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Resumo 

Palavras Chave: Liderança. Equipe. Motivação. Gerência de Projetos 

Este trabalho desenvolve um conteúdo sobre motivação, liderança e seu relacionamento 

em uma visão organizacional. Analisando a literatura técnica e científica disponível sobre 

motivação no trabalho, estilos de liderança, situações de motivação. Passando pelo conceito 

humanista da pirâmide de necessidades de Maslow e focando no funcionário como pessoa e 

não apenas um recurso a ser administrado. Identificando boas práticas e eventuais restrições 

de aplicação destas. Apresentando uma linha temporal sobre a interpretação da motivação nos 

diversos cenários organizacionais saindo desde a era da revolução industrial chegando ao 

presente. Introduzindo sobre como a motivação das pessoas está relacionado à liderança, e 

também a parte intrínseca do ser. Explanando sobre recompensas e como elas influenciam o 

comportamento humano chegando em algumas situações a ser danosas.   Abordando os 

diferentes conceitos de motivação sendo ela confundida com treinamento comportamental. 

Ainda exemplificando sobre o papel de líderes, como suas interações com recursos do projeto 

influenciam diretamente na produtividade da equipe, o quanto é importante para o projeto que 

os lideres saibam agir conforme a situação se apresenta, que eles consigam perceber as 

necessidades dos recursos humanos, qual o impacto de suas ações para o projeto e 

organização, e quais os problemas mais comuns motivacionais encontrados em projetos.  

.  
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Abstract 

 

 Key Words: Leadership. Team. Motivation. Project Management. 

This work develops a content about motivation, leadership and their relationship in an 

organizational vision. Analyzing the available technical and scientific literature on motivation 

at work, leadership styles, and motivation cases. Going through the humanist concept of 

Maslow's pyramid of needs and focusing on the employee as a person and not just a resource 

to be managed. Identifying good practices and possible restrictions on their application. 

Presenting a timeline on the interpretation of motivation in the various organizational 

scenarios, emerging from the era of the industrial revolution coming to the present. 

Introducing on how people's motivation relates to leadership, also the intrinsic part of human 

being. Explaining about rewards, how they influence human behavior coming in some 

situations to be harmful. Approaching the different concepts of motivation that often is 

mistaken assumed as behavioral training. Also illustrating the role of leaders, how their 

interactions with project resources influence team productivity, how important it is for the 

project that leaders know how to act as the situation presents itself, that they can understand 

the needs of human resources, What are the impacts of their actions on the project and 

organization. What are the most common motivational problems encountered in projects. 
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1.  INTRODUÇÃO  

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este trabalho foi desenvolvido focando em uma das áreas importantes do gerenciamento 

do projetos: A Gestão de Recursos Humanos. Busco através deste apresentar um estudo de 

uma quantidade de obras focando em motivação de pessoas e situações de liderança com 

focos motivacionais. 

A gestão de pessoas é fundamental para o bom andamento de um projeto. A relação 

entre projeto com problemas e pessoas com problemas muitas vezes é referenciada a comum 

indagação “Quem veio primeiro o ovo ou a galinha?” 

Entende-se que a maioria dos gerentes de projetos não possui poder suficiente para 

alterar ou influenciar mudanças de gestão de recursos humanos de sua empresa. Cabendo a 

estes líderes apenas utilizar os recursos providos da melhor maneira possível.  

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

Uma equipe motivada, que trabalha para atingir o mesmo objetivo do gestor e do 

projeto, dificilmente levará o projeto ao fracasso, na realidade está diretamente ligado ao 

sucesso do projeto segundo Rodrigues (2014). Quando o projeto encontra dificuldades é 

comum perceber alguns membros da equipe desmotivados diante dos problemas. Apesar da 

motivação ser algo intrínseco do ser humano há diversos casos relatados na literatura, como 

Jesus, Hitler e Gandhi, que evidenciam líderes com grande poder de persuasão, 

“magnetismo”, entre outras habilidades que direcionam multidões em prol de seus objetivos. 

Como a liderança de um projeto deveria proceder diante das diversas situações motivacionais 

em que a equipe se encontra?  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo geral 

Desenvolver uma pesquisa sobre motivação, liderança e seu relacionamento. 

Analisando a literatura técnica e científica disponível sobre motivação no trabalho, estilos de 

liderança, e situações de motivação empresarial. Identificando boas práticas e eventuais 

restrições de aplicação destas; 

1.3.2. Objetivos específicos 
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 Identificar livros e artigos científicos que tratem da temática de gestão de pessoas 

em projetos; 

 Identificar no PMBOK 5th as boas práticas indicadas para a gestão de pessoas em 

projetos; 

 Sistematizar os achados teóricos provenientes de livros, artigos e PMBOK; 

 Determinar por meio de levantamento bibliográfico o que é motivação, como 

surge, como é mantida e desenvolvida; 

 Identificar e mapear por meio de levantamento bibliográfico liderança nas 

situações aplicáveis de motivação; 

1.4. QUESTÕES DE ESTUDO 

 O que motiva as pessoas? 

 Tipos de motivação existentes. 

 Motivação organizacional? 

 Habilidades e técnicas para influenciar positivamente pessoas; 

 Sistemas de recompensas e seu funcionamento; 

 Quais são as principais práticas situações de liderança motivacional identificadas 

na literatura? 

 Quais são os pontos positivos da aplicação das práticas e habilidades de gestão de 

pessoas em projetos, orientados ao engajamento do time? 

 Há efeitos adversos da aplicação das referidas práticas e habilidades? Se sim, 

quais? 

1.5. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Pessoas são fundamentais pra o andamento do projeto e a falta de motivação dentro do 

projeto é um dos problemas mais comuns (Rodrigues,2014). 

O entendimento acerca da motivação ainda é bastante controverso e dentro das 

organizações ele passa a se tornar problemático, pois frequentemente um problema humano é 

tratado como falta de motivação. 

É crucial ao líder saber o que é motivação e quando o problema é falta desta. 
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Em alguns cenários pessoas engajadas para uma atividade são nomeadas de maneira 

autoritária para o projeto e os gerentes de projeto nem sempre podem escolher quais recursos 

estarão assinalados, cabendo a estes líderes apenas fazer o melhor com o que lhes é provido.  

Em seus grupos encontravam-se, em alguns casos, pessoas desmotivadas. Nem sempre a 

substituição deste recurso é fácil ou rápida. Tornando a liderança motivacional uma 

habilidade fundamental à estes gerentes.  

1.6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Este trabalho limita-se a apresentar um estudo bibliográfico feito sobre motivação e 

liderança.  

Não ambiciona-se resolver ou definir quaisquer problemática, nem apresentar toda as 

vertentes da motivação, nem todas as habilidades e teorias de liderança. 

O enfoque do trabalho é na questão organizacional da motivação tendo o funcionário 

como um indivíduo e não apenas um recurso a ser administrado. 

Os exemplos apresentados e casos apresentados são ilustrativos e não são utilizados 

com proposito de englobar todos os cenários nem generalizar algum grupo ou situação. 

Todo e qualquer generalização apresentada partiu de autores referenciados e não da 

autora. 

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho é composto por quatro capítulos textuais para tratar a temática de 

motivação e liderança dentro das organizações e projetos. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução do tema assim como a problemática para a 

contextualização. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada, focando-se na 

classificação, técnica de coletas de dados, procedimentos de análise de dados e limitações do 

método. 

O terceiro capítulo apresenta a revisão bibliográfica sobre a motivação e o trabalho, 

também sobre a análise, focada em motivação, de liderança e gestão de pessoas em projetos. 

O quarto capítulo apresenta as conclusões e sugestões de estudos futuro. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho é uma análise teórica de um apanhado de obras originadas de diversos 

autores reconhecidos dentro da temática. Seguindo uma análise qualitativa de método 

indutivo e apresentado de maneira interpretativa ao autor, tendo uma tipologia Descritiva e 

Explicativa quanto aos fins e Bibliográfica quanto aos meios. 

2.2. TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

As obras foram selecionadas de acordo com a indicação de professores da matéria de 

liderança da FGV, estudos prévios realizados pela autora do Trabalho de Conclusão do Curso, 

autores mais citados dentro de obras de temática semelhante. 

2.3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

As obras a priori foram sistematizadas de acordo com as referências recebidas dos 

professores e posteriormente pelo valor e quantidade de conhecimentos que acrescentavam ao 

tema. Finalmente as mais mencionadas foram as favoritas, por apresentar exemplos práticos, 

informações diretas e menos redundância de texto. 

2.4. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 Por ser um método bibliográfico a falta de experimentos empíricos com certeza limita o 

método. Há limitações de leitura em textos que não estejam em inglês ou português.  



14 

 

 

3. ANÁLISE, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO CRÍTICA DA 

LITERATURA 

3.1. MOTIVAÇÃO E O TRABALHO 

É impossível iniciar qualquer estudo sobre motivação sem mencionar Abraham H. 

Maslow, Ph.D. em Psicologia, pela universidade de Wisconsin, criador da pirâmide conhecida 

como hierarquia das necessidades, mestre de umas das linhas de motivação apontada como 

Humanista. 

Maslow (1971), explica que a motivação é intrínseca ao ser humano de acordo com a 

realização e suprimento de suas necessidades conforme evidenciada pela Figura 1 

 

Figura 1 -  Pirâmide de Necessidades Humanas 

Fonte: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg> 

 

Conforme as necessidades do ser humano são realizadas de acordo com a pirâmide 

caminhando da base para o topo, novas necessidades vão surgindo. 

A camada de fisiologia é composta pelas necessidades mais básicas do ser humano, 

como oxigênio, água, proteína, vitaminas, temperaturas adequadas, dormir, evitar dor e sexo. 
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As necessidades da camada de segurança somente aparecem quando as necessidades da 

camada fisiológica estão cuidadas. É nesta segunda camada que as pessoas aumentam seus 

interesses por estabilidade e segurança em seus diversos aspectos, é nesse momento que 

busca-se uma vizinhança segura, um bom plano de aposentadoria, um trabalho estável. 

A terceira camada do Amor e Relacionamentos surge após satisfação das camadas 

anteriores e apresenta necessidades relacionadas a amor e pertencimento social. É a 

necessidade de ter amigos, família, ser membro de uma comunidade seja de vizinhos, igrejas, 

esportes ou até mesmo gangues. (MASLOW, 1971). 

A quarta camada a da Estima representa a necessidade de respeito dos outros, de ter um 

status, reconhecimento de capacidades, construir uma reputação. E traz sentimentos como 

confiança, independência, respeito e dominância. (MASLOW, 1971). 

A quinta e última camada é a Realização Pessoal também chamada por Maslow de 

Motivação Desenvolvida ou Necessidades do Ser. Nessa está a necessidade de 

desenvolvimento continuo, chegar ao máximo de suas capacidades, a sensação de estar 

completo, plenitude. (MASLOW, 1971). 

Maslow (1971) relata que investigou e constatou que pessoas, com foco maior na última 

camada, possuíam características únicas como senso de humor não hostil, felicidade em 

autonomia, espontaneidade, simplicidade, aceitação de si mesmo e dos outros mesmo com 

seus defeitos. Eram grupos que segundo ele possuíam a frescura da apreciação, habilidade de 

ver coisas e ser criativo, incentivando outros a serem completos e criativos também.  

Maslow (1971) menciona que a cada não satisfação de necessidades das camadas 

surgem o equivalente negativo de cada camada como uma patologia e problema psicológico 

do ser humano.  Por exemplo se a camada 3, do Amor e Relacionamento, não estiver satisfeita 

a pessoa sente solidão, tristeza, abandono, exclusão social e se não tratada a tempo poderá 

desenvolver patologias psicológicas. 

Seguindo a linha de Maslow seria possível afirmar que a motivação surge para 

completar a necessidade de cada camada? 

Há cinquenta mil anos atrás o homem estava apenas na base da pirâmide a 

sobrevivência era sua única motivação. Todo o esforço possuía este enfoque. As disputas por 

recursos fundamentais ocorriam fortemente e foi necessário criar códigos de conduta, ou seja 

um sistema de recompensas e punições como por exemplo: não roubar, não matar senão serão 
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castigados equivalentemente a gravidade da falta, estruturando nosso modelo de sociedade de 

acordo com o exposto por Pink (2010). Com o passar dos anos estes códigos foram 

aprimorados e viraram leis e hoje integram a estrutura organizacional de sociedades e 

empresas. 

Bergamini (2008) esclarece que motivação no âmbito corporativo inicialmente era na 

qualidade de qualquer problema humano que houvesse no ambiente de trabalho. 

Independentemente do problema, este era erroneamente denominado de falta de motivação. A 

liderança acreditava que a solução era motivar o funcionário, ao invés de resolver a causa em 

si. Fazendo alusão à medicina, é tratar a dor de estomago utilizando apenas analgésico ao 

invés de resolver a gastrite. A curto prazo parece uma solução uma vez que o sintoma 

desaparece mas, depois o problema se agrava.  

 Antes da revolução industrial os métodos motivacionais eram bastante agressivos, o 

funcionário era motivado através do medo, e os lideres usavam ameaças e punições para 

“estimula-lo” a cumprir o exigido. Após a revolução industrial investiu-se em novas 

metodologias para buscar eficiência dentro dos procedimentos industriais, recompensas foram 

oferecidas aos funcionários, buscando estimulá-los a desenvolver seu máximo potencial de 

trabalho. (BERGAMINI, 1999). 

Através desta perspectiva especialistas de recursos humanos trouxeram plano de salários 

e de benefícios. Somente em 1911, através do conceito da Administração Cientifica de 

Taylor, conforto físico e segurança no trabalho começaram a ser importantes. 

(BERGAMINI,2008). 

Trazendo esta realidade ao conceito previamente apresentado de Maslow, motivação 

empresarial, nos períodos próximos à revolução industrial, focava apenas na primeira camada: 

a fisiológica, pagando o mínimo para o funcionário sobreviver. Através da perspectiva de 

Taylor em 1911 um foco moderado foi introduzido na camada dois – segurança, quando 

conforto e segurança no trabalho passaram a ser considerados como agente estimuladores. 

Bergamini (2008) afirma que o medo foi substituído por dinheiro e que a mentalidade 

era de que quanto mais se trabalha, mais se produz, portanto mais dinheiro e, de acordo com 

os líderes, mais motivados os seus empregados deveriam estar. Dinheiro era a solução para 

qualquer problema humano. 

Na década de 50 alguns autores se apoiaram em Maslow e afirmaram que o trabalho 

deveria ajudar a cumprir as necessidades das 5 camadas das pirâmides, mas que foi a partir da 
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década de 90 que a motivação baseada em estímulos exteriores como o dinheiro, foi 

considerada apenas uma forma de controle comportamental e não deveria ser responsável pela 

verdadeira motivação.  E assim outras propostas foram trazidas para motivar funcionários, 

desde demonstrar que estes funcionários são uteis e importantes para a empresa, até aumentar 

a convivência grupal pra suprir necessidades de relacionamento. 

Nos anos 2000 a motivação passa a ser considerada a mais poderosas das forças do ser 

humano e o trabalho precisa ter sentido e atender as expectativas motivacionais do 

funcionário, ou seja a motivação para executar trabalho é dependente da interpretação da 

qualidade das atividades desempenhadas por ele (BERGAMINI, 2008). 

Esta força ainda é considerada um dos instrumentos para auxiliar a gestão das 

organizações, e utilizada como uma ferramenta de gestão dos recursos humanos, capaz de 

aumentar a produtividade, diminuir custos, tornando a organização mais competitiva diante do 

mercado (MASCARENHAS, 2013). 

A motivação é entendida por duas frentes: Intrínseca e Extrínseca. 

A primeira segundo Delgado (2011) é aquilo que o ser humano deseja na vida, sendo 

obtido individualmente de maneira endógena ao ser. É o prazer na atividade não sendo um 

produto acabado, mas sim algo que se configura a cada momento. Esta surge da auto 

realização em utilizar suas aptidões e aproveitar integralmente as suas próprias 

potencialidades Bergamini 

A segunda é conquista através de treinos comportamentais e recompensas Delgado 

(2011) ainda afirma que a motivação extrínseca é uma abordagem nova e diferenciada e que a 

motivação poderia ser condicionada através de estímulos externos e dos vários tipos de 

recompensas e ou punições existentes no ambiente. 

O tema de motivação organizacional se torna cada vez mais frequente nos estudos e 

pesquisas que por mais que a inflação esteja estável e os funcionários sejam devidamente 

treinados, ainda existe o fracasso corporativo, e a razão desse fracasso é atribuído às pessoas e 

seus desempenhos e portanto seria primordial motivar empregados para garantir o sucesso 

(PINK 2010). 

E é utilizando-se da linha de raciocínio de estimulo de pessoas através de recompensas 

que surge uma divergência no conceito de motivação, pois o ato de premiar bons 

comportamentos é classificado por muitos como apenas treinamento comportamental. 
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Empresários são orientados a motivar seus funcionários através de recompensas 

materiais, brindes, prêmios, folgas sem entender que isso é apenas um condicionamento. 

Willian Foote Whyte (1993) afirma que muitas vezes empresários compararam 

trabalhadores a maquinas: se alimentados da maneira correta produzem o resultado esperado. 

Enquanto os combustíveis das maquinas é a eletricidade o dos trabalhadores seria o dinheiro. 

Este tipo de entendimento sobre motivação baseado em recompensas e estímulos 

externos de acordo com Bergamini (2008) é comum aos grupo dos comportamentalistas. Este 

considera os seres humanos como organismos passivos, apenas reagindo a situações, sendo o 

livre arbítrio uma ilusão. Toda a definição do comportamento humano seria definido entre 

estímulos e respostas. Sendo cada pessoa apenas o resultado de suas reações aprendidas. 

Todo estes estudos e descobertas feitas pelo grupo explicam muito do mundo e 

comportamento dos seres vivos em uma situação laboratorial. Mas como seriam estes 

comportamentos no mundo real, em um ambiente com infinitas variáveis que poderiam afetá-

los? Seria tudo definido em estímulos e respostas apenas?  

Existem diversos comportamentos humanos como por exemplo os hábitos que 

perfeitamente se enquadram nessa visão comportamental mas há diversas outras atividades 

que o ser humano realiza que destoa deste conceito, gerando portanto esta divergência. 

A constante comparação entre condicionamento e motivação como sinônimos origina 

um dos mais difíceis problemas ao se lidar com motivação de funcionários “A crença que o 

dinheiro motiva”.  

Bergamini(2008) Menciona que muitas vezes pessoas são premiadas 

indiscriminadamente em busca de aumento de desempenho e esta forma de condicionamento 

dentro das organizações concebe quatro características de respostas comportamentais dos 

indivíduos: 

1-Uma reação positiva: Assim que o prêmio é lançado. A equipe de liderança acredita 

que conseguiu motivar seus funcionários. Infelizmente este estimulo possuirá pouca duração. 

2- Transitoriedade: o prêmio oferecido é entendido como passageiro e que o novo 

prêmio deverá ser ainda melhor. 

3- Quebra de continuidade: se o prêmio deixar de ser entregue as pessoas se sentirão 

punidas 
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4- A sensação de justiça ou inequidade: Se os prêmios não forem para todos, os 

premiados e não premiados questionarão sobre os critérios de escolha. Mesmo que estes 

estejam esclarecidos sempre existe o sentimento de injustiça evidenciado por comentários 

sobre a obviedade da pessoa de relacionamento amistoso com o líder ganhar um prêmio; 

Levando em consideração estes aspectos percebe-se que o condicionamento varia de 

acordo com a percepção do indivíduo. 

Há indivíduos que buscam completar o que lhes faltam na pirâmide de Maslow 

(dinheiro, status, auto realização, apreciação) através do trabalho. Outros acreditam que o 

trabalho atrapalha a obtenção do que eles necessitam e é comum ver histórias de pessoas que 

chegaram ao topo de suas carreiras e largaram tudo pra abrir um modelo de negócio menos 

rentável em busca de “paz”.  

A necessidade do indivíduo o leva a agir e perceber a realidades de acordo com seus 

interesses. E é buscando satisfazer esta necessidade que o problema de falsa motivação 

ocorre, ela é resultante de uma falha de percepção do indivíduo ao estar alheio de sua real 

necessidade e tentar preencher esta sensação através de algo, como por exemplo comprar um 

carro conversível pra se sentir mais jovem, e este erro leva a estados de ansiedade e 

frustração. 

Ao tentar motivar pessoas através de estímulos externos percebe-se que nem sempre o 

recurso será suficiente para mantê-las executando suas tarefas e ainda pode desviá-las do foco 

que deveria ser o trabalho e não a recompensa.  

Pink(2010) esclarece que é um modelo falho de negócio e apresenta como exemplo o 

problema da vela introduzido por Karl Duncker na década de 1930. 

O experimento consistia em dois grupos desafiados a prender uma vela acesa a parede 

sem deixar que a cera derretida respingasse na mesa com o passar do tempo. Foi entregue aos 

dois grupos uma caixinha com tachinhas, fósforo e uma vela (Figura 2)  
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Figura 2 – Apresentação do problema da vela  

Fonte: PINK, 2010 

 

O primeiro grupo tinha que completar a tarefa apenas. O Segundo grupo foi informado 

que o tempo deles estava sendo cronometrado e que se este fosse mais rápido que os demais 

grupos eles ganhariam um valor monetário. A dificuldade neste experimento era a análise 

heurística da situação e perceber que a caixa que continha as tachinhas poderia ser usada 

como suporte. 

Várias pessoas foram testadas e segregadas nestes dois grupos. O resultado era sempre o 

mesmo, quem estava ignorante ao valor possuía melhor desempenho. O primeiro grupo 

sempre era em média três minutos mais rápido em apresentar a solução (Figura 3). 

 

Figura 3 – O problema da vela solucionado 

Fonte: PINK, 2010 

 

Conforme demonstrado pelo experimento o raciocínio foi estreitado pela recompensa e 

a criatividade foi comprometida. 

É importante salientar que a recompensa programada foi danosa, que é diferente da 

recompensa espontânea recebida como reconhecimento de um bom trabalho que atua 

diretamente na camada 4 da pirâmide de Maslow - A estima. 
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O impulso por fazer algo interessante, desafiador e atraente é o combustível para o 

início das atividades mas são traços de competência e determinação, que mantem as pessoas 

trabalhando com eficiência (PINK, 2010) 

O trabalho é visto consensualmente pela sociedade como uma maneira de torná-lo digno 

e apto de pertencer a ela. Comumente escuta-se de grandes pensadores como Voltaire frases 

semelhantes a “O trabalho dignifica o homem”. 

Trabalhar e por consequentemente estar em um projeto representa gastar energia através 

do empreendimento do esforço. De acordo com Karnal é natural do reino animal guardar 

energia e executar o mínimo de esforço possível. Então a pergunta do porquê a espécie 

humana deixa esta naturalidade em segundo plano e passa a dedicar seu esforço no trabalho 

provoca inúmeros questionamentos sobre a motivação humana. Afinal de onde vem esta 

vontade de efetuar o trabalho, de concluir o projeto? 

PINK, 2010 exemplificando sobre o poder da motivação nos apresenta a realidade de 

um grupo de usuários trabalhando sem ganho financeiro algum produzindo uma enciclopédia 

virtual tão versátil a ponto de competir com a da Microsoft. Posteriormente este foi um dos 

motivos da desativação do software pago desta empresa em dezembro de 2009. Muitas 

pessoas com acesso a pesquisa online com certeza já acessaram esta fonte de conhecimento 

virtual: a Wikipédia.  Este grupo criador possuía uma força em comum: a motivação 

A motivação sendo a força propulsora de execução de um projeto, é a energia motriz do 

trabalho e entender sua origem permitiria influenciar pessoas ou até mesmo um controle 

comportamental benéfico. 

O movimento do software livre possui milhares de colaboradores gratuitos produzindo 

itens de sucesso, como por exemplo o servidor Apache, que possuí 52% do mercado 

empresarial, ganhando de produtos semelhantes desenvolvidos por funcionários remunerados. 

Compreendendo o seguinte paradigma: empresas que utilizam recompensas externas para 

motivar seus funcionários se utilizam de itens produzidos por pessoas que não precisam deste 

tipo de estimulo”  

Os participantes deste movimento além de ganhar reconhecimento e adquirir novas 

habilidades relatam uma excitação em fazer parte destes projetos. Pink (2010) relata que este 

estado de ânimo despertou interesse nos pesquisadores do MIT e através de entrevista com 

684 membros do movimento eles constataram componentes de motivação intrínseca se 

destacando entre eles “a vontade de vencer desafios” e concluíram que pessoas se focam em 
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atividades sem ou com pouco lucro se perceberem que o esforço possui maior significado 

para elas. 

Com o passar dos anos o conceito de trabalho em si e as atividades que são apresentadas 

por ele foram sendo alteradas, devido a automatização foi reduzido o número de atividades 

algorítmicas (modelo sequencial, com baixo autonomia, como por exemplo: apertar parafusos 

em fabricas, envazar líquidos) e aumentado o número de atividades heurísticas (modelo 

criativo, com alta autonomia como por exemplo: campanhas de marketing, design de 

interiores). Esta transição de atividades apresenta também a mudança de paradigma de 

motivação.  

Funcionários que desenvolvem atividades algorítmicas são motivados por recompensas, 

as quais não minam a motivação intrínseca uma vez que esta é praticamente inexistente em 

atividades monótonas e maçantes. Os que desenvolvem as heurísticas precisam de significado 

profundo e sentimento de realização, as recompensas podem até agir de maneira contrária e 

desestimular, conforme evidenciado anteriormente pelo experimento do problema da vela.  

Pink (2010) menciona que a partir do momento que o problema da vela foi apresentado 

de maneira diferente aos participantes, deixando a caixa separada das tachinhas conforme a 

Figura 4, o problema deixou de ser heurístico (encontrar uma solução analisando a situação) e 

tornou-se algorítmico (apenas executando os passos para a solução).  

Nesta mudança de tipo de problema, os participantes com ganho financeiro do grupo 

dois apresentaram maior desempenho que os do primeiro grupo, uma vez que não havia a 

motivação intrínseca: a vontade de vencer um desafio. 

 

Figura 4 – O problema da vela apresentado de forma diferente 

PINK, 2010 

 

Controlar o comportamento por meio de recompensas, a curto prazo parece surtir efeito, 

mas a longo prazo destrói a motivação e ainda contribui para o surgimento do antiético na 
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busca incessante do valor ou prevenir a dor. É comum das empresas e projetos estabelecerem 

metas para os funcionários e ao atingi-las ou não recebe-se recompensas ou punição. 

Metas são importantes pois aumentam a eficiência de atividades ao estreitar o foco do 

funcionário. Na preocupação em alcança-las surge o excesso de flexibilidade (comumente 

chamado de “fazer vista grossa”) para lançar o produto no prazo independentemente da 

concordância com as normas estabelecidas pela empresa, gerando situações de erros de 

fabricação e qualidade inferior, tornando-o perigoso em alguns casos como por exemplo 

veículos. Do desejo de ganhar o bônus independentemente das consequências surge a 

manipulação de ganhos trimestrais do executivo e os esteroides dos atletas (PINK,2010).  

As recompensas não são corruptoras mas são muito inferiores à satisfação de um artista 

que cria um quadro porque o ama fazer. A recompensa dele é a atividade em si, é pintar o 

quadro, é o prazer do caminhar até a meta e não apenas em atingir o destino.     

Recompensas são muito bem vindas quando elas são espontâneas, inesperadas e 

entregues após a finalização das atividades, pois contribuem com as necessidades da camada 

quatro de Maslow: A Estima, trazendo o reconhecimento das capacidades dos funcionários 

Esta dualidade entre estimulo ou desestimulo relacionado a recompensas é chamada, 

pelos cientistas da linha comportamental, de efeito Sawyer como o próprio título do primeiro 

livro sobre o assunto diz: “O poder oculto das recompensas”. Os autores do livro:  Mark 

Lepper e David Greene (1993); através de pesquisas e experimentos constataram que 

recompensas esperadas diminuem a motivação, pois tira a autonomia e cria o senso de dever, 

ou seja a partir do momento que algo que era divertido passa a ser remunerado e obrigatório 

ele passa a ser considerado um trabalho e que por si só já seria desestimulante. 

A percepção que a pessoa tem de si mesma e do trabalho é diretamente proporcional a 

motivação para a execução das atividades. Se a percepção é de alto valor então a pessoa se 

sentirá mais motivada. 

Bergamini (2008) citando o mito da motivação, explica que tantos os comportamentos 

humanos condicionados, quanto incondicionados, dentro das empresas exigem uma 

necessidade intrínseca para energizar as atitudes, ou seja as necessidades humanas 

determinam o tipo de motivação que a pessoa sente.  



24 

 

 

É importante salientar que quando o indivíduo se sente insatisfeito quanto as suas 

necessidades, existe um aumento de uma pressão interna que contribuirá para quadros de 

ansiedades e até mesmo depressão. 

Voltando a pirâmide de Maslow descrita no início do capitulo, a motivação intrínseca 

vem para a satisfação das necessidades de acordo com as cinco camadas e também possui um 

aspecto cognitivo diretamente relacionado a tomada de decisão apoiada no raciocínio lógico 

estabelecendo a motivação com base em um Quid pro quo. 

Organizações que permitem o atendimento dessas necessidades intrínsecas, estarão 

contribuindo para o bem estar e autoestima do funcionário, melhorando a produtividade de 

cada indivíduo, tornando-se ao todo mais produtiva. 
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3.2. ANÁLISE, FOCADA EM MOTIVAÇÃO, DE LIDERANÇA E GESTÃO 

DE PESSOAS EM PROJETOS. 

 No contexto organizacional, a motivação está diretamente relacionada na interação 

líder e seguidor, se o líder ajuda o seguidor a alcançar os objetivos esta relação é positiva do 

contrário existe o risco de logo ser substituído por outro líder, mesmo que esta substituição 

não seja legitimamente feita, os funcionários optam por seguirem outro funcionário, criando o 

que chamam de líder de referência. 

Esta relação com o líder é tão importante que até em ensino escolar, se o estudante se 

sente bem em relação ao educador, ele aprende mais rápido e fica mais motivado na disciplina 

(OLIVEIRA, 2010). 

Para liderar com efetividade é importante reconhecer as capacidades individuais de seus 

liderados e encaixar os objetivos individuais deles com os objetivos do projeto e organização. 

 Maslow (2000) relata que cada indivíduo precisa que o mundo mostre que ele é único 

com capacidades especiais e distintas, ele precisa sentir que suas potencialidades humanas 

estão sendo desenvolvidas e que sua individualidade é respeitada. Muitos com certeza já 

ouviram aquelas conversas comuns em corredores corporativos em que as habilidades e 

potencialidades não foram respeitadas: “O rapaz era excelente programador mas o colocaram 

na área de vendas e agora ele se sente miserável”  

O líder deveria ter habilidade interpessoal para conseguir entender o que motiva o seu 

recurso, o funcionário se sente confortável em abrir suas necessidades motivacionais com 

alguém em que confie. 

Segundo o PMBOK as habilidades interpessoais são aquelas que contemplam 

comunicação, inteligência emocional, resolução de conflitos e negociação e influência, sendo 

fundamentais para o estabelecimento de confiança, reduzir tensão e aumentar a comunicação 

entre o líder e a equipe. 

Para estabelecer um ambiente de confiança e honestidade também é necessária uma 

rotina de pequenas reuniões entre o chefe e o funcionário periodicamente para conversas 

amigáveis sobre necessidades da empresa e do funcionário e para avaliação quanto ao estado 

das metas. Durante estas é indicado ao líder fazer perguntas abertas para alcançar maior 

entendimento e entender como ele poderia atuar como facilitador nos diversos panoramas 

apresentados. Através de uma escuta ativa por parte do dirigente estabelece-se uma relação de 
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interesse nas atividades e pode-se perceber as origens de problemas, preocupações e 

inseguranças. 

É também importante estabelecer a frequência de um feedback para ambas as partes, 

eliminando as incertezas quanto ao desempenho e evitando adivinhar o que o outro pensa. A 

comunicação é chave de entendimento, tornando o ambiente mais honesto e possibilitando o 

engajamento das partes. 

De acordo com o PMBOK Os critérios para avaliação do desempenho da equipe do 

projeto devem ser determinados por todos os envolvidos e deve ser medido de acordo com os 

objetivos acordados para o projeto (orçamento, cronograma, qualidade). E com base nesta 

avaliação uma sessão de feedback e, se necessário, coaching ou mentoring deve ser acordada 

com a equipe.  

Bergamini (2010) citando Jackman E Strober “A organização lucra quando seus 

executivos buscam feedback e são capazes de lidar com críticas” 

Um ambiente de trabalho saudável é comprometido quando o líder é autoritário, 

inflexível e insensível. E se houver o desrespeito à individualidade dos integrantes do grupo a 

motivação é diretamente abalada e a frustração apoiará a rigidez organizacional segundo 

Bergamini(2010). 

Como mencionado anteriormente por mais que a inflação esteja estável e os 

funcionários sejam devidamente treinados, ainda existe o fracasso corporativo, e a razão desse 

fracasso é atribuído as pessoas e seus desempenhos. Infelizmente estes trabalhadores 

desempenham mal as suas tarefas porque são tratados inadequadamente pela liderança e não 

por falta de conhecimento.  

Dos erros cometidos pela liderança, Eli Rodrigues (2014) menciona que a falta de 

métricas de produtividade impacta diretamente a motivação dos funcionários do projeto, pois 

sem elas surge atividades sem planejamento e com prazos incômodos e não realísticos como 

“até sexta”. Muitas vezes estes prazo vem de líderes que não possuem entendimento de como 

as atividades são realizadas, não estimaram corretamente, não acompanharam o 

desenvolvimento do projeto, não planejaram as datas e o principal não fazem reuniões 

frequentes, do contrário toda a equipe estaria ciente do problema que originou o prazo, seja 

um atraso de uma determinada atividade ou mudança de prioridades. Isso salienta uma falta 

de controle por parte do líder, aumentando consequentemente a insegurança dos funcionários. 
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Se as métricas de produtividade tivessem sido acordadas por todos previamente conforme 

instrui o PMBOK este tipo de erro seria reduzido ou até mesmo eliminado. 

Outro aspecto mencionado por Rodrigues(2014) é quanto a constante exigência de 

melhora de produtividade trazida pela liderança: “Pessoal quero o dobro do resultado pela 

metade do custo”. Infelizmente a visão da gerencia é que não importa o quanto ou como, a 

organização sempre precisa melhorar a produtividade. Mas afinal como esta produtividade 

está sendo medida? É necessário clareza quanto aos parâmetros dos desempenhos, e devem 

levar em consideração as variações ambientais e individuais na medição, o aumento de 

pressão em produtividade se for infundado se não for bem conceituado, explicado e entendido 

aumenta a frustração e gera uma sensação coletiva de falta de reconhecimento do esforço 

realizado pela equipe. É também muito importante envolver a própria equipe na análise de 

desempenho, pois ninguém melhor do que ela própria para saber quais as dificuldades, quais 

os pontos a melhorar e se podem ou não serem alterados.  

Ilustrando o problema acerca de produtividade o mestre de sistemas de aprendizado e 

rede neuronais, Mustafa Ali Kanso, sempre contava a seus alunos a seguinte história sobre 

produtividade: Havia um engenho que produzia uma quantidade especifica de açúcar 

utilizando tração animal para as máquinas, certo dia o chefe teve a ideia de reduzir um pouco 

a ração dos animais e após a experiência constatou que a produtividade continuava a mesma. 

Ele se sentiu um gênio havia economizado milhares. Após determinado tempo não satisfeito 

com ganho financeiro teve outra ideia aumentar em uma hora o trabalho dos animais e para 

sua maravilha percebeu que mais era produzido por menos. E assim ele foi aumentando horas 

de trabalho e diminuindo a ração. Até que para surpresa de ninguém, além do chefe, 

obviamente os animais morreram. O problema é que na ambição do ganho imediato esquece-

se o prejuízo futuro. E assim animais deixam de comer, maquinas deixam de receber os 

lubrificante adequados e funcionários deixam de ganhar benefícios adoecendo a organização. 

Existem especialistas em patologias organizacionais como obsessão, depressão e 

histeria que trabalham diretamente com líderes executivos para tratar a causa desses 

problemas. Quando o ambiente organizacional não oferece fatores de satisfação das camadas 

de Maslow os funcionários perdem a motivação e a organização se encontra doente e hostil. 

Em um ambiente agressivo o ser humano entra em modo de autopreservação e é tomado pelo 

instinto animal correspondente ao cérebro reptiliano: de fuga ou luta. Diante desta situação as 

pessoas atacam umas às outras, a competitividade é agressiva e as pessoas gastam muito 
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tempo planejando defesas ou ataques e menos horas executando o trabalho. A organização e o 

indivíduo adoecem. 

Maslow (2010) esclarece que as pessoas trabalham porque isto faz parte de sua 

identidade, se sentem parte de uma comunidade, é família. Não é apenas uma troca de 

dinheiro por serviço. É necessário ter um ambiente agradável apto a captar as experiências, 

ideias e criatividade de todos os membros. 

Manter um ambiente estimulante em um local com tarefas algorítmicas, que é seguir um 

roteiro passo a passo, é um desafio e em projetos nem todos os funcionários estão 

confortáveis em desenvolver estas atividades Pink (2010) menciona 3 praticas interessantes ao 

apresentar tarefas algorítmicas a seus funcionários: 

 Apresentar uma lógica para a necessidade da tarefa: Um trabalho por mais chato 

que seja passa a ser mais interessante se este fizer parte de um proposito maior 

 Reconhecer que a tarefa é desgastante: além de ser um ato de empatia ainda 

mostra que nem sempre todas as atividades serão interessantes. 

 Permitir que cada um realize a tarefa conforme desejar: aumentar a autonomia dos 

funcionários é uma maneira de estimulá-los.  

 Motivar através de recompensas é mais recomendado neste tipo de tarefa, mas somente 

pode ser considerado contanto que um princípio seja seguido: Qualquer recompensa 

extrínseca deve ser inesperada e oferecida após a conclusão da tarefa segundo Pink (2010). 

É importante salientar que esta não podem ser constante, se toda vez que fazem algo de 

valor recebem uma recompensa, ela passará a ser esperadas pelo funcionário. (BERGAMINI 

2010).  

Nem sempre dinheiro é recompensa, um elogio, um feedback construtivo e positivo são 

bem vindos e nutrem valores na camada de estima pessoal. 

Independentemente do trabalho ser algorítmico ou heurístico, Chiavenato (2010) 

recomenda utilizar recompensas, quando estas aumentam a consciência ou responsabilidade 

do indivíduo, e ressaltem a missão e visão organizacional, melhore a interação do indivíduo 

com a equipe e gere atos de engrandecimento de valor dentro da empresa. As recompensas 

mais utilizadas são as de atingimento de metas, tempo de serviço, desempenho excepcional do 

indivíduo ou equipe. 
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Pink (2010) acrescenta que o conceito de missão dentro de uma empresa funciona como 

inspiração aos funcionários pois eles trabalham por uma causa e não para uma organização, é 

recomendado sempre comunicá-la de maneira edificante e também mantê-la sempre atual e 

redimensionada de acordo com as mudanças que a corporação enfrenta.  Quando a empresa 

finaliza uma etapa ( geralmente anual) e ainda se mantém próxima à missão é importante 

reconhecer os funcionários do valor alcançado, fazendo uma analogia para facilitar a alusão 

ao que está sendo mencionado: Comemorar a chegada da Apolo 11 à lua com todas as pessoas 

da equipe que contribuíram direta ou indiretamente, parabenizando desde os agentes de 

limpeza que possibilitaram um ambiente agradável para desenvolvimento do projeto até os 

astronautas com sua bravura e treinamento excepcional. 

Bergamini (2010) recomenda que o líder possua habilidade interpessoal pois além da 

celebração das conquistas, é importante fornecer um feedback aos funcionários. O ato de 

receber e dar o feedback é um ponto de tensão entre líderes e liderados, sendo considerado um 

momento de punição. É perdido a oportunidade de apresentar propostas de coaching, 

treinamento e melhora de habilidades, muitas vezes o foco é dado apenas naquilo que falta à 

pessoa, e os pontos fortes desta são esquecidos. 

Segundo Bukingham e Clifton (2008) todos indivíduos conseguem aprender em maior 

ou menor velocidade as competências necessárias à organização, mas o que muda de um 

integrante para o outro são as suas aptidões, os seus pontos fortes.  

Se o líder conseguir identificar quais são os pontos fortes de seus liderados e direcionar 

sua aplicação de acordo com as metas da empresa, possuirá uma equipe de excelência e de 

alto desempenho. E ainda aumentará o significado do trabalho para aquelas pessoas, porque 

estarão desempenhando bem suas funções pois são naturais à elas. 

Segundo Maslow 2010 o ser humano prefere ter nenhum trabalho a ter um sem 

significado. Esta visão entre pessoas e dinheiro tem que ser ampliada, não é possível 

contabilizar o capital humano nos balancetes da companhia. 

A empresa não é somente seu lucro, ela é também uma comunidade de pessoas que 

através de seu esforço busca a satisfação de suas necessidade básicas e forma um grupo 

fornecedor de serviços à empresa. O lucro é um regulador, mas fatores morais e humanos 

devem ser considerados. Maslow (2010) apresenta em seu livro um estudo feito na 

Universidade de Columbia por David Lewin o qual concluiu que as empresas que fazem as 

seguintes ações são mais bem sucedidas que as demais: 
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 Compartilham seus lucros com os funcionários. 

 Compartilham informações e envolvem funcionários em áreas intelectuais. 

 Projetos de trabalho flexível em horas e rotação. 

 Treinamento e desenvolvimento do indivíduo. 

Ações como citadas acima e um maior entendimento sobre estilos de liderança 

promovem maior sucesso ao líder na execução de seus deveres.  

Daniel Coleman (1996) em seu livro inteligência emocional explica que os melhores 

executivos alternam entre seis estilos de liderança: 

 Direcionadora: Exige alta performance da equipe através de objetivos complexos 

e desafiadores. Funciona bem com equipes motivadas e qualificadas. Deve ser 

aplicado em situações que o resultado precisa ser rápido. Se for usado em 

excesso pode oprimir os funcionários e reduzir o desempenho, comprometer o 

ambiente de trabalho tornando-o progressivamente improdutivo. 

 Coercitiva: É uma liderança rígida e inflexível. Despreza a opinião dos integrantes 

da equipe e funciona com ordens absolutas as quais devem ser cumpridas 

imediatamente. Muito útil em situações de crise podendo trazer a segurança 

necessária aos funcionários para conseguir enfrentar as dificuldades. Se for 

usada em excesso pode diminuir a criatividade da equipe e deixá-la com a moral 

impactada, afetando diretamente a performance.  

 Autoritária: é uma liderança direcionada à visão e missão da empresa, tendendo a 

motivar a equipe para alcançá-las. Varia muito de acordo com as habilidades 

sociais do líder: se for mais empático a liderança se torna visionária e positiva, 

se for mais imperativo abalará a confiança da equipe. 

 Maternal ou Afetiva: baseada em laços com a equipe, harmonia e inclusão. 

Diminui o estresse da equipe, retoma a confiança, melhora a comunicação e 

aumenta a liberdade.  Se usado em demasia relaxa demais os funcionários a 

ponto de impactar o desempenho, afinal “mãe sempre perdoa e entende”.   

 Instrutora ou treinadora: investe tempo e recursos para aperfeiçoar os membro da 

equipe, melhorando a aptidão de cada um individualmente. Aceita fracassos a 

curto prazo focando no aprendizado futuro. A longo prazo aumenta a 
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performance da equipe consideravelmente. Requer muita empatia e diálogo com 

os funcionários, entender os seus anseios e em qual áreas eles podem ser 

ajudados e ainda se estão abertos a serem treinados e aperfeiçoados. 

  Democrática: Escuta e respeita as opiniões e ideias dos funcionários. As decisões 

são tomadas respeitando a escolha da maioria, confia que os integrantes da 

equipe possuem maturidade o suficiente para respeitar o caminho decidido pela 

maior parte.  Se usada em demasia pode impactar o direcionamento da equipe se 

os objetivos não forem concretos. É ineficaz em momentos de crise trazendo 

insegurança aos funcionários e situações como “Ele que é o líder e vem 

perguntar pra mim? Será que não sabe o que fazer?” 

Cada um destes tipos de liderança deve ser usado em um determinado momento, nunca 

devem ser absolutos e restritos a um modus operandis. É muito importante que os lideres 

sejam flexíveis e saibam quando usar cada um destes.  A análise de quando usar baseia-se em 

qual o momento a equipe se encontra.   

Existe também uma linha de liderança situacional com base no grau de maturidade do 

funcionário, estabelecendo um modelo de gestão bem sucedida com base nas necessidades 

expressas pelos liderados.  

Segundo Hersey e Blanchard (1986) “maturidade é a capacidade e a disposição das 

pessoas em assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento”. 

Está diretamente relacionado à capacidade de fazer seu trabalho de acordo com o 

conhecimento e compreensão sobre as atividades, sendo também proporcional à motivação 

que os integrantes tem em realizar as tarefas que lhes é concedida. Organizada em quatros 

intervalos representando as escalas de maturidade (capacidade + motivação): 

 M1: baixa capacidade e baixa vontade de realizar tarefas. 

 M2: baixa capacidade mas muita vontade de realizar tarefas. 

 M3: muita capacidade e pouca vontade de realizar as tarefas. 

 M4: muita capacidade e muita vontade de realizar tarefas. 

E diante destes níveis de maturidade que se analisa de qual maneira o líder poderia 

proceder em relação aos integrantes da equipe, dosando corretamente os níveis de apoio e o 
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direcionamento, fundamentando-se em quatro estilos de liderança situacional conforme 

evidenciado na Figura 5: 

 
Figura 5 – Os quatro estilos da liderança situacional  

Fonte:Hersey,1986, adaptado 

 Pessoas de nível de maturidade M1 a liderança deve ser Direção: Orientando e 

supervisionando de perto uma vez que não são capazes e nem tem vontade. 

 Pessoas de nível de maturidade M2 a liderança deve ser Treinamento: Apoiando 

para continuar mantendo-as motivadas e facilitando a transferência de 

conhecimento, guiando-as pelo caminho. 

 Pessoas de nível de maturidade M3 a liderança deve ser Apoio: Uma vez que são 

pessoas capacitadas mas sem motivação alguma é necessário conversar mais, 

entendê-las melhor, ouvir seus anseios e mostrar que elas possuem o apoio 

necessário para executar suas tarefas; 

 Pessoas de nível de maturidade M4 a liderança deve ser Delegar: Elas conseguem 

assumir responsabilidades e conseguem executar os planejamentos apontado 

pelo líder. O líder deve apontar quais tarefas são necessárias e estar aberto a 

comunicação. 
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Segundo Chiavenato (2010) a orientação e posicionamento das pessoas é fundamental 

para a construção da competência organizacional.   
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4. CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um conteúdo sobre motivação, liderança e seu 

relacionamento. Analisando a literatura técnica e científica disponível sobre motivação no 

trabalho, estilos de liderança, e situações de motivação empresarial. Identificando boas 

práticas e eventuais restrições de aplicação destas; 

Apresentou-se uma linha temporal sobre a interpretação da motivação nos diversos 

cenários organizacionais, esclarecendo que dinheiro não é um motivador. 

Notou-se que as pessoas são motivadas de acordo com as camadas das necessidades que 

possuem e que o trabalho assim como o projeto pode sim, ser um parceiro para a satisfação 

dessas.  

Demonstrou-se que recompensas são muito importantes aos funcionários mas que 

devem ser utilizadas com parcimônia para evitar um efeito contrário ao desejado, e que 

existem outras maneiras de recompensar. 

Descreveu-se que líderes tem papel crucial na gestão de recursos humanos e que uma 

escuta empática e habilidade interpessoais são sempre bem vindas nos diversos estilos de 

liderança e nas diversas situações motivacionais. 

Exemplificou-se diversas situações comuns a projetos, como mudanças de prazos e 

aumento de trabalho, explanando sobre a problemática e o recomendado nos casos 

apresentados. 

E finalmente deixa-se como inspiração e propostas para futuros trabalhos: um 

aprofundamento sobre habilidades interpessoais e como desenvolvê-las, assim como sobre a 

escuta empática. 
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6. APÊNDICES 


