa que si algú vol «comprar-lo», és 
perquè creu que encara podria rendir més. A aquesta persona, la mera ofer-
ta d’un incentiu monetari el desmotiva.

L’empleat «procediments» percep l’oferta d’un incentiu com un in- 
tent de control del que fa, cosa per a ell inexplicable perquè considera que 
rendeix al cent per cent. En certs casos l’incentiu pot acabar sent un factor 
desmotivador.

REVISTA 17 CATALAN.indd   65 25/03/14   21:36



66

I què podem dir de l’empleat independent? Per a qui veu el seu treball 
com la millor manera de realitzar-se perquè està potser dotat de cert grau de 
creativitat, que li estableixin un mètode d’incentivar el resultat com si es 
tractés d’un treball desagradable, li esfondra tota la mística. Novament, 
l’incentiu pot convertir-se en una cosa molt desmotivadora.

La conclusió de Frey i Osterloh és, doncs, que per a aquells empleats 
la motivació dels quals és fonamentalment intrínseca (els tres últims), un 
incentiu econòmic pot ser fins i tot contraproduent. I si la motivació predo-
minant de l’empleat és extrínseca, només aquell molt orientat als diners 
rendirà més amb l’incentiu. No és clar que aquest incentiu tingui el mateix 
resultat positiu amb un empleat orientat a l’status.

Queda també palès que pel maximitzador d’ingressos, l’incentiu sola-
ment tindrà efectes interessants si la tasca té un resultat pronosticable i 
mesurable amb precisió. Veurem a continuació com treballs més actuals, 
certifiquen similars conclusions.

5. El treball de Daniel H. Pink

Segurament, l’esforç més recent i notori de recopilació de troballes en 
relació al tema de la retribució variable i el seu impacte en la motivació, és 
el treball de Pink (2010). Aquest autor reuneix interessants evidències so-
bre aquest tema.

En el seu llibre «Drive», Pink ens recorda que Karl Duncker va dis-
senyar en 1945 «el problema de l’espelma», per demostrar la dificultat  
que planteja en la resolució de problemes el que ell va anomenar la nostra 
fixació funcional. L’examinat disposa d’una espelma, uns llumins i unes 
xinxetes en una capsa de cartró sense tapa, tot això situat damunt d’una 
taula acostada a la paret. I la comesa de l’examinat és adossar l’espelma a 
la paret, de manera que quan estigui encesa, la cera no caigui damunt de la 
taula.

La dificultat rau en què, per resoldre el problema, cal adonar-se que la 
caixa en la qual estan dipositades les xinxetes pot formar part de la solució. 
Efectivament, la solució passa per clavar a la paret amb les xinxetes la 
capsa amb l’obertura a dalt, i posar l’espelma encesa dins de la capsa. Nor-
malment, l’examinat triga entre 5 i 10 minuts a trobar aquesta possibilitat.

Posteriorment Samuel J. Gershman de la Universitat de Princeton, va 
fer el següent experiment. Va plantejar «el problema de l’espelma» a dos 
grups de persones. A un d’ells li va prometre un incentiu econòmic. A un 
altre simplement se li va dir que l’objectiu de l’experiment era trobar noves 
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normes o pautes per resoldre problemes. Sorprenentment el resultat va ser 
que el grup que tenia un incentiu econòmic, va trigar 3 ½ minuts més que 
el que no en tenia. Què havia succeït? Va quedar de manifest que un incen-
tiu econòmic no serveix per aguditzar l’enginy i ampliar la visió creativa, 
sinó que més aviat els bloqueja.

Aquest experiment s’ha dut a terme moltes vegades al llarg dels anys, 
i sempre ha donat els mateixos resultats. Sembla, doncs, que un incentiu 
solament funciona en determinades circumstàncies, però en molts casos no 
ajuda o fins i tot impedeix aconseguir el resultat esperat. Hi ha una contra-
dicció entre el que la ciència sap i el que es fa en moltes organitzacions. Els 
motivadors estil «pal» i «pastanaga» són el que s’han utilitzat al llarg del 
segle XX per motivar l’empleat. Però al segle XXI aquests mètodes sovint 
no funcionen... o fins i tot poden obstaculitzar la consecució del resultat 
esperat per part de l’equip de treball.

Samuel J. Gershman va realitzar un segon experiment. Ara va presen-
tar als dos grups —un amb un incentiu econòmic i l’altre sense— el mateix 
«problema de l’espelma», però aquesta vegada amb les xinxetes fora de la 
capsa de cartró sense tapa, és a dir, situades directament damunt de la taula 
i agrupades en un petit munt. En aquesta ocasió... el grup incentivat va ser 
més ràpid que el que no ho estava! Per què? Perquè, presentat amb les xin-
xetes fora de la capsa, el problema és més fàcil de resoldre... Gairebé di-
ríem que queda convertit en un problema per a ximples.... La solució és 
més òbvia.

I és que els incentius econòmics funcionen molt bé quan les regles són 
simples i la destinació a que cal arribar és clara. Perquè per la seva mateixa 
naturalesa, els incentius redueixen el nostre camp de visió i propicien la 
focalització del treball mental, de manera concentrada en una direcció. És 
per això que els incentius funcionen en molts casos. Però quan les solu-
cions estan en la perifèria com en el cas del «problema de l’espelma» ori-
ginal, els incentius redueixen el nostre enfocament i restringeixen la nostra 
capacitat per veure altres opcions de manera imaginativa. I resulta que al 
nostre segle, per a un nombre cada vegada més gran d’empleats, el treball 
requereix imaginació per trobar solucions on sovint no són òbvies... si és 
que n’hi ha.

En treballs on les regles estan clares (com en certes tasques adminis-
tratives, de comptabilitat, informàtica, etc.), és més factible automatitzar i 
eventualment externalitzar. Són tasques d’hemisferi esquerre, és a dir sub-
jectes a pautes i models estructurats on regeixen les seqüències causa-efec-
te de la lògica i la raó. Però pensi el lector en el seu propi treball diari: estan 
clares les regles? Només hi ha una solució?.... Cada vegada més, ens calen 
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les nostres funcionalitats de l’hemisferi cerebral dret, que és metafòric, 
simbòlic, imaginatiu, visionari, creatiu, rítmic, emotiu i espiritual.

Dan Ariely, un dels grans economistes del nostre temps, va lliurar di-
versos jocs, trencaclosques i endevinalles a tres estudiants del MIT. La idea 
era veure qui en resolia més en menys temps. Amb el primer estudiant va 
acordar un incentiu econòmic elevat, amb el segon un incentiu d’import 
mitjà i amb el tercer un petit incentiu. Què va succeir? Quan per a la tasca 
solament es necessitaven habilitats mecàniques, els incentius van funcio-
nar. Però quan el treball requeria ni que fos una habilitat cognitiva rudimen-
tària, com més gran era l’incentiu pitjor era el resultat.

6. Una manera diferent de motivar

En vista que els principis del management tradicional no serveixen  
per motivar en un nombre de tasques cada vegada més gran, s’ha intentat 
delimitar quins són llavors els grans motivadors de l’autodirecció. I la con-
clusió és pràcticament la mateixa a la qual va arribar Csikszentmihalyi 
(1997).

El nou paradigma (vegeu figura 5) és que, el que mou la gent de debò 
a actuar en treballs que comporten la resolució de problemes la solució dels 
quals no és evident, és:

Figura 5. Motivadors clau (Pink, 2010).
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1)  Propòsit. El treball ha de tenir alguna comesa significativa. Ha de 
ser útil a algú. Ha de venir acompanyat de raons (objectives i/o 
subjectives) per les quals ha de ser dut a terme.

2)  Mestratge. Qui dugui a terme la tasca s’hi ha de trobar bé. Ha de 
sentir-se involucrat en el procés de realització, pels seus coneixe-
ments i habilitats naturals i/o adquirides. El que saps fer t’agrada 
fer-ho.

3)  Autonomia. Per decidir fer-ho o no fer-ho. Per decidir com fer-ho, 
quan fer-ho, on fer-ho i amb qui fer-ho. Per decidir quins recursos 
utilitzar i quins no.

7. Algunes aplicacions pràctiques

Aquestes «noves» conclusions han estat posades a prova per algu- 
nes empreses, òbviament capdavanteres. Empreses que han volgut compro-
var el que és possible aconseguir dels seus empleats, trencant les regles 
tradicionals de la gestió de persones. Heus aquí alguns exemples interes-
sants.

ATLASSIAN és una empresa de programari australiana que de tant en 
tant diu als seus enginyers que treballin durant vint-i-quatre hores en el que 
vulguin. L’únic compromís és que després presentin als seus col·legues i a 
la resta de l’empresa el que han fet. Els resultats són tan espectaculars, que 
aquest temps discrecional s’ha ampliat al vint per cent del calendari labo-
ral. Si s’és competent, amb autonomia s’opta per coses amb «sentit»: la 
nova combinació guanyadora en marxa.

GOOGLE ha emprat exactament la mateixa tècnica amb els seus in-
vestigadors, amb el resultat que el cinquanta per cent dels nous productes 
que neixen cada any a la companyia, ho fan en aquest vint per cent del 
temps laboral discrecional.

Un altre exemple interessant és el de ROWE (Results Only Work Envi-
ronment o Entorn Laboral de Resultats Solament). En aquesta consultora, 
solament s’explica el resultat. Cadascun pot treballar en l’horari, lloc o de 
la manera preferida. El creixement de la xifra de negocis ha estat extraordi-
nari. El «resultat» és al cap i a la fi la manifestació tangible de la pròpia 
competència.

Un últim exemple. El 1995 MICROSOFT va decidir crear «la» enci-
clopèdia d’internet: ENCARTA. Per a això va crear l’estructura de personal 
típica del management del segle XX, contractant els millors professionals 
amb sucoses retribucions, al servei dels quals es van posar tots els recursos 
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que aquestes persones poguessin necessitar. Tres anys després neix WIKI-
PEDIA, una enciclopèdia que per a la seva elaboració, pretenia nodrir-se 
exclusivament d’aportacions fetes de forma voluntària i sense cap retribu-
ció a canvi. Què haurien respost el 1999 els millors economistes del món, 
si se’ls hagués preguntat sobre quin dels dos projectes tindria èxit? Un bon 
dia Microsoft va decidir abandonar el projecte Encarta, després d’una tre-
menda inversió en diners, temps i energia. La resta és història.

8. Característiques mínimes dels objectius d’assoliment, sub- 
jectes a incentius amb retribució variable

Recerques realitzades per Edwin Locke i altres (1968,1981), han de-
mostrat que els objectius «poden» tenir i de vegades tenen, un notable im-
pacte sobre la conducta de les persones i les seves realitzacions laborals. 
No obstant això, la recerca també ha demostrat que posar qualsevol classe 
d’objectiu, encara que sigui incentivat, no necessàriament motivarà. S’ha 
vist que hi ha certs atributs crítics o característiques, que els fan més moti-
vadors. Aquestes característiques són:

1. Dificultat de l’objectiu

Per motivar, un objectiu ha de suposar un determinat equilibri repte/
competència per qui ha d’aconseguir-lo. Aconseguir un objectiu no ha de 
ser angoixant ni avorrit; i serà angoixant si l’empleat se sent superat pel 
desafiament que implica, o avorrit si va sobrat de talent i coneixements per 
aconseguir-lo. Però una troballa interessant és que, mentre un objectiu sigui 
realista, com més alt sigui més s’aconsegueix... Per aquest motiu moltes 
empreses estan constantment revisant els seus objectius a l’alça, de vega-
des —cal reconèixer-ho— de manera una miqueta arbitrària, i per tant poc 
efectiva. Un objectiu que es percep manipulador, per exemple, en comptes 
de motivar desmotiva.

2. Especificitat de l’objectiu

Els estudis realitzats mostren que els objectius específics i concrets 
tenen consistentment un efecte més positiu en les persones que han d’acon-
seguir-los, mentre que els objectius vagues o massa generals tenen poc o 
cap impacte en el nivell de motivació del personal.
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3. Acceptació de l’objectiu

Un objectiu ha de ser acceptat per l’empleat, perquè aquest se senti 
veritablement motivat per aconseguir-ho. Si la persona no veu els objectius 
de l’empresa com a propis o com una cosa en què està personalment com-
promès, la possibilitat que aquest objectiu influeixi en la seva conducta és 
molt menor o gairebé nul·la.

En un treball posterior, ja Locke va esmentar la gran importància com 
a factor motivador, que la raó de ser d’un determinat objectiu coincideixi 
amb els valors de l’empleat.

El marc conceptual de la direcció per objectius és la teoria de les ex-
pectatives de Vroom. Aquesta estableix que quan una persona té l’oportu-
nitat de triar una conducta, en general escollirà aquella que tingui un major 
poder motivador. I el grau de força motivadora o poder motivador és el 
producte de l’expectativa per la validesa, on l’expectativa és la percepció 
subjectiva sobre la probabilitat que una determinada actuació tingui deter-
minades conseqüències, i la validesa el valor subjectiu que cada individu 
confereix a aquestes conseqüències.

No obstant això, cal tenir en compte que per ben formulat que estigui 
un objectiu, incentivar-ho econòmicament pot implicar la total supressió de 
la motivació intrínseca dels qui procuren aconseguir-ho. La raó és que quan 
un s’acostuma a un incentiu, en necessita un de més gran. Quan l’incentiu 
no augmenta en la mesura esperada, provoca desmotivació, que fa que es 
redueixi l’esforç per aconseguir l’objectiu. En aquest estadi, l’empleat fa el 
just per «salvar l’expedient». Ara, la motivació extrínseca ha reemplaçat i 
suprimit la motivació intrínseca, i finalment ha provocat desmotivació. Un 
clàssic exemple molt il·lustratiu és el següent:

La casa d’un ancià era diàriament apedregada per uns brè-
tols que es divertien amb això. L’ancià no aconseguia evitar-ho. 
Però un dia, després d’una sessió de llançament de pedres li va 
donar un euro a cadascun dels agressors, i els va prometre una 
altra «recompensa» l’endemà. L’endemà els va donar 0,50€ a ca-
dascun i els va prometre una nova «recompensa» per l’endemà. 
L’endemà els va donar 0,20€ a cada brètol, a la qual cosa tots van 
dir: «per 0,20€ no val la pena tirar pedres contra la casa». I a par-
tir d’aquest dia no van tornar.

Observem que inicialment els brètols estaven motivats intrínsecament, 
és a dir, per l’acció mateixa de tirar pedres contra la casa de l’ancià. Però 
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l’home va aconseguir convertir la seva motivació en extrínseca, i en dismi-
nuir-la —rebaixant l’incentiu— va desaparèixer la motivació per actuar. 
Ara els brètols havien fins i tot oblidat la seva motivació intrínseca original.

9. Resum i conclusió

Des del punt de vista dels recursos humans i segons hem dit, pot con-
cloure’s en resum que l’impacte d’una política de retribució variable en la 
motivació de l’empleat, queda subjecte a les següents consideracions:

–  En principi, els diners seran un important factor motivador mentre 
l’empleat no satisfaci les seves necessitats mínimes.

–  Una vegada es tenen els mínims coberts, freqüentment les variacions 
de salari deixen de tenir un gran impacte en la satisfacció o insatis-
facció de l’empleat.

–  Un incentiu econòmic no satisfà de manera generalitzada a tothom. 
Un primer requisit és conèixer el perfil motivacional de l’empleat: 
Quina és la combinació de motius extrínsecs, intrínsecs i transcen-
dents que el mouen?

–  Cal partir de la base que en general, i sobretot per a l’empleat de coll 
blanc, els motivadors més poderosos són els intrínsecs (és a dir, els 
no dineraris).

–  A partir d’un determinat nivell d’ingressos, el benestar emocional de 
la persona s’estabilitza, i deixa d’augmentar encara que creixin els 
seus ingressos.

–  L’empleat molt orientat als diners, respondria bé a un incentiu varia-
ble, ja que incrementa notablement la seva disposició a rendir més 
—en determinades condicions.

–  Pel maximitzador d’ingressos, l’incentiu solament tindrà efectes in-
teressants si la tasca té un resultat pronosticable i mesurable amb 
precisió.

–  Per a aquells empleats la motivació dels quals és fonamentalment 
intrínseca, un incentiu econòmic pot ser fins i tot contraproduent.

–  Un incentiu econòmic no serveix per a tasques que requereixen ha-
bilitats cognitives, aguditzar l’enginy i ampliar la visió creativa, sinó 
que més aviat les bloqueja.

–  Els incentius econòmics funcionen molt bé quan les regles per a 
l’execució de la tasca són simples i/o es precisen habilitats mecàni-
ques, i la destinació a què cal arribar és clara.
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–  Condició necessària perquè un objectiu de treball sigui més moti-
vador amb un incentiu econòmic, és que el grau de dificultat de la 
tasca sigui el just perquè resulti estimulant. L’objectiu ha de ser a 
més específic. I ha de ser acceptat pel treballador.

–  Quan un s’acostuma a un incentiu, en necessita un de més gran. 
Quan l’incentiu no augmenta en la mesura esperada, provoca des-
motivació.

–  I finalment: si l’empleat té els seus mínims coberts des del punt de 
vista econòmic, i si el seu treball és creatiu, més val pensar menys en 
nous incentius monetaris, i més a crear un context de treball en què 
pugui manifestar la seva competència amb autonomia, i amb un pro-
pòsit valuós per a ell. Sembla que aquesta combinació propicia l’as-
soliment de resultats espectaculars en l’organització.
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