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RESUMO 

 

Devido as incessantes mudanças no ambiente de negócios as organizações são 

forçadas a inovar e flexibilizar com qualidade e agilidade. O gerenciamento de 

projetos se encaixa como uma das variadas práticas que podem ser adotadas pelas 

empresas para se tornarem mais competitivas no mercado. Contudo, nem todos os 

projetos que são desenvolvidos nas empresas resultam em índices esperados e são 

bem-sucedidos. Um dos fatores que influenciam diretamente o alcance dos objetivos 

são o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores pertencentes à equipe do 

projeto. Nesse momento destaca-se a figura do líder da equipe. O objetivo deste 

trabalho é evidenciar a importância da motivação e apresentar o valor do gerente de 

projetos no desenvolvimento e motivação da equipe e a consequência que este fator 

gera sobre o sucesso dos projetos na organização. Para tanto é necessário mostrar 

a decorrência da teoria das relações humanas, definir motivação, retratar as teorias 

motivacionais, algumas variáveis inerentes à motivação dos indivíduos em seus 

ambientes de trabalho e o incentivo à gestão de inovação de processo e produto 

para, por fim, apontar ações que objetivem motivar seus colaboradores. 

As empresas a cada dia vêm dando mais importância para o fator motivacional, pois 

acreditam que a motivação de seus colaboradores tem um papel relevante na 

prestação de serviço com qualidade. Constituir uma equipe de alta performance é 

fator determinante para o sucesso do projeto, visto que os membros da equipe estão 

inseridos efetivamente na rotina operacional de execução do projeto, interagindo e 

compartilhando experiências com o corpo funcional do cliente. No mundo corporativo 

atual a motivação tem sido fator determinante de sucesso, e ao contrário do que se 

pensa, ela não está diretamente ligada ao fator remuneração. 

 

Palavras-Chave: Motivação. Projetos. Gerenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Due to the incessant changes in the business environment organizations are forced 

to innovate and flexibilize with quality and agility. Project management fits as one of 

the many practices that can be adopted by companies to become more competitive 

in the market. However, not all projects that are developed in companies result in 

expected indices and are successful. One of the factors that directly influence the 

achievement of the objectives is the development and motivation of the employees 

belonging to the project team. At that moment stands out the figure of the team 

leader. The objective of this work is to highlight the importance of motivation and to 

present the value of the project manager in the development and motivation of the 

team and the consequence that this factor generates on the success of the projects 

in the organization. To do so, it is necessary to show the consequence of human 

relations theory, to define motivation, to portray motivational theories, some variables 

inherent in the motivation of individuals in their work environments, and the incentive 

to process and product innovation management, actions that motivate your 

employees. 

The companies every day have been giving more importance to the motivational 

factor, because they believe that the motivation of their employees plays a relevant 

role in providing quality service. Establishing a high performance team is a 

determining factor for the success of the project, since the team members are 

effectively inserted into the operational routine of project execution, interacting and 

sharing experiences with the client's functional body. In the current corporate world, 

motivation has been a determining factor of success, and contrary to what is thought, 

it is not directly linked to the pay factor. 

 

Key Words: Motivation. Projects. Management. 
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INTRODUÇÃO  

 

A motivação nas organizações está relacionada à qualidade de realização 

e esforços de seus colaboradores, constituindo a energia necessária para atingir os 

resultados planejados. Por isso, as empresas estão continuamente procurando 

alternativas que motivem seus colaboradores, com a finalidade de proporcionar um 

melhor ambiente organizacional e desempenho de seus profissionais.  

Neste contexto, o gestor de projetos pode direcionar suas ações para 

intensidade, direção e persistência dos esforços para o alcance de metas, utilizando 

como uma de suas estratégias a motivação, atualmente fundamental para as 

organizações. Motivar é encorajar e incentivar a outrem a atingir patamares maiores. 

A arte da motivação vem se constituindo como um dos temas mais estudados nos 

dias atuais. Entre um ambiente de complicadas e breves mudanças, muitas vezes as 

empresas deixam de lado o conforto de seus clientes internos e passam a desejar 

apenas seus objetivos, daí a carência de se estudar modos de motivar. 

(VALERIANO, 2001). 

Sob a ótica do gestor, esta qualidade deveria se fazer presente em todos 

os profissionais. A gestão de projetos é muito mais que gerir recursos, é trabalhar 

com pessoas sabendo que, cada uma delas, tem anseios e sonhos. As perspectivas 

motivacionais requerem que a autovalorização e a capacidade do colaborador sejam 

trabalhadas, desejando possibilitar um ambiente de trabalho mais ativo e cativante.  

O mundo moderno instituiu um padrão elevado de competição às 

organizações perante o mercado, e alguns aspectos como o fim da segunda guerra 

mundial, a globalização e a tecnologia, colaboraram para a origem do 

gerenciamento de projetos temos conhecimento atualmente. Essas mudanças 

relacionadas à dificuldade dos projetos e a encolhimento do mercado de, obrigaram 

a criação de novas estruturas organizacionais com o intuito de abranger e aguentar 

essas novas demandas. (MENEZES, 2009). 

Os bons líderes de projeto desenvolvem uma combinação de várias 

habilidades, tais quais relacionadas a área administrativa, as ações gerenciais e 

analíticas e as questões interpessoais, como liderança, poder de negociação e 

persuasão, comunicação e ainda a gestão de conflitos. O gerente de projetos tem 

em sua missão um papel muito mais relacionado a gerencia do que a parte técnica, 
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com isso as questões interpessoais têm grande importância na gestão. 

(BAUMOTTE; FONSECA; DA SILVA; RAJ, 2013).  

Segundo Lopes e Sbragia (2013), por apoiar na viabilização das metas e 

objetivos e estar totalmente integrada ao planejamento estratégico da alta 

administração, a gestão de projetos detém um importante impacto na geração de 

valor dentro das empresas.   

Habilidades conhecidas como hard, onde estão incluídos o planejamento, 

organização, controle e direção dos recursos, não são ou não devem ser mais 

importantes ou valorizadas do que as habilidades soft, as quais envolvem uma 

aproximação maior com os membros da equipe e as partes interessadas do projeto. 

(BAUMOTTE; FONSECA; DA SILVA; RAJ, 2013). 

Esse trabalho tem por propósito evidenciar a importância da motivação e 

apresentar o valor do gerente de projetos no desenvolvimento e motivação da 

equipe e a consequência que este fator gera sobre o sucesso dos projetos na 

organização. O método aplicado neste artigo é o monográfico, utilizando as 

pesquisas exploratória e bibliográfica como fio condutor para o levantamento da 

literatura e análise de dados. Na análise, buscou-se identificar ideias motivacionais 

com gerenciamento de projetos, baseando-se em artigos publicados sobre o tema.  

O trabalho está composto por quatro capítulos. O primeiro capítulo 

discorrerá sobre a gestão de projetos, conceituação e evolução, melhores práticas e 

gerenciamento. No segundo capítulo é apresentada a revisão conceitual, em que 

são estudados os principais conceitos a respeito da motivação, as teorias das 

relações humanas e sua relação com o comportamento dos indivíduos nas 

organizações, com a finalidade de auxiliar no comentário pessoal e pesquisas com 

relação à caracterização do tema em questão. No terceiro capítulo será dada ênfase 

as teorias motivacionais e ao processo de motivação e inovação nas organizações. 

O capítulo seguinte tratará do papel do gerente de projetos na melhora de práticas 

motivacionais, desde sua seleção, desenvolvimento e execução do conhecimento. 

Destacando também a influência e importância do papel do líder sobre sua equipe.    

Por fim, são feitas as considerações finais, em que serão exibidos os 

resultados alcançados, as recomendações, e as possíveis limitações encontradas 

durante o processo de realização deste.  

 

 



14 

1 GESTÃO DE PROJETOS 

 

1.1 Gestão de projetos  

 

A rapidez com que inúmeras mudanças acontecem é elevada. Muitas 

pessoas e organizações não estão preparadas para aguentar e superar todas as 

mudanças e nem a frequência com que elas acontecem.  

Segundo Menezes (2009), existem diversas mudanças externas que 

causam impacto nas organizações e seus funcionários, assim como impulsionam a 

formação e evolução de projetos. A Figura 1 a seguir identifica os relevantes fatores 

externos à organização que ocasionam as mudanças organizacionais. 

 

Figura 1 – Fatores externos que provocam mudanças organizacionais. 

                   

FONTE: Menezes. Fatores que provocam projetos nas organizações. (2009, p.3) 

 

Vargas (2005) relata que devido ao objetivo de se cumprir as demandas 

de modo efetivo e eficiente, em um cenário marcado pela necessidade massacrante 

de mudanças, é indispensável que se possua um modelo de gestão focado em 

prioridades e metas, em virtude disso o gerenciamento de projetos tem crescido a 

nível mundial para suprir essas necessidades. 

De acordo com o PMBOK®, o gerenciamento de projetos se caracteriza 

como o uso de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

associadas ao projeto com o propósito de atender suas exigências. (PMI, 2014). 

Sotille et al (2007) destaca que o gerenciamento de um projeto se 

constitui em fatores alinhados como iniciação, planejamento e execução e manter o 

controle de forma ordenada até o seu encerramento, baseado em utilização de 
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conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas visando alcançar as 

expectativas e carências dos clientes e das partes envolvidas.  A gerência de 

projetos abrange vários procedimentos integrados ente si, ou seja, as saídas de um 

determinado grupo de processos resultam nas entradas de outro grupo de 

processos, consequentemente, os processos se interligam pelos resultados que 

produzem. 

De forma objetiva, o gerenciamento de projetos pode ser definido como a 

ciência para se obter resultados, através da habilidade desenvolvida em utilizar 

técnicas e ferramentas no planejamento, execução e controle dos recursos 

envolvidos, sempre visando alcançar a expectativa alinhada inicialmente. 

Contudo, é necessário evidenciar que existem outras maneiras de se 

gerenciar um projeto. Os projetos são caracterizados com base no seu tamanho, 

risco, complexidade, prazo, equipe, recursos, entre outros. Cada projeto é único.  

(PMI, 2014).  

Segundo Valeriano (2001), o gerenciamento de projetos abrange três 

fases diferentes de evolução. A fase do conhecimento empírico ou artesanal, a fase 

do gerenciamento clássico e pôr fim a fase do Moderno Gerenciamento de Projetos. 

O gerenciamento empírico ou artesanal se volta na antiguidade e à Idade 

Média, quando foram elaboradas e construídas obras imponentes como as 

pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China entre outros. O gerente de projetos 

utilizava-se mais de sua intuição do que sistemas. Esse período durou até o início da 

segunda guerra mundial, quando nesse período grandes empreendimentos 

contribuíram com relevância para a mudança do gerenciamento de projetos. 

(VALERIANO, 2005). 

O gerenciamento clássico ou tradicional representa a era das construções 

aeroespaciais, de defesas militares e construções civis. Esse período durou de 1940 

a meados de 1985 onde os projetos eram predominantemente técnicos, complexos 

e com recursos limitados com prazo predeterminados. (VALERIANO, 2005). 

Ainda de acordo com Valeriano (2005) a última fase do gerenciamento de 

projetos, o Moderno Gerenciamento de Projetos (MGP), teve início na década de 90, 

com o aprofundamento do fenômeno da globalização, onde a competição entre as 

organizações ficou evidente e mais forte, forçando a busca por respostas rápidas e 

eficazes as pressões. 
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Outro grande momento que teve participação direta no avanço do 

gerenciamento de projetos foi a Revolução Industrial, grande responsável por 

modificações econômicas no ocidente motivadas pela urgência exigida pelo 

progresso capitalista industrial. O tempo era curto, e havia uma grande necessidade 

de gerenciar novos modelos e instituições que por ora foram financiadas e 

encorajadas pelo estado. (CHIAVENATO, 2003).  

 

1.1.1 Conceituação de projetos  

 

De acordo com definição do PMBOK® (PMI, 2014) projeto é: 

 

“Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um 
início e um término bem definidos. Um projeto produz produtos, serviços ou 
resultados exclusivos, pois nenhum produto é igual ao outro, em algum 
ponto um produto se diferencia do outro”. 

 

Através dos projetos é possível dar origem a um produto ou objeto, 

podendo ser quantificável sendo um item final ou um componente. Permite também 

o cumprimento de um serviço, como funções que dão suportes a produção ou a um 

resultado. (PMI, 2014). 

No período histórico da humanidade existem grandes relatos feitos no 

campo de projetos. Os projetos das eras antigas eram voltados para as 

necessidades básicas (agricultura, defesa, necessidades básicas). Mesmo que 

primitivos todos eram determinados por prazos para atingir objetivos estabelecidos e 

possuíam coordenação. (VALERIANO, 2001).  

Para Vargas (2009) apesar da evolução de projetos ser clara e evidente, 

o meio progride numa velocidade muito maior, atualmente nossa capacidade é muito 

maior do que se compararmos no passado, porém ainda assim não conseguimos 

acompanhar em tempo real o progresso do ambiente.  

 

1.2 Gerenciamento de projetos de acordo com o PMI 

 

A publicação Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou 

guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos) é um divisor 

de águas na história da gestão de projetos. Mais conhecida como PMBOK®, é de 
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autoria do Project Management Institute (PMI). O guia PMBOK®, passou por 

revisões em 2000, 2004, 2008, 2013 e 2017, estando atualmente em sua sexta 

edição. (PMI, 2014). 

O Guia PMBOK revela um agrupamento de conhecimentos relacionados 

ao gerenciamento de projetos, muito reconhecido como boa prática, sendo em razão 

disso, utilizado como base do PMI. Uma boa prática não significa que o 

conhecimento e as práticas devem ser aplicados uniformemente a todos os projetos, 

sem considerar se são ou não apropriados. A equipe responsável por gerenciar o 

projeto é que estabelece o que é apropriado ao projeto. (PMI-SP, 2014). 

O Objetivo do PMBOK® é oferecer uma visão abrangente dos 

conhecimentos e processos relacionados ao gerenciamento de projetos, bem como 

a sua uniformização, conforme representado na Figura 2 (adaptado pelo autor, 

inserido os stakeholders, a décima área do conhecimento). Por mais que tenha o 

objetivo de abranger os principais aspectos contidos no gerenciamento de um 

projeto, não deve ser confundido com metodologia. 

 

Figura 2 – Integração das áreas do conhecimento. 

                   

Fonte: Adaptação Márcio D‟Avila. Integração das Áreas do Conhecimento. (2010) 
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As boas práticas contidas no guia mostram quais processos devem ser 

executados durante o gerenciamento de projetos nas áreas de escopo, tempo, 

custo, recursos humanos, comunicações, risco e aquisições.  

Um projeto de um produto abrange mais que área de conhecimento e não 

apenas uma especifica. A concepção do projeto sempre é definida e limitada com 

base no tempo, custos e qualidade.  

O PMI busca promover a profissionalização e excelência na gestão de 

projetos aos seus membros, serviços e produtos, estabelecendo o gerenciamento 

como uma disciplina e profissão. O PMI pode ser aplicados nos mais variados 

projetos, independente da área de atuação. (MARTINS, 2007). 

São dez áreas do conhecimento apresentadas a partir da 5 edição do 

PMBOK, onde são descritos todos os itens necessários para que se desenvolva um 

projeto com sucesso. São as áreas de escopo, riscos, tempo, integração, qualidade, 

custos, aquisições, recursos humanos, comunicação e partes interessadas, sendo 

essa última incluída posteriormente. (PMI, 2014). 

 

Quadro 1 - Áreas de Conhecimento. 

Área do Conhecimento Descrição 

Integração 

Inclui os processos e as atividades 
necessárias para coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos 
existentes. 

Escopo 
É o produto ou o conjunto de produtos 

que o projeto deve entregar. 

Tempo 
Gerenciamento do tempo através do 

cronograma, com o objetivo de 
cumprir o tempo planejado. 

Custos 
Estima os custos do projeto de modo 
que este possa ser finalizado dentro 

do orçamento previsto. 

Qualidade 
Essa etapa garanta que o projeto 

consiga atingir a qualidade esperada. 

Recursos humanos 
Gerenciamento da equipe envolvida 

durante a execução do projeto. 

Comunicações 

Inclui os processos que asseguram 
que o planejamento, coleta, 

distribuição, armazenamento e 
gerenciamento das informações sejam 

dispostas e utilizadas de maneira 
correta. 
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Riscos 

Visa antecipar a ocorrência de 
problemas, monitorar e controlar a 

ocorrência de riscos durante as etapas 
de execução do projeto. 

Aquisições 
Nessa etapa estão inclusos todos os 
processos e controles de compras 

para o projeto.  

Partes Interessadas 
Visa esclarecer as expectativas dos 

clientes e de outras partes 
interessadas. 

 
FONTE: PMBOK®. (PMI, 2014). 

 

O gerenciamento de projetos é retratado na forma de processos nos quais 

são divididos em grupos: de iniciação, onde se trata dos conceitos; de planejamento, 

onde se programa e viabiliza a operação; monitoramento e controle, onde se 

averigua a execução do projeto; execução, onde é concretizado o planejado e por 

fim o encerramento, onde se finaliza formalmente o projeto. (HELDMAN, 2006).  

Na figura 3 a seguir é possível visualizar a interação entre todos os cinco 

processos, onde as etapas de planejamento e execução se unem em um ciclo 

constante de adaptação e adequação do planejado. Por outro lado, as etapas de 

iniciação e encerramento ocorrem uma única vez no projeto. 

 

Figura 3 – Grupos de processos em um projeto. 

                  

FONTE: PMBOK®. Grupos de processos em um projeto. (2014, p.50) 
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Conforme Vargas (2005), processo são um conjunto de tarefas ou uma 

atividade única que por meio de técnicas e ferramentas, os insumos (entradas) são 

transformados em resultados planejados (saídas). 

A relação entre entradas em comparação a técnicas e ferramentas em 

comparação a saídas é necessária para execução dos processos. Os cinco 

processos existentes reunidos com as dez áreas do conhecimento são comandados 

através dessa pratica, conforme é apresentado na figura 4: 

 

Figura 4 – Entradas e saídas das fases de um projeto. 

            

FONTE: adaptação do PMBOK®. Entradas e saídas das fases de um projeto. (2014) 

 

Para alcançar de forma estruturada o objetivo de um projeto, o PMBOK® 

destaca que um projeto pode ser agrupado em vários números de fases, sendo que 

os mesmos se compõem de um conjunto de atividades relacionadas de maneira 

lógica que visa o cumprimento e conclusão das entregas. A estrutura de fases 

possibilita que o projeto tenha segmentos, facilitando o gerenciamento, 

planejamento e o controle. (PMI, 2014). 

Os processos, as fases e os grupos que formam a estrutura da gestão de 

projetos tem como objetivo estabelecer orientações com o intuito de atingir o 

sucesso no gerenciamento, atendendo o escopo, tempo, custo e qualidade, recursos 

e riscos, conforme orienta o PMBOK®. (PMI, 2014). 

 

1.3 O Papel do gerente de projetos 

 

Tavares (2008) expressa que o Gerente de Projetos é a figura 

responsável por dar andamento ao projeto gerenciando as atividades necessárias 
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para que se alcance os objetivos propostos. O gerente tem como função planejar, 

controlar e executar essas atividades envolvendo todas as partes interessadas do 

projeto, mais conhecidos como stakeholders. Nesse contexto, um dos mais 

importantes é o Sponsor, ou seja, quem de fato patrocina o projeto. É a pessoa que 

defende e financia o projeto dentro da organização. Obviamente existem outras 

partes interessadas, como fornecedores, sociedade, a equipe e usuários. 

A última versão do PMBOK® evidência que as habilidades conceituais, 

relacionadas as éticas e pessoas se relacionem de forma equilibrada para um 

eficiente gerente de projetos. Além de novamente destacar habilidades interpessoais 

relevantes para um gerente de projetos, são essas habilidades: a liderança, o 

trabalho em equipe, a motivação, comunicação, influência, a tomada de decisão, 

negociação entre outras. (PMI, 2014). 

 

1.4 Escritório de gerenciamento de projetos 

 

O Escritório de Gerenciamento de projetos (EGP) ou PMO (Project 

Management Office) é um departamento inserido dentro das organizações que tem 

por objetivo manter uma visão integrada do plano estratégico em toda a cadeia de 

valor da organização garantindo a implementação dentro do prazo e custo definidos 

no plano inicial estratégico. O EGP é responsável por reunir todo o portfólio da 

empresa e conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades dos 

projetos da melhor forma possível assim como aprovar novos projetos de acordo 

com o plano estratégico da empresa. É constituído de pessoas com conhecimento 

de gerência de projetos e que possuem capacidade para darem todo o suporte 

necessário aos responsáveis e equipes de cada projeto. (PMI, 2014). 

Kerzner (2006) salienta a relevância da organização para arquitetar um 

escritório de gerenciamento de projetos, no estabelecimento dos seus princípios e 

em assegurar o andamento dos projetos consolidados na organização. A dedicação 

integral e a atualização frente aos avanços da tecnologia e das metodologias 

garantem o sucesso na área. 

Existem alguns tipos de estruturas de EGP nas organizações e são 

variadas em função de grau de controle e influência nos projetos, como as 

representadas no quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 - Atuação, Função e Nível de Controle de EGP.  

Atuação Função 
Nível de 
Controle 

Suporte 
Prevê suporte na forma de expertise, 

templates, melhores práticas, treinamento, 
acesso à informação sobre outros projetos 

Baixo 

Controle 

Onde exista a necessidade de disciplinar as 
atividades, processos, procedimentos, 

documentação e mais – um PMO de controle 
pode atingir esta meta. 

Médio 

Diretivo 

Vai além do controle e domina o projeto 
fornecendo experiência em gerenciamento de 

projetos e os recursos para efetivamente 
gerenciar os projetos 

Alto 

FONTE: PMBOK® (PMI, 2014). 

 

Cleland e Ireland (2002) discorre que a introdução do EGP permite o 

alinhamento dos objetivos relacionados aos projetos com os objetivos relacionados 

as estratégias das empresas, além de permitir a ligação da direção dos projetos e a 

alta direção da organização. 

Os clientes internos têm grande importância na criação e 

desenvolvimento do escritório de projetos, pois o apoio dos mesmos é essencial 

para esse processo ser eficaz. Nesse sentido, a alta direção recebe papel de 

destaque, pois via de regra a implantação se dá de cima para baixo. Obviamente 

isso não é uma regra, pode ocorre de baixo para cima, dependendo da necessidade 

detectada pelas equipes.  Porém, em todos os casos é preciso o alinhamento entre 

a estrutura organizacional e do PMO em comparação as estratégias, conforme 

notado na figura 5 abaixo. (KERZNER, 2006). 
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Figura 5 – Estrutura de um PMO versus Estratégias. 

 

FONTE: representação do autor Estrutura de um PMO versus Estratégias.  

 

Prado (2000) destaca que o EGP tem sido procurado principalmente por 

empresas onde existem a elaboração e execução de diversos projetos.  

 



24 

2 A MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES  

 

É inegável a influência do trabalho e seu ambiente na vida do ser 

humano, mas até que ponto as atividades humanas ou a sua realização pode ser 

resumida ao trabalho?  

 

2.1 A Evolução da motivação 

 

As organizações são constituídas por pessoas da qual através do trabalho 

desempenhado dos mesmos obtém-se o sucesso e garante a sua continuidade. Não 

existe organização sem pessoas. 

Contudo, antes da Revolução Industrial, o principal meio de motivação se 

dava por meio de punições, criando, dessa forma, um ambiente cheio de medo. 

Levando em consideração a existência das organizações antes do período da 

revolução industrial, é possível concluir que a preocupação com a motivação do ser 

humano no trabalho é um fato recente. (VIANNA, 1999). 

Devido a revolução industrial, grandes investimentos foram realizados 

visando o aumento da eficiência dos processos industriais, elevando o retorno. Em 

meados de 1911 foi elaborada uma tese chamada administração cientifica na qual 

acreditava-se que controlando os colaboradores era possível faze-los produzir mais 

e com melhor qualidade, sem o uso de punição, apenas o incentivo financeiro como 

fonte de motivação, independente do cargo, pois acreditava-se na época que a 

maior parte das pessoas escolhiam seus empregos visando o lado financeiro, o que 

automaticamente começou a exigir dos administradores não somente a contratação 

de pessoas mais qualificadas como também o treinamento das mesmas para 

utilização de ferramentas e métodos de maneira mais produtiva. Contudo essa ideia 

se perdeu a partir do momento em que a produção aumentou e se reduziu o número 

de empregados, impulsionando os empregados a não buscarem somente a 

estabilidade financeira. (RODRIGUES, 2000). 

Por volta de 1930 foi criada a Escola de Relações Humanas, defendendo 

uma nova realidade onde as pessoas deveriam ser vistas em sua totalidade, e que 

ao invés do aspecto financeiro a motivação seria conquistada através da valorização 

dos funcionários, evidenciando a importância pessoal e o reconhecimento dos 

valores pessoais. Os trabalhadores conheceriam tudo o que era permitido sobre a 
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organização e poderiam manifestar seu ponto de vista sobre tudo na empresa. 

Entretanto esse modelo se tornou ultrapassado, evidenciando que o ser humano é 

muito mais complexo que isso, exigindo assim novas formas de mantê-lo motivado e 

comprometido. (CLARET, 1999). 

No Socialismo Industrial, o trabalho é o estimulo essencial da sociedade e 

da felicidade do ser. É o criador do homem e da sociedade, gerador da economia. A 

riqueza e o progresso da sociedade se dá por meio do trabalho. Já o Capitalismo 

destaca o trabalho como um meio de acumulação de capital. Não existe acumulo de 

capital sem o trabalho, produzir mais significa maior acumulo. (CLARET, 1999). 

Porém é fato que tanto a ideologia socialista como a burguesa do trabalho 

propõem uma sociedade construída basicamente por meio do trabalho. Para ambas, 

a realização humana está centrada no trabalho. Mas não se pode considerar que o 

trabalho é a principal realização do ser humano. Foi nesse momento que surgiu a 

Administração de Recursos Humanos, que por meio de um conjunto de receitas 

próprias consolidadas em manuais, foram desenvolvidas fórmulas de como se 

motivar as pessoas. (VIANNA, 1999). 

 

2.2 Cultura organizacional 

 

O conceito de cultura atualmente é altamente estudado e debatido. No fim 

do século XIX e começo do século XX grupos de estudiosos iniciaram pesquisas 

sobre os povos primitivos e apuraram que cada sociedade tinha seu próprio modo 

de vida e isso também diferia entre regiões, a partir disso se deu origem a palavra 

cultura, representando as qualidades de qualquer grupo humano que passe de 

geração para geração. Já a cultura organizacional de uma organização surge 

através da resistência a mudanças, decorrentes dos mitos, crenças e valores, mitos 

e tabus estabelecidos na empresa. Todos esses fatores consolidados determinam e 

direcionam o desempenho pessoal de cada um e consequentemente das 

corporações. (CARVALHO; TONET, 1994). 

Para Rodrigues (2000), a qualidade de vida está em grande parte 

relacionadas as crenças que se sobressaem na cultura organizacional. O tratamento 

diferenciado gera nos que têm privilégios a sensação de prestígio, o que ajuda a 

aumentar a sua autoestima e para aqueles que almejam posições mais elevadas há 
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uma sofrida expectativa de promoção, já para aqueles que não acreditam que 

possam um dia ter uma promoção fica a sensação de injustiça. 

Existe ainda a situação em que mesmo pessoas que gostam do que 

fazem também podem se sentir insatisfeitas por conta do estilo de gerenciamento ou 

até mesmo pelas relações interpessoais no trabalho. Conflitos entre chefes e 

subordinados devido a administrações centralizadoras, autoritárias e sem 

delegação, e conflito entre colegas devido à competição, a disputa de poder, a 

inveja, o ciúme, causam insatisfações e conflitos. (RODRIGUES, 2000). 

 

2.3 Motivação para melhorar a qualidade da organização  

 

Existem muitos fatores que determinam a qualidade geral em uma 

organização. Elevação da produtividade devido a novos métodos e técnicas não 

podem ser o único levado em consideração, é necessário levar em conta as 

mudanças comportamentais de cada profissional. O fator motivação é utilizado como 

ferramenta essencial para influenciar os colaboradores a alcançar seus objetivos. 

Na visão de Vianna (1999), as pessoas em uma empresa devem ter 

motivo para colocar seus campos de energia física, psíquica e emocional a serviço 

da empresa. Quanto maior for a carga de motivos que as pessoas tiverem para a 

ação, maior será o conjunto de capacitações transformadas em ações práticas. 

Portanto para que uma organização tenha sucesso e colher bons resultados terá 

que provocar nas pessoas reações diferentes e motivadas. 

Claret (1999) afirma que um fator determinante é o ambiente de trabalho 

e de grupo. De nada adianta ter os melhores e mais capacitados talentos se não 

existir sinergia entre todos. A empresa deve alinhar as expectativas com seus 

colaboradores. 

Vianna (1999) sugere o que seria seu sonho na relação capital-trabalho 

do século XXI. O profissional que é comprometido espera da sua empresa que se 

tenha valorização e reconhecimento, participações nos lucros, recursos para que se 

possa desempenhar com qualidade suas atividades, treinamentos, possibilidade de 

desenvolvimento profissional, desafios frequentes, ter voz, integração e qualidade de 

vida. Por outro lado, o empregador espera comprometimento com os objetivos, 

colaboração, foco, flexibilidade, liderança e pró-atividade, alinhamento, 

comportamento ético e busca por novos conhecimentos. 
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2.3.1 Bases motivacionais na organização 

 

A cooperação, inovação, atitudes positivas são fatores que facilitam um 

bom relacionamento organizacional. O quesito motivação somente pode ser julgado 

mediante observação de comportamento de um indivíduo, pois segundo Vianna 

(1999), a motivação é uma variável que não pode ser vista, ouvida ou tocada, 

somente podendo ser definida por meio do comportamento. 

Rodrigues (2000) aponta três razões fundamentais do comportamento: 

percepção, atitudes e mecanismos de defesa.  

Percepção: é o modo de uma pessoa experimentar ou sentir o universo. 

Nesse processo o indivíduo interpreta as experiências à sua volta. Sensações e 

estímulos de todas as espécies existem em torno de nós, mas apenas absorvemos 

ou vemos alguns elementos em qualquer situação.  

Atitudes: o conceito de atitude apresenta relação próxima com a definição 

de opinião e valores. Porém, não é possível alegar que as atitudes são 

necessariamente a causa direta do comportamento, existem outros pontos que 

podem influenciar. 

Mecanismos de Defesa: é um processo de comportamento adicional. Os 

mecanismos de defesa são determinados pela forma como se dá a organização do 

ego: quando bem organizado, tende a ter reações mais conscientes e racionais. Os 

mecanismos de defesa são ações psicológicas que buscam reduzir as 

manifestações iminentemente perigosas ao ego. 

 

2.4 A importância da motivação para os colaboradores 

  

Na visão de Vergara (2000) o motivo mantém e impulsiona os 

comportamentos das pessoas; portanto, motivação é intrínseca a ele e nasce de 

acordo com o interior de cada, é a força impulsionadora. Os gestores devem 

proporcionar que o próprio colaborador desperte essa grande necessidade de auto 

realização, no entanto, para o funcionário se autor realizar precisa saber como fazer 

isso, sendo assim, a informação necessária para esse feito deve ser compartilhada 

para que o colaborador consiga atingir seus objetivos e determinações.  

Para Niven (2001) a motivação intrínseca é a força interior do ser que é 

capaz de manter um determinado desejo do indivíduo mesmo com a diversidade; 
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mas também, são as motivações pessoais e que mesmo que queiram não podem 

mudar, são os desejos relacionados às metas, aos projetos que requerem grande 

dedicação, é uma motivação independente do ambiente, das situações e das 

mudanças e está ligada a realização pessoal. O gestor antenado identifica o 

funcionário e trabalha com ele, pois, não precisa de recompensas, a tarefa passa de 

obrigação para prazer, ou seja, é do interesse da pessoa realizá-la.  

Na opinião de Bergamini (1997) o conceito de motivação pode ser 

definido como uma ação que é resultante de uma necessidade a ser satisfeita ou 

realizada; bem como, através desta ação vem o impulso motivador que faz com que 

o indivíduo não pare até que esta necessidade seja satisfeita. As necessidades 

conduzem o comportamento dos indivíduos em seu desenvolvimento na busca de 

maiores satisfações, portanto, se não ocorrer a satisfação as pessoas se sentem 

frustradas e desmotivadas em seu ambiente de trabalho e em sua vida pessoal.  

Os colaboradores buscam as necessidades, e os comportamentos são 

motivados por um desejo dentro da organização seja por uma promoção ou seja por 

um reconhecimento já que o trabalho deve ter sentido para os indivíduos. O gestor 

deve propor para o seu funcionário iniciativas de trabalho, no qual, trará vantagens 

para o mesmo, onde obterão variedades de atividades, rotina diversificada, desafios, 

autonomia, reconhecimento, apoio, um plano de carreira e estabilidade, entre outros. 

(MACIEL, 2007). 

Para Daft (2005) apesar das motivações serem diferentes, e terem 

diversas percepções, pode se dizer que todas as pessoas motivadas possuem um 

motivo comum, ou seja, é a necessidade que a conduzirá a uma determinada ação 

para supri-la. A organização deseja despertar a autonomia nos funcionários; com 

isso, a empresa possibilita ao colaborador dedicação à carreira e aos gestores 

gestão de talentos, também possibilita a eficiência em suas atividades, e adquirir 

importantes responsabilidades para alcançar seu objetivo e independência no 

trabalho.  

De acordo com Claret (1999) a motivação é a energia que leva o ser 

humano a responder um determinado desafio; visto que, a motivação é uma espécie 

de mola ou start que leva as pessoas a uma ação. O gestor precisa identificar os 

colaboradores que estão motivados, portanto, para que os colaboradores estejam 

motivados é preciso que sintam que seu trabalho é valorizado e reconhecido 

internamente na empresa, o investimento no capital humano, é muito importante 
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para motivação e ao crescimento, as bonificações e recompensas ajudam para a 

alavancar o nível de satisfação de cada indivíduo.  

A motivação extrínseca está relacionada ao ambiente externo, às 

situações e aos fatores relacionados diretamente no ambiente coorporativo; bem 

como, na empresa por exemplo, pois está ligada ao clima do trabalho. São 

motivações relacionadas com bonificações, reconhecimento ou recompensas e até 

mesmo benefícios para os colaboradores, dessa forma, trona-se mais difícil de 

controlar, pois somente o ganho externo, ou seja, o extrínseco interessa para o 

colaborador. (NIVEN, 2001). 

As semelhanças no estudo das hipóteses é o direcionamento para a 

satisfação, ou seja, à motivação do funcionário, o qual acredita que há maneiras de 

seu superior imediato o recompensar e paralelamente motivar, sendo através de 

recompensas como salário, reconhecimento e elogios. A autonomia também é uma 

palavra importante no quesito semelhanças, pois remete novamente à motivação do 

funcionário em trabalhar, pois proporcionar para o colaborador prazer em realizar as 

tarefas, pois as conhecem em detalhes e mão possuem dúvidas na hora de resolver 

algum processo ou realizar um procedimento. (NIVEN, 2001). 

 

2.5 Relação entre cultura organizacional e gerenciamento de projetos 

 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2014) a condução dos projetos em uma 

organização sofre interferência direta através do estilo e da cultura implantada na 

mesma.  Nesse sentido, o gerente de projetos assume papel fundamental, pois a 

cultura e estilo são aprendidos e compartilhados entre todos e podem de fato ter 

uma grande influência na capacidade de o projeto alcançar seus objetivos.  

Porém é valido destacar que o PMBOK® 5.ed. dedica-se aos aspectos 

técnicos dos projetos, já os aspectos humanos, sociais e comportamentais não 

recebem atenção correspondente à criticidade que têm para o sucesso de um 

projeto.  

Através dos estudos de Beer e Nohria (2000) são demonstrados 

elementos da cultura e do estilo de liderança, conhecidos como elementos “soft” da 

gestão organizacional, em diferença aos elementos “hard”. Os classificados no 

primeiro item são os que apresentam mais resistências para modificações além de 

possuírem limites ambíguos, sem contorno estabelecido. Já os elementos da 
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segunda classificação são as técnicas e ferramentas, possuem fronteiras bem 

estabelecidas. As organizações revelam maior capacidade de adaptação as 

mudanças e consequentemente sucesso, quando são utilizados os elementos 

econômicos “hard e “soft” em conjunto. 

A cultura organizacional pode ter uma relação com o sucesso dos 

projetos nas empresas. Nesse mesmo contexto a cultura pode impor limites e 

restrições aos mesmos. 

 

2.6 Motivação como problema individual 

 

É habitual ouvir de chefes que grande parte de seus comandados não se 

motiva, que diversos fatores como problemas de interação, emocionais entre outros 

impactam na produtividade e contribuição da qual se esperava. 

Robbins (2002) avalia que toda organização almeja que seus membros 

estejam motivados, porém a abordagem desse processo está ligada a resposta por 

recompensas e punições.  A organização espera que seus membros se motivem. 

Por outro lado, a abordagem do processo motivacional na organização sugere que 

as pessoas respondam a recompensas e punições. Essa posição impera no 

gerenciamento e institui politicas ligadas à seleção, avaliação, promoção e demissão 

dos funcionários. 

Neste sentido, existem 3 fatores que explicam o comportamento humano: 

O primeiro em que o comportamento é causado por estímulos internos ou externos. 

Existe sempre uma causa para o comportamento. O segundo em que o 

comportamento é motivado, ou seja, há uma finalidade em todo comportamento 

humano. E por último o comportamento é direcionado para objetivos. Em todo 

comportamento existe sempre um impulso, desejo, necessidade, tendência, 

expressões que sirvam para explicar os motivos do comportamento. (ROBBINS, 2002). 

Para Kosteski (1999), ninguém quer trabalhar o mês inteiro apenas para 

ganhar dinheiro. É preciso que a pessoa goste do que faz, seja feliz e realizada para 

obter e alcançar seus objetivos. Os funcionários, na grande maioria, consideram que 

para fazer algo bem feito é preciso gostar da função. Pessoas que não veem sentido 

ou não gostam do que fazem, apenas “entregam” suas tarefas. 

Portanto, concluímos que existem diversos fatores internos nas empresas 

que devem ser observados para motivar os funcionários a dar o máximo de si para a 
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empresa, sem deixar de lado o seu bem-estar. A cultura empresarial, ao invés de 

cultura nacional, pode ocasionar mais efeitos diretos em cima do desempenho do 

projeto. Uma forte cultura organizacional possibilita que as pessoas se identifiquem 

com a empresa. 

Kosteski (1999) enfatiza sobre a relação entre a gestão, teorias e práticas 

e o conceito de cultura. Uma cultura varia para outra, cada qual possui sua técnica 

de gestão e filosofia apropriada.  

 

2.7 A diferença entre motivação e satisfação no trabalho 

 

De acordo com Lawler III (2000), uma das lendas que tiveram mais 

duração no campo da administração foi que a satisfação no trabalho é um fator 

decisivo da motivação e do desempenho. Na teoria da expectativa que será 

abordada posteriormente, nos diz que a satisfação antecipada é que nos guia até a 

motivação e não a satisfação presente. De modo objetivo, a perspectiva da 

conquista de uma recompensa por meio do esforço no trabalho tem grande 

importância pois gera uma satisfação antecipada. Essa antecipação é a 

possibilidade de ter uma satisfação futura com a conquista da recompensa. 

O valor da recompensa que a pessoa recebe tem forte influência na 

satisfação que ela sente, porem o que a determina tem um valor muito maior do que 

simplesmente a quantidade recebida. Inevitavelmente os indivíduos comparar o que 

recebem com um padrão de recompensa. Quando o nível da recompensa alcança o 

padrão, a satisfação é atingida. Por outro lado, quando estão abaixo do padrão, a 

insatisfação toma conta, assim como se a recompensa for elevada sentem-se 

exageradamente recompensadas ou culpadas. (PINDER, 1998). 

Segundo Lawler III (2000), é no fator remuneração onde se encontram as 

maiores insatisfações, inclusive em empresas onde práticas de remunerações são 

empregadas e o valor do ganho dos colaboradores é alto. Portanto, a organização 

deve comparar ao longo do tempo a satisfação dos colaboradores que tem baixo 

desempenho com a satisfação das pessoas que possuem competências chaves da 

organização. Esse processo é importante para a organização determinar como está 

sendo gerenciado o pessoal estratégico, além de poder monitorar a possibilidade de 

perda dessas pessoas. 
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Conclui-se que a fato de aumentar a satisfação não garante efetivamente 

um resultado positivo no desempenho. Ao invés disso, é muito provável que ocorra 

um efeito negativo, pois as pessoas não irão procurar recompensas adicionais, 

mesmo que temporariamente. (LAWLER III, 2000). 

Segundo Pinder (1998), a satisfação no ambiente de trabalho está 

relacionada ao comportamento individual relacionado a participação e ao 

comprometimento dentro da organização, isto é, é responsável pela boa vontade 

para continuar desempenhando seu papel no dia a dia. Mesmo que a satisfação não 

tenha impacto direto sobre o desempenho na maior parte dos indivíduos, ela tem 

uma importância no desempenho da empresa devido aos efeitos na rotatividade e 

absenteísmo dos colaboradores. 

Pinder (1998) discorre ainda que por outro lado, quando os funcionários 

não estão satisfeitos com suas funções, significa que não conseguem enxergar 

consequências positivas relacionadas ao fato de terem que ir desempenhar suas 

obrigações e a continuarem a pertencer a organização. Por isso, não será um fator 

surpresa se esses membros estiverem procurando emprego ou com intenção de 

deixarem a organização. Se isso não ocorrer, se tornarão pessoas que buscarão um 

meio de mudar a situação, seja através de movimentos sindicais, se tornando 

ativistas internos ou se engajando em ações que acreditam que poderão melhorar a 

situação da qual se encontram no momento.  
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3 TEORIAS MOTIVACIONAIS E INOVAÇÃO 

 

A busca incessante dos verdadeiros fatores que norteiam o 

comportamento humano e a procura da resposta do por que o homem age de 

maneiras diferentes dependendo da situação sempre foi uma preocupação. 

Surgiram inúmeras teorias que tentam desvendar o mistério, algo que explicasse a 

grande e complexa atividade comportamental enraizada dos seres vivos, 

particularmente dos humanos. Nesse capitulo as diferentes e mais conhecidas 

teorias motivacionais serão abordadas. 

 

3.1 Teoria comportamental da administração 

   

As teorias motivacionais lidam com as forças que impulsionam o indivíduo 

no trabalho e geralmente estão relacionadas ao desempenho e produtividade. 

A teoria comportamental nasceu para se dar um novo norte para a teoria 

administrativa, investigando a motivação humana e suas necessidades e apontando 

os estilos de administração. É necessário que o administrador seja conhecedor das 

necessidades para que se possa compreender o comportamento do ser humano, 

utilizando assim a motivação como grande ferramenta para melhorar a qualidade de 

vida nas organizações. (RODRIGUES, 2000). 

As teorias existentes podem ser classificadas em grupos grandes, 

diferenciando-se em relação ao olhar do que seria a força impulsora para o 

desenvolvimento do trabalho. Nesses grupos, existem os etologistas, que por sua 

vez indicam que a procura por se adaptar ao meio seja a grande motivação para a 

ação, sendo assim uma conduta instintiva. Os behiavoristas consentem que a 

motivação do ser se dá pelos estímulos externos através dos modos de 

aprendizagem. Os cognitivistas acreditam que a motivação acontece quando o 

indivíduo se sente representado no meio, envolvidos por fatores como pensamento, 

valores, expectativas entre outros. A psicanalise evidencia que o ser se motiva 

devido a experiências ocorridas durante a vida e ímpetos biológicos. (AGUIAR, 

2005).  
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3.2 Teoria Behaviorista  

 

Rodrigues (2000) acredita que tanto os behavioristas quanto os 

cognitivistas deram origem a uma teoria na qual a motivação é atingida quando os 

indivíduos buscam o prazer e afastam-se do sofrimento, ambos acreditam que o 

comportamento do ser exalta certos resultados de suas ações, isto é, dão ênfase a 

aprendizagem. 

Para Aguiar (2005) os behavioristas creem existir uma relação entre 

presente e passado, no qual os seres comparam acontecimentos presentes com 

fatos ocorridos no passado. Historicamente o que motiva o comportamento são os 

efeitos das recompensas ou penalidades sofridas no passado. 

O que diferencia os behavioristas dos cognitivistas é que eles acreditam 

que a principal força que conduz o comportamento motivado está fora da pessoa, 

ela surge de fatores que são superiores à sua vontade, existindo assim uma ligação 

entre o externo e a pessoa.  

Sendo assim, seja pelo esforço ou recompensa, a motivação passa a ter 

características de comportamento reativo, que leva ao movimento, conforme aponta 

Bergamini (1990):  

 

A motivação passa a ser compreendida como um esquema de ligação 
Estímulo - Resposta (...) e que o homem pode ser colocado em movimento 
por meio de uma sequência de hábitos que são o fruto de um 
condicionamento imposto pelo poder das forças condicionantes do meio 
exterior. (BERGAMINI, 1990) 
 

Contudo é importante ressaltar que essa teoria pode induzir a um erro, no 

qual acredita-se que o ser possa estar verdadeiramente motivado, quando na 

verdade ele está apenas adequando seu comportamento ao meio em que se situa.  

Sendo assim, a convicção de que é possível guiar o comportamento das pessoas 

por meio de ações controladas, não considerando suas vontades, ameaça o sentido 

da identidade pessoal definido e mantido ao longo da vida. (BERGAMINI, 1990). 

 

3.3 Teoria Cognitivista 

 

Para Aguiar (2005), diferentemente dos behavioristas que tinham como 

base de que era possível aprender e motivar os outros, os cognitivistas acreditavam 
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que nenhum ser era capaz de motivar o outro, uma vez que suas ações eram 

espontâneas.  

Nessa teoria acredita-se que os indivíduos possuem valores, opiniões e 

expectativas em relação ao ambiente ao seu redor e que devido a isso seus 

comportamentos são direcionados, porém baseados nas representações internas, 

ou seja, os seres possuem representações capitalizadas do seu ambiente que 

envolvem os processos de percepção, pensamento e aprendizado. Ainda de acordo 

com essas representações, os indivíduos são origem a objetivos e correm atrás para 

alcançá-los. (MOTTA, 1986). 

Ainda discorre Motta (1986), que de acordo com suas percepções da 

realidade, os indivíduos agem intencionalmente buscando atingir objetivos e suas 

expectativas. As intenções estão relacionadas as crenças e atitudes e definem o 

modo de um indivíduo enxergar o mundo, ou seja, suas percepções. 

 

3.4 Teoria Psicanalítica 

 

Freud apresentava que o comportamento era direcionado por forças 

internas onde a motivação de uma forma dinâmica baseava-se isso, e por sua vez, a 

administração buscava contribuições para a teoria das motivações.  

Estas forças internas seriam os instintos que fornecem uma fonte fixa e 

contínua de estímulo, sendo algumas vezes conscientes e outras inconscientes. Em 

certos períodos as pessoas estão conscientes das motivações de suas ações, 

porém em grande parte são guiadas pela necessidade da liberação e satisfação dos 

seus instintos. (AGUIAR, 2005). 

Para Aguiar (2005) o destaque que Freud dá para a dependência que o 

comportamento adulto mantém em relação às experiências da infância é a principal 

contribuição para a teoria psicanalítica. A ênfase no passado do indivíduo e nos 

instintos como forças motivadoras realmente caracteriza a abordagem histórica e o 

determinismo biológico da teoria psicanalítica. O determinismo biológico deve-se ao 

fato de que os instintos são herdados e determinam o comportamento humano. 

Sendo assim, a principal contribuição de Freud encontra-se no fato de 

considerar o homem prisioneiro de sua hereditariedade, de seu passado e de seu 

meio. 
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3.5 Teoria das necessidades de Maslow 

 

A teoria da motivação humana de Maslow é fundamentada na essência 

de uma hierarquia das necessidades humanas, constituída pelas necessidades 

biológicas, psicológica e sociais. Essa teoria considera o indivíduo em sua 

totalidade, ao contrário das abordagens apresentadas anteriormente, já que inova ao 

mesclar diferentes fundamentos, evidenciando a integração dinâmica destes 

aspectos. (GIL, 2001). 

Maslow estabeleceu uma hierarquia de necessidades que as classifica 

em cinco grupos detalhados a seguir: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e 

de auto realização, devido as necessidades de o ser humano apresentarem 

diferentes níveis de força. (GIL, 2001).  

 

Figura 6 – Pirâmide de Maslow. 

 

FONTE: Maximiano. Pirâmide de Maslow. (2006). 

                     

a) Necessidades fisiológicas: 

Ainda de acordo com Gil (2001), as necessidades fisiológicas são as 

básicas para a manutenção e preservação da vida. Estão relacionadas a 

alimentação, abrigo, vestimentas. Se essas necessidades não estiverem satisfeitas, 

muito provavelmente as pessoas não darão atenção aos níveis posteriores. 
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Se uma pessoa não se alimenta, não se sente segura, está sem auto 

estima e carente de necessidades sociais, inevitavelmente ira em busca de alimento 

antes de qualquer outra ação.  (AGUIAR, 2005). 

 

b) Necessidades de segurança: 

Para Gil (2001) as necessidades de segurança estão relacionadas as 

necessidades de estar livre e expostos aos perigos da privação das necessidades 

fisiológicas. Envolvem a preocupação com o futuro. 

Já Aguiar (2005) ressalta que as necessidades de segurança aparecem à 

medida que a pessoa atinge suas necessidades fisiológicas. No nível de segurança 

são envolvidos estabilidade, proteção, ausência de medo e ansiedade. 

 

c) Necessidades sociais: 

A partir do momento em que as necessidades fisiológicas e de segurança 

atingem níveis de satisfação, as pessoas desenvolvem a necessidade de se 

relacionar com outros indivíduos, de participar de grupos e serem aceitos por eles. 

Aguiar (2005) classifica essa necessidade da pirâmide como “aflição e 

amor” e diz que as necessidades relacionadas a amor, afeição, intimidade são de 

elevada importância para os indivíduos, podendo em determinado momento impedir 

a emergência de outras necessidades. Porém, a industrialização atual força a 

supermobilidade dificultando a satisfação dessa necessidade. 

 

d) Necessidade de estima: 

O próximo nível de necessidade é relacionado a estima. Após atingirem 

as necessidades sociais as pessoas simplesmente procuram mais, desejam 

reconhecimento pelos outros, e não apenas fazer parte de um grupo.  

Está relacionada com a maneira pela qual a pessoa se vê e se avalia, isto 

é, com a auto avaliação e autoestima. São constituídos por auto apreciação, 

autoconfiança, necessidade de aprovação social, reconhecimento social, status, 

prestígio, reputação e consideração. O atingimento dessas necessidades leva a 

sentimentos de autoconfiança, valor, força, prestígio, poder, capacidade e utilidade. 

Entretanto, oposto a isso a frustração pode acarretar em sentimentos de fraqueza, 

dependência, inferioridade entre outros, podendo levar ao desanimo ou atividades 

que compensem esse sentimento ruim. (GIL, 2001). 
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e) Necessidades de auto realização 

No próximo nível encontramos a necessidade de auto realização, se 

referem à realização do máximo potencial individual. Neste nível, as pessoas 

desejam se tornar aquilo que são capazes de ser. Naturalmente, este potencial varia 

de pessoa para pessoa. Ao passo que as quatro necessidades anteriores podem ser 

realizadas por recompensas externas à pessoa, as necessidades de auto realização 

só podem ser realizadas por recompensas que são dadas intrinsecamente pelas 

pessoas a si mesmo, como por exemplo, o sentimento de realização, que por sua 

vez não são controláveis e nem visto pelos outros. (GIL, 2001). 

 

3.6 Teoria de Herzberg 

 

A teoria da Motivação no Trabalho de Herzberg faz a distinção entre 

satisfação no trabalho e motivação no trabalho. Para Aguiar (2005) os fatores que 

levam a satisfação no trabalho são denominados fatores higiênicos. Esses fatores 

estão relacionados com as condições em que o trabalho é realizado. Os fatores 

motivacionais são aqueles que estão diretamente relacionados com a tarefa ou o 

trabalho e influenciam diretamente a produtividade dos membros da organização. 

Herzberg define como fatores higiênicos a supervisão, as relações 

interpessoais, as condições físicas no trabalho, o salário, a política organizacional, 

os processos administrativos, o sistema gerencial e benefícios, e a segurança no 

trabalho. Como fatores motivacionais são indicados a liberdade, a responsabilidade, 

a criatividade e a inovação no trabalho (AGUIAR, 2005). 

Segundo Gil (2001) os fatores higiênicos não são suficientes para 

promover a motivação, mas precisam ser pelo menos satisfatórios para não 

desmotivar as pessoas. 

Já os fatores motivacionais como responsabilidade e reconhecimento são 

os que realmente promovem a motivação. Com base em levantamentos empíricos, 

constatou que, quando as pessoas se sentiam insatisfeitas com seus serviços, 

preocupavam-se com o ambiente em que estavam trabalhando e que, quando se 

sentiam satisfeitas, isso se devia ao trabalho propriamente dito. 

A teoria de Herzberg indica que os fatores motivadores devem ser 

promovidos pelos gerentes para manter sua equipe motivada. A capacidade para 
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manter tais fatores, por sua vez, depende da satisfação no trabalho e do 

envolvimento de cada empregado (GIL, 2001). 

Mas não podemos desconsiderar os fatores higiênicos, se é verdade que 

elevar os salários não absolutamente leva as pessoas a trabalhar com mais vontade, 

pode, no entanto, deixá-las satisfeitas o bastante para que outros fatores possam 

motivá-las. Por outro lado, se a remuneração ou as condições de trabalho causam 

insatisfação, as pessoas tornam-se desmotivadas, fazendo com que nenhum outro 

fator as motivem. 

 
Quadro 3 – Fatores Higiênicos e Motivadores. 

Fatores 

Higiênicos 
Descrição 

Salários e 

benefícios 

Estão inclusos bônus e recompensas, veículos da 

empresa, benefícios e itens que constituem o salário. 

Condições de 

trabalho 

São as características do ambiente, as instalações, os 

equipamentos e a carga horária de trabalho. 

Política da 

empresa 

Refere-se não apenas as normas formais (escritas), mas 

também as regras informais (não escritas) que definem as 

relações empregador-empregado. 

Status 

É identificado por itens como: natureza do cargo, 

autoridade, relacionamento com os colegas e prestigio 

interno e externo. 

Segurança no 

trabalho 

Refere-se não somente as condições físicas de segurança, 

mas também a confiança que o colaborador tem em 

relação a sua permanência e desenvolvimento na empresa. 

Supervisão 
Grau de controle que o empregado tem sobre o trabalho 

que executa. 

Fatores 

Motivadores 
Descrição 

Responsabilidade 
Sentimento de responsabilidade pelo trabalho que executa, 

que tem valor e ação final do trabalho desempenhado. 

Reconhecimento 
Reconhecimento da capacidade de trabalho e do 

desempenho no cargo pelos superiores. 



40 

Desafios Disposição para realizar tarefas reconhecidamente difíceis. 

Realização 
Percepção de que o trabalho está adequado as 

expectativas. 

Crescimento 
Sensação de ter alcançado ou ultrapassado os objetivos 

relacionados as tarefas. 

FONTE: Gil (2001). 

 

Vimos que existem vários estudos e teorias que explicam quais são os 

fatores que motivam os funcionários, que vão desde fatores internos quanto 

externos, como também há teoria que acredita que o ser humano pode ser 

influenciado e outra que acredita que o comportamento humano é apenas uma 

reação as suas percepções internas. 

 

3.7 Incentivo a inovação na organização 

 

Durante o século passado houve intenso debate sobre natureza, 

características e fontes da inovação. Isso ocorre devido as intensas transformações 

verificadas no sistema de produção desde o final do século XIX.  

Em uma primeira reflexão, é possível afirmar que o processo de inovação 

se refere as transformações de caráter tecnológico que atingem a produção ou 

produto, assim como as inovações organizacionais, mirando alterações nas formas 

de gestão e organização dos processos. Assim, as inovações presentes nas 

empresas geralmente exibem uma abordagem técnico-cientifica, não oferecendo a 

interação entre os diversos fatores econômicos e sociais que dispõem diferentes 

tipos de informações e conhecimentos (LEMOS, 1999).  

Na abordagem de Rocha Neto (1997), o processo relacionado a inovação 

é basicamente econômico, pois apresenta a adequação comercial de conhecimento 

técnico-cientifico para a inserção de otimização de bens e serviços que são 

utilizados na sociedade.  

De acordo com Lemos (1999) as inovações, de forma genérica, podem 

também ser classificadas em inovações radicais e desenvolvidas conforme seu 

impacto na economia e na sociedade.  
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Inovação radical pode ser entendida como aquelas que são oriundas de 

descobertas novas de conhecimento técnico-científico, modificando profundamente 

as práticas sociais e econômicas. Dessa forma, o processo inovador permite a 

organização novas formas de produção, novos produtos, podendo resultar na 

quebra de antigos padrões tecnológicos, originando novos mercados e setores, 

assim como a redução de custos e um aumento da qualidade de produtos que já 

existem. Já as inovações em desenvolvimento são aquelas que aperfeiçoam os 

produtos e processos sem alterar a estrutura que já existe. Essas inovações podem 

auxiliar no desenvolvimento da produtividade, redução dos custos e no aumento da 

qualidade devido a otimização da produção. (LEMOS, 1999). 

 

3.7.1 Da motivação para a inovação 

 

O que diferencia as empresas que inovam das demais é que essas dão 

valor ao potencial e ao conhecimento aprimorada dos colaboradores, transformando 

em competitividade empresarial e não em custos. A empresa onde a inovação é 

presente, os colaboradores são considerados extremamente importantes como 

pessoa e para a organização, e o nível mais importante, tem com eles um 

compromisso de longo prazo, isso gera um ambiente de estabilidade e lealdade.  

(DAVEL; VERGARA, 2001). 

É importante considerar que as empresas não inovam sozinhas. As fontes 

de conhecimentos inerentes ao processo de geração e difusão de inovações 

encontram-se dentro e fora das organizações. Isso significa dizer que essa 

interatividade se realiza através da contribuição de agentes sociais e econômicos 

que possuem diferentes tipos de informação e conhecimento (LEMOS, 1999).  

Paralelo a isso, um modo importante para que as empresas gerem 

inovação é estimular a fonte de ideias criativas de seus colaboradores, assim como 

informações e conhecimento. Para tanto, é necessário que se tenha motivação no 

ambiente de trabalho, somente assim as pessoas contribuirão naturalmente e de 

forma eficaz. Essa motivação pode ser conquistada por meio de participações nos 

processos da empresa, de inserção dos colaboradores em um programa de 

capacitação continua e aprendizado constante entre outros. Isso tudo resulta em 

maior interação entre os envolvidos, ganho de confiança, identificação com a 

organização e um ambiente motivacional que estimula a inovação. (PASSOS, 1999).  
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Para Lemos (1999) as inovações são constantes dentro das empresas, 

em todos os campos da organização. Regularmente, todos os colaboradores são 

fontes de inovação dentro do processo de produção, e de alguma forma podem 

contribuir, como por exemplo, intervindo no sistema de rotina e procedimentos, 

estabelecendo uma integração mais elevada com seu meio de trabalho, deixando de 

ser apenas um executor das atividades passando a ser dono da ação, ou seja, de 

sujeito passivo para ativo.  

Porém, para que isso realmente aconteça são necessárias mudanças 

comportamentais em todos os níveis dentro da empresa, onde se faça dar origem a 

um ambiente motivacional para a inovação. Esse novo ambiente se transpõe a uma 

simples mudança e requisita a admissão de uma filosofia nova de trabalho, 

consequentemente permitindo assim ao colaborador que se sinta motivado para 

inovar. Desse modo, surgirão colaboradores motivados e dispostos a inovar, 

transformando o ambiente e o tornando propicio a inovação. (PASSOS, 1999).  

Rocha Neto (1997) discorre que outro elemento de motivação utilizado 

pelas companhias é o dos sistemas de recompensa. Organizações centradas nas 

pessoas não destacam o dinheiro como fator primordial de motivação, prefere 

evidenciar as recompensas do crescimento, do trabalho em equipe, da realização 

entre outros. Para que isso ocorra, proporcionam aos trabalhadores oportunidades 

constantemente para que se sintam bem e motivados em relação as suas 

conquistas, contando com o reconhecimento por parte de seus chefes e colegas, 

nas quais são pessoas com quem realmente se importam. 

Todo processo de motivação e elaboração de um ambiente motivador 

deve estar alinhado aos valores da empresa, a inovação representa a elaboração de 

novas combinações, ou seja, entre os mais variados recursos da organização e sua 

relação com o mercado ou a sociedade. (DAVEL; VERGARA, 2001).  

Nesse contexto, a gestão de projetos necessitaria buscar meios que 

tornassem o ambiente de trabalho mais produtivo, agradável e propicio a inovação, 

obviamente respeitando as características e individualidade de cada atividade com o 

intuito de valorizar o trabalho a ser desenvolvido, bem como, oferecer as condições 

ideais para a execução deste, de forma que a criatividade seja estimulada e não a 

fuga de responsabilidades. Somente desse modo as empresas terão forca e serão 

capazes de concorrer de forma positiva para a motivação e a completa satisfação de 

todos os seus colaboradores.  
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4 O PAPEL DO LÍDER NO DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE DO PROJETO  

 

É papel primordial de um líder ou gerente de projetos assegurarem que o 

processo ou o produto final seja o mais desenvolvido possível, obtendo dessa forma 

uma equipe que trabalhe unida e com apenas um foco. O produto final é reflexo da 

equipe. É papel do líder do projeto identificar os melhores talentos para equipe, 

assim como o desenvolvimento dos mesmos. É preciso ter em sua convicção o 

melhor nível de performance para o projeto. (VARGAS, 2009). 

Para os membros de uma equipe, o gestor é o responsável por compor a 

equipe com pessoas qualificadas, competentes. Cabe a ele também identificar e 

suprir as carências de formação dos membros para que todos possam alcançar os 

resultados esperados. Uma equipe bem preparada e competente estará mais apta a 

alcançar o sucesso no projeto. (KERZNER, 2006). 

Integração e harmonização é uma ferramenta chave para proporcionar o 

desenvolvimento da equipe e atingir o máximo rendimento de cada um. Porém, para 

que isso seja possível, a princípio o líder deve identificar a personalidade e o 

potencial de cada um. Aos indivíduos mais inexperientes, é preciso oferecer 

diretrizes claras e coordenar cada fase até que o conhecimento seja elevado. Nesse 

momento, a pessoa precisa ser orientada e treinada sem que o líder exerça controle 

elevado. As pessoas com maior conhecimento técnico, o papel do líder é de dar 

estimulo e definição de objetivos e metas. (LAUFER, 2015). 

Como citado nos tópicos anteriores, um bom líder carrega consigo boas 

competências gerenciais, tais quais como, liderança, comunicação, poder de 

decisão, criatividade, visão estratégica, inovação entre outros.  

Uma das principais atividades de um líder completo e bem visto é 

capacitar seus liderados nas melhores praticas e ferramentas que permitem o 

desenvolvimento de projetos. Esse processo de desenvolvimento dos membros da 

equipe eleva as competências e a interação dos membros, consequentemente, 

refinando o desempenho do projeto. É oficio do líder a qualificação dos recursos 

humanos, a formação de uma equipe competente e comprometida com suas 

responsabilidades, engajada com os objetivos e metas planejados. O gerenciamento 

da equipe se da por meio do acompanhamento do desempenho individual de cada 

um, utilização de feedbacks, identificação e resolução de conflitos, reconhecimento 

em caso de bom desempenho e apoio. (VARGAS, 2009). 
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Apesar da forte influência sobre cada integrante da equipe, o gestor não 

deve interferir na responsabilidade de cada um. Isso acontece pelo fato do 

sentimento de subordinação as definições do líder gerar uma desmotivação, 

provocando dessa forma possíveis problemas durante o projeto. A equipe deve ter 

autonomia, logicamente com responsabilidade. Isso permite que o projeto de 

desenvolva com agilidade e todos se sintam parte daquele progresso e não apenas 

um cumpridor de ordens do líder. (LAUFER, 2015). 

É necessário que se avalie constantemente a equipe, acompanhando 

todas as fases e orientando os possíveis pontos de correções e melhorias. Isso é 

importante para os membros compreenderem o próprio desempenho. Dessa forma o 

colaborador é capaz de visualizar as fortes competências que ele possui, sendo 

possível trabalhar para mantê-las e conquistar as que precisam ser desenvolvidas. 

(KERZNER, 2006). 

 

4.1 Erros comuns na escolha do gerente de projetos 

 

Conforme relatado por Vargas (2009), a seleção do gerente de projetos 

muitas vezes é feita de forma errônea, mesmo quando se possui uma referente 

descrição do que se espera do profissional. Normalmente o primeiro critério que 

avaliam de forma errada é a maturidade. A aparência, idade, tempo de trabalho é 

relacionado diretamente como sinal de experiência. Porém, para um efetivo líder de 

projeto não é isso que de fato se espera, e sim uma maturidade vinda da experiência 

com vários tipos de projetos em variadas posições. 

Uma organização não pode selecionar o gerente de projeto somente pela 

disponibilidade do profissional, é necessário que ele atinge todos os requisitos 

descritos. Por outro lado, também não se pode escolher um profissional para atuar 

em projetos por que ele apenas possua habilidades técnicas desejadas. Isso porque 

a pessoa não consegue se desvencilhar da parte técnica, esquecendo os outros 

fatores do gerenciamento. (VARGAS, 2009). 

Se o gerente de projeto tem por responsabilidade pela conclusão do 

projeto, o gerente funcional tem por objetivos cuidar das questões operacionais, 

focando no trabalho do dia a dia. Esse papel duplo acontece entre outras razões 

pelo orçamento financeiro ou pessoal restrito. Isso pode causar sério impacto 

negativo no projeto. A empresa não percebe a situação caótica criada ao atribuir 
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duplo papel ao gerente, considerando o fato tanto da equipe de projeto quando da 

parte funcional necessitarem de apoio e orientação. (LAUFER, 2015). 

A grave consequência que essa ação pode gerar é uma elevada 

demanda de trabalho, fazendo com que o foco não seja o necessário para 

desempenhar um bom papel, sem contar nas possíveis desistências devido a 

grande pressão pelas entregas e sem o devido suporte. Na maioria dos casos o 

gerente fracassa em sua missão alcançando péssimos resultados em ambos papéis. 

O cenário adequado seria que o gestor tivesse ação nas fases iniciais e de 

planejamento do projeto, se possível contando com um escritório de projetos ou um 

profissional da área qualificado ao seu lado. Nas fases seguintes o gerente de 

projetos direcionaria seus esforços a condução do projeto. (VARGAS, 2009). 

 

4.2 Líder ou gestor? 

 

Cavalcanti, Carpilovsky, Lund e Lago (2006) discorre que gestor é aquele 

que guia a organização de forma eficiente, inserido em uma estrutura organizada e 

hierarquizada. Já o líder dirige a empresa de acordo com sua visão, de forma 

proativa e flexível em relação aos cenários encontrados. 

Uma importante diferença entre líderes e gestores está relacionada ao 

caos e ordem. Um líder é capaz de suportar a desordem a falta de estrutura, 

conseguindo avaliar as situações, concedendo respostas certas nos momentos 

adequados, enquanto os gerentes visam e buscam sempre a ordem e o controle. Se 

levarmos em consideração que as organizações sempre são afetadas pelas 

mudanças, sejam elas econômicas, políticas ou tecnológicas, é imprescindível que o 

profissional seja habilitado com uma percepção da realidade tal como ela é, 

compreendendo e aceitando, reagindo de forma eficaz. (LAUFER, 2015). 

Laufer (2015) relaciona essa situação a dinâmica do gerenciamento, pois 

os gerentes sabem que seus projetos são afetados por mudanças que ocorrem no 

ambiente, sem contar eventos inesperados e dificuldades que são típicas dos 

projetos. Por esse motivo os profissionais precisam ser capazes de tolerar as 

mudanças. Outra diferença entre liderança e gestão está na cultura. As diferenças 

culturais entre os colaboradores de uma equipe são comuns, visto que os projetos 

são temporários e sua equipe formada por grupos diferentes da organização. 
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4.3 Desenvolvimentos das habilidades comportamentais 

 

Hoje em dia as organizações com excelência em gestão de projetos 

oferecem treinamento e desenvolvimento para aqueles que possuem interesse em 

seguir nessa área, visto que o estabelecimento de programas relacionados a 

treinamento para gerente de projetos é um dos principais desafios enfrentados pela 

área de gestão das empresas. (KERZNER, 2006). 

Kerzner (2006) destaca que há uma grande lacuna em relação as soft 

skills (competências comportamentais). Somente através do aprendizado é possível 

perceber emoções, vivencia-las e gerencia-las. 

Kelber (2005) disserta que para se alcançar a maturidade em gestão de 

projetos, é essencial que exista alinhamento entre competências e o perfil do 

gerente, já que as características relacionadas a personalidade estão diretamente 

ligadas com as atividades de gestão.  

Porém não pratica, existe uma falta de atenção em relação ao 

desenvolvimento das competências comportamentais, visto que a educação formal e 

técnica na gestão dos projetos focaliza as competências voltadas ao intelecto, 

gerando uma incompetência emocional em pessoas técnicas. Os treinamentos 

realizados para desenvolver tais competências são ineficazes, uma vez que são 

restringidos a teorias ao invés de focarem em vivencias de grupo e aplicações 

práticas e na busca do autoconhecimento do gerente de projeto. Consequentemente 

isso favoreceria também as competências comportamentais. (KELBER, 2005). 

Kerzner (2006) indica as consequências que o não desenvolvimento 

relacionado as competências organizacionais em gerentes causam para o 

gerenciamento de projetos. Entre as competências destacadas estão a do 

pensamento crítico, comunicação, trabalho em equipe e tomada de decisão. No 

pensamento crítico, os gerentes que não desenvolvem essa competência podem 

atribuir prazos irreais aos projetos, adotar procedimentos com risco alto e concluir o 

projeto em maior tempo. Isso ocorre pois adotam processos e ferramentas que estão 

facilmente disponíveis e aceitam hipóteses já pré-estabelecidas relacionadas a 

recursos e prazos. Sobre a comunicação, o não desenvolvimento pode ocasionar a 

geração errônea de documentos a respeito do projeto, consequentemente perdendo 

apoio das partes interessadas, uma vez que o conhecimento sobre o andamento do 

projeto será afetado. Além disso, outra consequência poderá ser a falha de 
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comunicação entre o gerente e os membros da equipe, fazendo com que esses 

tenham que entender de maneira forcada as necessidades do projeto. Outra 

competência, o trabalho em equipe, é essencial para o bom funcionamento e o 

desempenho regular do projeto. A deficiência nessa competência ocasiona a 

indefinição sobre as responsabilidades de cada um, cria barreiras para o apoio 

mútuo, prejudicando a execução do projeto. Os conflitos internos podem fazer com 

que os membros busquem outras oportunidades. Sobre a tomada de decisões, 

gerentes que não desenvolvem essa competência tendem a guiar-se pelos pontos e 

ideias levantados pelos membros mais experientes da equipe, se tornando 

dependentes sempre que se depararem com decisões mais complexas. 

 

4.4 Desenvolvimento das habilidades de liderança 

 

O profissional que trabalha como gerente de projetos deve entender que 

seu principal papel é atuar como líder, gerenciando a equipe de projetos e 

contribuindo para o crescimento da organização, por meio de um ambiente 

adequado para o alto desempenho.  

Como destaca Santos e Valle (2015) a liderança deve ser vista como 

chave essencial para alcançar os resultados e por esse motivo deve ser estimulado 

a sua evolução. Na figura 7 a seguir é apresentado o modelo dos oito papéis que 

integram as competências de um líder. 
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Figura 7 – Modelo dos 8 papéis. 

                    

FONTE: CAVALCANTI; CARPILOVSKY; LUND; LAGO. Modelo dos oito papeis. 2006 p. 65 

 

O líder deve escutar, demonstrar apoio e reconhecimento pelo trabalho 

desempenhado pela sua equipe. Além disso deve estimular o desenvolvimento das 

competências, proporcionando oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação. 

Santos e Valle (2015) evidencia que o líder que desempenha esse papel 

desenvolve competências como autoconsciência e empatia, ao dar apoio a sua 

equipe. Nas questões de projeto, permite uma maior compreensão das informações, 

responsabilidades e compromisso com os objetivos. 

Cavalcanti, Carpilovsky, Lund & Lago (2006) dizem que a configuração 

dos papéis em quadrantes permite a percepção de complementaridade entre eles e 

as funções, como as metas, processos e pessoas. Além do mais, os papéis auxiliam 

para o progresso das competências internas e externas, mantendo a organização 

num nível de competitividade perante ao mercado. O grande desafio do líder é 

integrar de maneira dinâmica as competências de cada um dos papeis às situações 

gerenciais encontradas.  
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4.5 Liderança da equipe 

 

Segundo o guia PMBOK, a união dos esforços de um grupo de indivíduos 

em prol de um mesmo objetivo configura a definição de liderança, qualificando-os a 

trabalhar em equipe. 

Para uma liderança eficaz e produtiva é imprescindível o conhecimento e 

aplicação de todas as habilidades abordadas nos capítulos anteriores. Sendo assim, 

o gerente de projetos, como um verdadeiro líder, deve saber essencialmente a 

liderar a si mesmo, ou seja, ter autocontrole. Somado a essas habilidades, a 

empatia, a boa comunicação e o desenvolvimento saudável com os membros de sua 

equipe, sem dúvidas sua liderança terá grandes chances de alcançar o êxito. 

(HUNTER, 2006). 

Seguindo definições da literatura, caráter pode ser caracterizado como o 

conjunto de qualidades, sendo elas boas ou más, que diferenciam uma pessoa, 

formação moral e honestidade. Mas qual a real importância disso para um líder?  

Maxwell (2008) discorre que um líder que possui um bom caráter 

conquista a confiança de seus liderados, contudo se ocorre o rompimento dessa 

confiança as consequências são desastrosas, diminuindo o nível de influencia e sua 

capacidade de liderar. O gerente de projetos precisa possuir características 

evidentes relacionadas a caráter firme, que não se abale e que inspire confiança, 

para que os membros de sua equipe e os demais stakeholders não comprometam 

sua liderança e consequentemente o gerenciamento dos seus projetos. 

A reação do líder gera grande impacto na sua equipe de projetos. Uma 

ação adequada gera entusiasmo em seus comandados, consequentemente 

podendo os guiar para a direção desejada. A influência relacionada à emoção é tão 

forte que apenas expressões faciais ou mudanças na entonação da voz pode ter um 

efeito maior do que grandes demonstrações de sentimentos por alguém com 

posição de menos destaque, pois as emoções se disseminam a partir da pessoa que 

possui uma maior expressão no grupo. Por outro lado, é necessário que o líder saiba 

como agir, tomar decisão adequada, não baseada somente nos seus sentimentos e 

nas reações, deve levar em conta também dos seus comandados. (GOLEMAN, 

2007). 

Mersino (2009) enfatiza que quando o individuo esta excessivamente feliz 

ou triste, pode ocorrer uma influencia no modo em que ele avalia uma determinada 
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situação. Quando o sentimento é de felicidade, dados negativos do projeto tendem a 

serem enfeitados e os riscos desprezados, por outro lado se o sentimento for de 

tristeza, cria-se uma barreira que não permite enxergar algo que esta funcionando, a 

tendência é que se negative qualquer ideia, quando a melhor ação seria levar em 

conta. Resumindo, o excesso de felicidade deixa a pessoa muito otimista em relação 

ao projeto quanto que o excesso de tristeza pode deixar a pessoa extremamente 

pessimista em relação ao projeto. 

Liderança é influência. O ato de servir normalmente é visto com 

resistência e mal interpretado por muitas pessoas, serviço não esta atrelada a 

posição ou habilidade, mas sim a atitude, onde os melhores líderes visam servir aos 

outros e não a si mesmos. Essa é a chave de uma liderança que influencia e motiva 

seus liderados. (MAXWELL, 2008). 

Qual o membro de uma equipe de projetos que não seguiria seu líder e 

não ficaria motivado a trabalhar com mais dedicação, vontade e comprometimento 

ao vê-lo se preocupando com ele, com respeito, procurando saber como está sua 

saúde, família, e procurando saber suas necessidades? 

Haggai (1990), fundador do Instituto Haggai, um dos mais conceituados 

centros de treinamentos de líderes, diz que o amor é de extrema importância para 

um bom líder não por apenas lidar com pessoas, mas porque também a motivação 

através de ameaça não condiz com uma verdadeira liderança. 

As atitudes relacionadas ao sentimento de amor do líder com seus 

liderados certamente farão que se ligue a ele, de alguma forma. As pessoas tocadas 

através da emoção, se ligam ao líder por que se identificam, passam a mostrar 

interesse em querer ajudá-los. O gerente que age dessa forma certamente terá o 

apoio de sua equipe. Elogio é uma importante ação para tocar alguém 

sentimentalmente. (MAXWELL, 2008). 

Contudo é importante ressaltar que o lado oposto, a critica, se feita de 

forma errada é altamente destrutiva, faz com que os liderados tornem a posição 

receptiva em defensiva. (GOLEMAN, 2007). 
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4.6 Motivação no ambiente de gerenciamento de projetos 

 

A equipe do projeto é composta por pessoas com responsabilidades 

atribuídas para a conclusão do projeto e devem estar envolvidas na maior parte do 

planejamento e tomadas de decisões. (PMI, 2018). 

Os gerentes de projetos devem compreender o comportamento a fim de 

motivar as pessoas para alcançar os seus objetivos. Afirma-se que entender as 

necessidades dos profissionais é um fator importante para ajudá-los a perceberem o 

seu verdadeiro potencial (FILHO; CRUZ, 2010). 

O acompanhamento e avaliação da consecução das ações do projeto de 

acordo com as responsabilidades específicas de cada integrante passam 

necessariamente pela sensibilidade do gerente em perceber, assimilar e reconhecer 

o grau de motivação e de resultados gerados pela equipe. (PINHEIRO, 2018). 

Existem duas teorias muito citadas em equipes de liderança: 

a) Teoria do Estabelecimento de Metas: Nessa teoria crê-se que as 

causas de motivação das pessoas no trabalho são as metas. Através das metas a 

atenção é dirigida para a ação definida e o esforço é incitado para execução de tal 

ação, facilitando assim o avanço da mesma. 

b) Teoria da Expectação: Também denominada Teoria da Expectância, 

essa teoria nos traz que a motivação do individuo se da por meio de objetivos 

individuais. As expectativas das pessoas influenciam de modo direto na sua 

motivação. Desse modo, para entender o que motiva, é preciso compreender o valor 

que a pessoa da ao objetivo e a probabilidade de se alcançar o mesmo. Essa teoria 

é bem aceita por ser congruente com a administração por objetivos. (ZANELLI; 

BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2004). 

Os administradores que conseguem motivar os funcionários muitas vezes 

estão dando um ambiente em que os objetivos adequados (incentivos) estão 

disponíveis para a satisfação das necessidades profissionais de seus colaboradores. 

Percebe-se, portanto, que a função de um gerente nem sempre é o de estabelecer 

objetivos para seus subordinados. Pelo contrário, muitas vezes, é possível aumentar 

a produtividade dos funcionários possibilitando a eles um ambiente de diálogo, onde 

a participação no estabelecimento de seus objetivos é exigida (PEREIRA; KROM; 

VALDEVINO, 2011). 
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4.7 Motivação e o desenvolvimento da equipe 

 

Segundo reflete Kuenzer (2003), competência pode ser definida como 

formação do conjunto de habilidade, atitude e conhecimento. É a capacidade de 

mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente em uma 

situação.  

A competência é a soma de conhecimentos teóricos e práticos com a 

inteligência praticada em situações complexas. Contudo, o individuo devera ser 

capaz de perceber e obter conclusões diante do cenário em que vive, além de ser 

influenciado por sua personalidade e sua cultura e saber lidar com as diferenças de 

cada um. (FLEURY; FLEURY 2001). 

Considerando que existem competências especificas as funções 

gerenciais, é necessário identificar qual o papel e onde o líder deve focar para 

alcançar o resultado esperado. Um dos principais motivos de conflitos e barreiras na 

execução das tarefas e do trabalho em grupo são as diferenças pessoais 

relacionadas aos valores, experiências e opiniões. (OLIVEIRA, 2009). 

Desta forma, o trabalho e o desenvolvimento em equipe torna-se um 

grande desafio para os que estão liderando os projetos. Rezende (2006) discorre 

que formar uma equipe integrada, motivada, desenvolvida e que se tenha 

cooperação, depende da conexão do grupo em torno de um mesmo objetivo. 

Entre as habilidades de gerencia contidas no apêndice G do PMBOK 

(2014), podemos destacar as habilidades de desenvolvimento da equipe, onde é 

discorrido que é papel do gerente ajudar os integrantes da equipe a trabalharem 

como um time, fornecendo maneiras adequadas para tal, além disso, é necessária 

avaliação de cada um e feedback bem como a identificação de ruídos e problemas 

propondo ações para a solução de cada um. Outra habilidade a ser destacada é a 

motivação, onde se envolve criar um ambiente para que seja possível atingir os 

objetivos do projeto onde ao mesmo tempo seja possível oferecer satisfação com o 

que as pessoas mais valorizam. 

Vargas (2002) evidencia que as pessoas são o principal elo dos projetos, 

pois é por meio destas que as ações serão realizadas. Portanto, desenvolver a 

equipe é ação primordial para assegurar que tudo será executado visando o objetivo 

final. A motivação esta diretamente ligada ao desenvolvimento da equipe. Uma vez 
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identificado o potencial de cada um e delegada às atividades de acordo com as 

habilidades identificadas, o desempenho tendera ser efetivamente melhor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atual administração existe um grande desafio em manter os 

colaboradores motivados, estabelecendo um ambiente de trabalho com qualidade de 

vida, permitindo que se de origem a uma relação em que os funcionários contribuam 

com a organização e dela recebam reconhecimento e recompensas. Entretanto esse 

espaço de trabalho não deve ser organizado com foco apenas para o sucesso de 

um objetivo proposto. Nesse ambiente acontecem relações variadas com várias 

pessoas e estas necessitam se sentir incentivadas, motivadas e felizes a trabalhar 

de modo mais eficaz.  Nesse sentido é de grande utilidade a utilização de técnicas 

motivacionais na organização. 

Motivar é compreender as urgências do seu cliente interno oferecendo 

meios para que ele conquiste conhecimento, conclua com mais qualidade o seu 

trabalho e otimize a utilização de ferramentas úteis, consequentemente gerando 

uma relação de lealdade com a empresa. É fato que um colaborador motivado se 

torna mais efetivo e entregue um trabalho com qualidade, além de ajudar na 

estimulação da motivação dos demais colegas de trabalho. 

A partir do presente trabalho se pode observar que a motivação não está 

somente e diretamente ligada ao aumento de salário. Relacionando a motivação 

com a gestão de projetos a revisão teórica realizada nesse trabalho expôs assuntos 

ligados à motivação e algumas práticas que podem ser utilizadas na gerência de 

projetos que visam maiores benefícios não só a empresa, como também aos 

envolvidos nela.  

Inquestionavelmente, é extremamente importante para os resultados das 

empresas a manutenção de um elevado grau de satisfação e de motivação de seus 

talentos gerando comprometimento, agregação de valor e crescente nível de 

fidelidade dos clientes, pois na era da globalização e da competitividade é preciso 

cultivar qualidades humanas, trabalhar em equipe, aprender a resolver conflitos, 

tornar-se agente de mudanças, desenvolver iniciativas e o gosto pelo risco para que 

se possa atingir os objetivos, inovar sempre e manter-se no mercado.  

Conhecemos que o trabalho é essencial para o ser humano e dar 

condições de trabalho adequadas e torná-lo mais participativo, resultará no aumento 

da saúde física e mental dos funcionários. Desta forma é possível afirmar que, com 

base na teoria apresentada, para o desenvolvimento da equipe, o gerente precisa 
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conhecer sua equipe e identificar o perfil de cada integrante, suas forças e 

fraquezas, a fim de direcionar atividades de acordo com perfil e competência de 

cada um, verificando meios de suprir as carências de sua formação. Além disso, tem 

a função de acompanhar o desempenho das atividades, orientando e interferindo 

com moderação e dando a autonomia necessária de acordo com as características 

da equipe. Por fim, torna-se fundamental o papel do líder em conhecer sua equipe 

para poder tanto desenvolvê-la quanto descobrir a melhor maneira de motivá-la, 

levando em consideração suas particularidades, dando feedback e reconhecimento. 

Entende-se que a inclusão e a condução de todas estas ações tornariam 

o tradicional sistema em uma gestão voltado no indivíduo e na sua permanente 

participação dos processos da empresa. Enfim, mudar paradigmas é normalmente 

um caminho sem volta e a decisão demonstra o nível de maturidade dos gestores da 

organização, constituindo-se em uma tarefa que não é fácil, mas é possível se 

executar. 

Cabe dizer que este estudo não é atemporal nem exaustivo, tampouco 

visa definir ou defender uma metodologia específica para o desenvolvimento e a 

motivação das pessoas ou de equipe do projeto, mas sim servir como base 

exploratória para novos estudos, visando contribuir para uma melhor compreensão 

dos conceitos e práticas existentes atualmente. 
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