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Imagine-se tendo colaboradores altamente motivados e preparados 
para fazer face aos desafios do seu negócio, sem que você precise 
estar sempre presente e a controlar cada passo dado por estes. Que 
dinâmica isto traria para a sua empresa? 

Imagine-se agora tendo trabalhadores altamente produtivos, que 
atingem ou superam constantemente as suas expectativas e metas, 
que sejam completamente apaixonados pelo trabalho que fazem e 
que tenham um profundo orgulho em fazer parte de sua empresa. 
Você tem noção do impacto que isto poderia ter para o seu negócio?  

 Acredito que você gostaria de 
um dia ser parabenizado pelo 
seu chefe por ter uma equipa 
que alcança altos resultados e 
que impressiona os clientes 
com uma elevada qualidade 
de prestação de serviços,  
servindo de exemplo para 
toda organização. Ai, você  
seria mais reconhecido na sua 
empresa! Como seria se isso 
acontecesse?  

 

 

 

Como líder você desempenha um papel fundamental na motivação 
de seu pessoal. Quando você aplicar os princípios deste livro você 
vai impulsionar a motivação e produtividade de seus colaboradores 
e gerar um grande impacto na sua empresa !  
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Introdução 

Como muitos líderes, você deve estar cansado de ouvir seus 
colaboradores a darem desculpas e justificações por não atingirem as 
metas ou prazos estabelecidos e por entregarem o trabalho com 
qualidade abaixo daquela que você espera.  

Talvez você se sinta frustrado ao perceber que seus colaboradores 
fazem apenas o mínimo exigido, não tem qualquer iniciativa e não 
estão minimamente comprometidos com suas metas e de sua empresa.  

Como acontece em várias 
empresas, provavelmente seus 
colaboradores estão sempre a 
reclamar do emprego e a 
pedirem constantemente 
melhorias de suas condições 
(salários, bónus), mas sua 
produtividade não justifica 
tais melhorias. Isso gera um 
clima de grande tensão na sua 
empresa. 

 Como se não bastasse, você deve ter de lidar várias vezes com 
problemas disciplinares, atrasos constantes, faltas injustificadas, roubos 
e desaparecimento de bens da empresa e você não sabe mais como lidar 
com seus colaboradores.  
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Introdução 

Se você se identificou com todas ou algumas destas situações a sua 
empresa passa por problemas de insatisfação e desmotivação, e  você 
precisa tomar medidas urgentes de modo a evitar os danos que estas 
podem causar! Neste ebook eu vou-lhe mostrar 4 estratégias, 
cientificamente testadas, que você pode começar a aplicar já para 
reverter esse cenário e gerar melhores resultados para si e para sua 
empresa!  

Para melhor aproveitamento deste livro, sugiro que você o imprima 
para poder realizar os exercícios práticos que apresento ao longo do 
mesmo, e assim desenvolver as suas habilidades para motivar pessoas! 
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Introdução 

Vou contar um pouco da minha história e de como descobri estes 4 
passos que vou ensinar para que você possa aplicá-los e assim ter 
colaboradores altamente motivados e surpreender-se com os 
resultados que a sua equipa pode atingir com os mesmos. 

Desde sempre procurei perceber as motivações humanas e o que leva 
certas pessoas a agirem de uma ou de outra forma. Desde o tempo de 
faculdade, em que frequentava o curso de Psicologia Organizacional, 
procurei compreender as bases do comportamento humano e o que as 
leva a darem o melhor de si e em que circunstâncias, quer seja na vida 
pessoal, ou no ambiente organizacional. 

Ao graduar e entrar para o mundo corporativo, pude ver de perto o 
mundo organizacional, as relações entre os gestores e colaboradores e 
a forma como os colaboradores encaravam as empresas e seus 
trabalhos. 

Presenciei vários problemas, de entre eles uma grande insatisfação e 
falta de comprometimento dos colaboradores na empresa, falta de 
confiança entre gestores e colaboradores e atitudes por parte da gestão 
que levavam a revolta, ao esforço mínimo e a atitudes como a 
negligência, o mau uso e/ou desvio dos recursos da empresa e até 
roubo. 

Essas situações levaram a um prejuízo de cerca de 500,000.00 Mts em 
quebras de stock, devido a problemas de negligência e má gestão. 

Na altura passamos a ter reuniões semanais com o meu superior como 
forma de melhorar estas situações e imprimir uma nova dinâmica no 
trabalho, mas as diversas estratégias adoptadas não tiveram sucesso. 
Claramente, precisávamos adoptar estratégias diferentes! 
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Introdução 

Isto levou me a um questionamento profundo sobre o porque de as 
coisas estarem dessa forma e o que era preciso fazer para reverter esse 
cenário! Inconformado, mergulhei numa busca incessante e obcecada 
para obter as respostas a essas perguntas. Procurei por todas as fontes 
que pude, inúmeros livros, pesquisas, artigos científicos, e participei 
de diversos cursos de formação e treinamento e, ao longo do tempo, 
fui percebendo os erros que os gestores e administradores cometiam 
no dia-a-dia.  

Aos poucos, comecei a perceber os factores que estavam por detrás de 
toda desmotivação e de todo caos e vi claramente o que estava a faltar 
nessas empresas. 

Estudos e pesquisas mostram continuamente esses aspectos como 
sendo os principais elementos que diferenciam colaboradores 
altamente motivados e com desempenhos superiores de colaboradores 
(e empresas) com desempenhos medíocres, que fazem apenas o 
mínimo necessário, ou até menos. A boa (ou má) notícia é que muitos 
destes factores são impulsionados pelos líderes. 

Tudo fazia sentido e via claramente o que precisava ocorrer naquele 
ambiente onde eu estava. 

Muitas vezes os gestores pensam que a empresam passa por 
problemas técnicos, quando na verdade se trata de problemas de 
relações humanas. Muitos líderes não percebem isto, e tomam 
medidas erradas para motivar as pessoas ou melhorar seu 
desempenho. 
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Introdução 

Com este conhecimento e aprendizado abri a empresa HRD, onde hoje 
presto consultoria a gestores, líderes e empresas, ajudando-lhes a 
melhorarem o seu ambiente de trabalho, a motivação e engajamento 
de pessoal, e a melhorarem o desempenho e produtividade de seus 
colaboradores, o que consequentemente tem impacto nos resultados 
da empresa. 

Com este livro pretendo partilhar esse aprendizado e ajudar você a 
adoptar os comportamentos e estratégias certas para impulsionar a 
motivação e o desempenho da sua equipa, impactando positivamente 
os resultados da sua empresa. 
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Introdução 

Com os conceitos que você vai aprender neste livro você vai mudar a 
forma como você percebe a motivação e desempenho de seus 
colaboradores, e como impulsioná-la. 

Os quatro factores psicológicos que estão por detrás de colaboradores 
altamente engajados e produtivos são:  

1-Propósito- Colaboradores altamente engajados e com 
desempenhos superiores tem um forte senso de propósito e uma 
ligação profunda com o seu trabalho. Estes colaboradores tem clareza 
do impacto que o seu trabalho tem na organização e na sociedade, e 
sentem que contribuem para algo superior, tornando-se assim 
emocionalmente conectados com suas tarefas e com a organização. 
Você pode impulsionar o sentido de propósito através da criação de 
uma visão forte e emotiva, e definindo como cada colaborador pode 
contribui para atingir essa visão! 

2-Desafio- Pessoas são orientadas por um forte desejo de superação e 
de vencimento. Colaboradores altamente engajados tem clareza de 
suas actividades e sentem-se desafiados pelo seu trabalho expendendo 
maiores níveis de energia, esforço, foco e persistência na realização de 
suas tarefas. Estes sentem um elevado nível de satisfação interna ao 
realizarem as tarefas com sucesso, reforçando assim sua auto-estima, 
confiança e tendo impacto positivo no seu desempenho. Você pode 
impulsionar a clareza e o desafio no trabalho de seus colaboradores 
através do estabelecimento de metas claras e desafiantes! 

 

Introdução 
O Segredo Por Detrás de Colaboradores Altamente 

Motivados 
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Introdução 

3-Desenvolvimento- É quando percebem que tem a oportunidade 
de elevar as suas competências actuais e de fazer melhor uso de suas 
capacidades e de seu potencial que os colaboradores registam altos 
níveis de motivação e engajamento. Colaboradores engajados são 
motivados pela aprendizagem e melhoria contínua, aprimorando 
continuamente o seu potencial, gerando elevada satisfação pessoal e 
maximizando sua contribuição para a empresa. 

Você pode impulsionar a aprendizagem através da elaboração de um 
plano de desenvolvimento que servirá de base para a facilitação do 
desenvolvimento do colaborador e maximização de seu potencial! 

4-Reconhecimento- Os colaboradores dão o melhor de si quanto 
sentem que são valorizados pela empresa e que seu trabalho é 
importante. O reconhecimento serve como confirmação de sua 
competência e de seu valor! Ao serem reconhecidos estes desenvolvem 
altos níveis de confiança e auto-estima e sentem-se energizados 
atingindo desempenhos superiores. 

Você pode fazer com que seus colaboradores se sintam valorizados 
reconhecendo-os pelo bom trabalho através de congratulações que 
sejam memoráveis, impactantes e inesquecíveis! 

Introdução 
O Segredo Por Detrás de Colaboradores Altamente 

Motivados 
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Introdução 

Diversos estudos como do instituto Gallup mostram que 
colaboradores desmotivados e desengajados no trabalho são não só  
improdutivos, como prejudicam o ambiente de trabalho gerando 
conflitos e prejudicando até o desempenho e motivação de outros 
colegas motivados. Estes prejudicam a imagem da empresa, 
criticando-a vocalmente, reduzindo a sua capacidade em atrair 
candidatos com habilidades e desempenho elevado. 

Colaboradores desengajados e desmotivados ´´retiram-se´´ 
psicologicamente do seu trabalho, tornando-se ausentes, fazendo 
menos esforço, e deixando as coisas acontecerem, não tendo iniciativa 
no trabalho. A desmotivação e desengajamento geram igualmente 
sintomas como baixo moral, absenteísmo, erros no trabalho, cinísmo, 
falta de energia e comprometimento, baixa satisfação, baixo 
desempenho e esforço mínimo! 

Estes efeitos tem claras consequências negativas nos níveis de 
produtividade da empresa. 

Como então evitar estas situações? Que estratégias práticas os gestores 
podem utilizar para elevar os níveis de motivação e produtividade de 
seus colaboradores? 

Parte 1 
Motive Seus Colaboradores Para Alta Performance! 
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Introdução 

 1- Gere um forte senso de propósito através de uma 

 visão forte e emotiva! 

 “Grandes Líderes de Negócios criam uma visão, articulam a visão, vivem 

 a  visão apaixonadamente e incansavelmente conduzem a sua 

 materialização``  Jack Welch, antigo CEO da General Electric 

Uma das formas mais poderosas de 
os líderes gerarem um forte senso 
de propósito nos seus 
colaboradores é através da criação 
de uma visão forte e emotiva, que 
fique em suas mentes e que os 
oriente nas suas acções. O líder 
deve também facilitar e fazer com 
que cada colaborador tenha clareza 

de que forma é que este pode, através de seu papel na organização, 
contribuir para a materialização da visão e o alcance dos objectivos 
organizacionais. 

O desenvolvimento de uma visão forte e emotiva é um dos principais 
atributos de um líder eficaz e esta tem bastante impacto para as 
pessoas, grupos e para toda a organização, orientando o seu 
comportamento até (principalmente) nos momentos difíceis. Uma 
visão tem o poder de gerar maior união e coesão entre os 
colaboradores, impulsionando sua motivação e levando-os a exercer 
maiores níveis de esforço e sacrifício em torno de um objectivo 
comum, de um bem maior, em prol do sucesso colectivo. 
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Introdução 

Grandes líderes como Martin Luther King, Mahatma Ghandi, John 
Kennedy, Steve Jobs, e Samora Machel são alguns exemplos de líderes 
que desenvolveram fortes visões e através destas foram capazes de 
mover massas e levarem as pessoas a atingirem resultados 
extraordinários, a exercerem níveis de esforço, disciplina, sacrifício e 
motivação acima do comum para tornar a visão do seu líder em uma 
realidade. 

Você como líder deve também desenvolver uma visão (forte e 
emocional) para seus colaboradores, seu departamento e sua 
organização, de modo a que todos lutem por um objectivo e sonho 
comum, gerando foco e sinergia nos esforços colectivos.  

O que é uma visão efectiva? Como desenvolver uma? 
Uma visão constitui a expressão dos nossos mais profundos desejos 
(do líder e dos membros da organização) e representa o futuro 
desejado. A visão é o estado ideal das coisas, a expressão de como 
gostaríamos que as coisas fossem, o sonho colectivo. 

Uma visão efectiva cria um gap entre o estado actual e o estado 
desejado, que as pessoas naturalmente se sentem compelidas a 
preencher. É este Gap entre o ´´como as coisas são´´ e ´´como 
deveriam ser´´ que leva as pessoas a activarem a sua criatividade, 
energia, comprometimento e outros recursos para suprirem tal gap. 

Uma visão eficaz é uma resposta a perguntas como ´´Quem somos 
nós?´´, ´´Onde queremos chegar?´´, ´´Qual o impacto que queremos 
causar?´´, ´´Como queremos ser lembrados?´´.  

As respostas a estas perguntas servirão de base para as constantes 
conversas entre gestores e colaboradores e estas conversas devem 

 

 

 

Parte 1 
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Introdução 

sempre procurar responder a pergunta ´´Porque o trabalho que 
fazemos é importante?´´ e que impacto este tem para o departamento, 
a organização, a comunidade e para a sociedade em geral. 

Respondendo a estas perguntas o líder pode criar uma versão 
reduzida de uma visão para que fique constantemente na mente das 
pessoas e as oriente no dia-a-dia. Veja alguns exemplos no quadro a 
seguir. 

 

• Starbucks: ´´Criamos momentos de inspiração em cada dia dos nossos clientes.´´ 

• Another Broken Egg Cafe: ´´Pessoas Felizes Partilhando Felicidade.´´ 

• Disney Corporation:´´Queremos usar a nossa imaginação para trazer a felicidade a 
milhões de pessoas.´´  

• Jack Welch: ´´A nossa visão é criar o empreendimento mais competitivo do mundo.´´ 

• Martin Luther King: ´´Eu tenho um sonho´´  

 Quadro 1- Exemplos de visões de líderes e empresas 

 

Esta visão deve servir de foco interno e não externo, isto é, deve ser 
focada nos colaboradores e deve orientar a estes sobre os valores e 
direcção da organização ou departamento e não se focar nos clientes. 
Esta visão pode ser específica a um departamento e seus valores e estar 
separada da visão geral da empresa! 

Ps: A visão não deve ser apenas uma frase num papel! O líder deve acreditar 
nela apaixonadamente, para que os seus liderados também acreditem nela e a 
abracem activamente. Mais do que isso, se esta visão não fizer parte das 
conversas do dia-a-dia entre líderes e colaboradores, não será mais do que uma 
frase num pedaço de papel! 
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Introdução 

Tão importante quanto a visão, é após se definir a mesma, discutir-se 
com a equipa e com cada colaborador e responder a questão ´´De que 
forma é que cada um pode contribuir para atingir a visão?´´. 

Estes aspectos conduzidos de forma eficaz irão gerar um profundo 
senso de propósito nos colaboradores, dando maior sentido as suas 
vidas e trabalhos, passando estes a ter não apenas um cargo ou 
emprego, mas uma missão, exercendo assim maiores níveis de esforço, 
dedicação e desempenho. 
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Introdução 

Exercício Prático: Crie a sua visão forte e emotiva 
Agora é sua vez de criar a visão para sua empresa, ou departamento!  

Inspire-se na missão, visão e valores de sua organização e nos 
objectivos gerais e com base nestes responda as questões apresentadas 
de seguida. 

Sendo esta visão para os colaboradores será produtivo conversar com 
estes e procurar respostas a estas perguntas juntamente com os 
mesmos. Você pode igualmente consultar o seu superior. 

1-Quem somos nós / Porque existimos? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2-Onde queremos chegar? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 3-Qual impacto que pretendemos causar? (dentro da organização, para a 
 comunidade, a sociedade, o mundo) 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 
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Introdução 

4-Como queremos ser lembrados? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Com essas informações, você já tem a essência de sua visão. Agora, 
como nos exemplos apresentados, escreva uma frase simples, que 
possa resumir em uma única expressão a essência de sua visão, para 
que esta seja memorável e fique na mente de seus colaboradores. 

5-Resuma sua Visão numa expressão reduzida e memorável: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Agora que você já elaborou a visão para sua empresa ou 
departamento, discuta com cada um de seus colaboradores, ou sua 
equipa, de modo a que cada um esteja claro da seguinte questão: 

6-De que forma é que (Nome do colaborador______________) pode 
contribui para a materialização da visão, e dos objectivos da organização? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Outro aspecto que gera motivação e engajamento nas pessoas é o 
desafio! Ao procurarem atingir a visão do líder as pessoas irão 
enfrentar desafios e procurar superá-los. Os líderes impulsionam estes 
desafios através de metas as quais os colaboradores terão de atingir. As 
metas são importantes pois para além de constituírem um desafio, 
traduzem a visão em passos menores, concretos e realizáveis! 
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Introdução 

2- Atribua metas desafiantes a seus colaboradores 

Como vimos na parte anterior, uma visão forte e emotiva é a base 
para gerar propósito e conectar os colaboradores com o seu 
trabalho, o líder, e a organização. Mas não basta apenas ter uma 
visão forte e emotiva. É preciso converter essa visão, em passos 
mais concretos e realizáveis, direccionando a atenção e foco dos 
colaboradores através do estabelecimento de metas! 

O estabelecimento de metas é uma das técnicas motivacionais mais 
poderosas e eficientes para o atingimento de alto desempenho, mais 
poderosas até que técnicas motivacionais como incentivos 
financeiros, reconhecimento público, e participação em tomada de 

decisões, quando usadas 
isoladamente (estas não tem 
efeito significativo sem as 
metas)! 

Diversos estudos demonstram 
que metas claras e específicas 
geram maior desempenho do 
que simplesmente exortar aos 

colaboradores para que ´´dêem o seu melhor´´. Os mesmos 
estudos mostram ainda que o estabelecimento de objectivos difíceis 
e desafiadores leva a um desempenho superior do que objectivos 
fáceis ou moderadamente difíceis.  

O que estes dados mostram? Estes dados exemplificam o princípio 
do desafio em acção! Metas bem estabelecidas (i) ajudam a 
esclarecer expectativas- o colaborador sabe claramente o que é de si 
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Introdução 

esperado no trabalho-, (ii) quando o objectivo é desafiante (difícil) o 
colaborador irá exercer maiores níveis de energia, esforço, foco e 
persistência para atingir esse objectivo, e (iii) o atingimento de metas 
difíceis gera um elevado nível de satisfação interna no indivíduo, 
aumenta sua auto-confiança, e o prepara para enfrentar desafios 
maiores.  

Ps: É importante esclarecer que para que o objectivo seja considerado 
realmente desafiante, este precisa ser considerado pelo colaborador como sendo 
possível. Ou seja, deve ser um objectivo difícil e desafiador, mas realista e 
atingível!  

De nada vale estabelecer um 
objectivo extremamente difícil, 
mas que o colaborador o 
perceba como sendo 
impossível. Na melhor das 
hipóteses este irá efectuar 
algumas tentativas de atingir a 
meta, mas assim que se 
aperceber que a mesma está fora do seu alcance, simplesmente irá 
deixar de se esforçar, gerando um efeito inverso do esperado, 
reduzindo o desempenho! 

Como impulsionar o uso de metas? 
Três ´´ingredientes´´ são necessários para impulsionar e tornar 
eficaz o estabelecimento de metas: feedback, comprometimento, 
habilidade.  
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Introdução 

O feedback é nada mais do que a informação que mostra se o 
colaborador está no caminho certo ou não para atingir o seu objectivo. 
Este pode provir (i) da própria tarefa (ex. um colaborador que monta 
carros percebe sozinho que não atingiu a meta quando o carro não 
liga!) ou (ii) de terceiros (ex. do gestor, colegas, ou do próprio cliente). 

O feedback aliado as metas torna-se uma ferramenta poderosa pois 
cria uma discrepância entre o nível de desempenho desejado, e o nível 

de desempenho actual, fazendo com que o indivíduo reformule suas 
estratégias, corrija seus erros, e direccione maior esforço para a tarefa, 
ou caso esteja na direcção correcta, reforce a sua estratégia, aumente 
sua confiança, fazendo com que aplique mais energia na sua estratégia 
actual para atingir a meta. 

É crucial conseguir o comprometimento do colaborador para atingir a 
meta (esta só pode ser atingida se houver comprometimento), 
explicando a importância e o impacto da meta para a visão 
estabelecida. 

Oiça também as preocupações que seu colaborador possa ter em 
relação a meta, e ajude-o a superá-las. Demonstre que tem elevadas 
expectativas sobre seu colaborador, e reforce a sua confiança na 
habilidade e capacidade do mesmo em atingir a meta para que este se 
sinta mais confiante. Mostre-se também disponível para dar todo o 
suporte que este possa precisar. 

É igualmente importante garantir que o colaborador tem as 
habilidades necessárias para atingir essa meta, pois o seu nível de 
desempenho nunca será superior ao seu nível de habilidade actual! 

Este aspecto também tem um forte impacto motivacional no 
colaborador, e abordaremos de seguida quando tratarmos do próximo 
princípio motivacional: o Desenvolvimento! 

21 ©Evans Bia 2017 - https://www.facebook.com/dicasgestaodepessoas/   

Parte 1 
Quatro Estratégias Para Gerar Alta Motivação 

Faça o Download da Versão Actualizada do Ebook Aqui! 

https://www.facebook.com/dicasgestaodepessoas/
http://hrdmz.com/a
http://hrdmz.com/a
http://hrdmz.com/a
http://hrdmz.com/a


Introdução 

Como estabelecer metas eficazes? 
Um objectivo bem estabelecido pode ser representado pelo acrónimo 
SMART, ou seja, o mesmo deve ser Específico, Mensurável, Atingível, 
Relevante, e Temporal. 

Por vezes pode ser difícil estabelecer objectivos quantificáveis 
(mensuráveis), e nesse caso comunicamos o que é importante para o 
desempenho através da definição e identificação de Comportamentos 
Observáveis no trabalho, que representam os valores da empresa, ou 
que são importantes para o bom desempenho no cargo. Por exemplo, 
uma empresa que valoriza o atendimento ao cliente pode definir como 
comportamentos importantes alguns como: (i) sorri ao receber o 
cliente, (ii) mantém o profissionalismo perante clientes difíceis; (iii) 
mantém os clientes informados regularmente sobre os produtos da 
empresa, entre outros. 
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Exercício Prático: Estabeleça metas desafiantes 

Com base nas indicações do quadro preencha os espaços em branco 
estabelecendo objectivos desafiantes e comportamentos que 
representam seus valores ou que são importantes para o alto 
desempenho no cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 1-Exemplo de metas 
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Objectivos SMART 

  Específico Mensurável Atingível Relevante Temporal 

O que se 

espera que o 

indivíduo 

realize? 

Como iremos 

mensurar o 

desempenho 

(ex: nº de 

unidades 

esperadas) 

Esse objectivo 

é desafiador 

(difícil) mas 

realizável/ 

atingível? 

Esse objectivo 

é importante 

para o cargo, 

ou para 

atingir os 

objectivos da 

organização? 

Porque? 

Até quando se 

deve realizar 

esse objectivo 

Exemplo:Obje

ctivo 1 

- Elevar o 

nível de 

qualidade do 

serviço 

prestado 

reduzindo o 

nível de 

devoluções em 

66%  

O colaborador 

deve atingir 

um nº médio 

de devoluções 

abaixo de 

10/mês 

O nível médio 

actual é de 30 

devoluções 

por mês. O 

colaborador 

precisa 

redesenhar os 

procedimentos

. Objectivo 

difícil e 

desafiante, 

mas é 

atingível. 

Este objectivo 

é importante 

pois 

pretendemos 

ser 

reconhecidos 

como uma 

empresa que 

presta um 

serviço de 

qualidade e 

excelência. 

6 meses 
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 Tabela 2- Faça o Exercício Prático 
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Objectivos SMART 

  Específico Mensurável Atingível Relevante Temporal 

O que se 

espera que o 

indivíduo 

realize? 

Como iremos 

mensurar o 

desempenho 

(ex: nº de 

unidades 

esperadas) 

Esse objectivo 

é desafiador 

(difícil) mas 

realizável/ 

atingível? 

Esse objectivo 

é importante 

para o cargo, 

ou para 

atingir os 

objectivos da 

organização? 

Porque? 

Até quando se 

deve realizar 

esse objectivo 

Objectivo 1 

Objectivo 2 

Objectivo 3 
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 Tabela 3- Faça o Exercício Prático 
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Comportamentos Observáveis 

Que comportamentos esta pessoa deve ter para desempenhar esta função com 

sucesso, representar os valores da empresa, ou atingir os objectivos do negócio? 

Comportamento 1- O comportamento é 

observável no trabalho?  

Porque este comportamento é 

importante/ impacto nos 

objectivos da organização? 

Comportamento 2- O comportamento é 

observável no trabalho? 

Porque este comportamento é 

importante/ impacto nos 

objectivos da organização? 

Comportamento 3- O comportamento é 

observável no trabalho?  

Porque este comportamento é 

importante/ impacto nos 

objectivos da organização? 

Comportamento 4- O comportamento é 

observável no trabalho?  

Porque este comportamento é 

importante/ impacto nos 

objectivos da organização? 
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Introdução 

3-Facilite o desenvolvimento de seus colaboradores 

Diversos estudos mostram que os líderes com as melhores equipas e 
que apresentam maiores resultados nos negócios consideram o 
desenvolvimento de seus colaboradores como uma prioridade. 

Os colaboradores querem atingir o seu potencial máximo e você como 
líder tem um papel crucial em ajuda-los a atingir tal potencial, 
elevando assim o seu desempenho, gerando satisfação e altos 
resultados para si próprios e para a organização.  

Quando os indivíduos percebem que 

tem a oportunidade de explorar 
melhor o seu potencial, estes tornam-
se mais motivados e engajados no seu 
trabalho e sentem uma maior ligação 
com a organização e com as tarefas 
que desempenham, tornando-se o 
trabalho mais significativo para si, e 
sentindo se estes mais capazes e 
dispostos a atingirem objectivos mais 
desafiantes, elevando assim o seu 
desempenho. 

 O desenvolvimento do colaborador envolve essencialmente um 
processo de aprendizagem contínuo, facilitado pelo líder, através de 
diálogos constantes e abertos entre ambos, onde ocorre uma 
reflexão contínua sobre os pontos fracos e fortes do colaborador e 
sobre de que formas é que se pode potenciar as suas forças e suprir 
as fraquezas, elevando assim a satisfação pessoal do colaborador e 
sua contribuição para a empresa. 
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Introdução 

Como facilitar o desenvolvimento do colaborador? 
Muitos líderes consideram que a principal forma de facilitar a 
aprendizagem é através de treinamento formal. O treinamento é 
importante, mas existem diversas outras formas e oportunidades de 
desenvolvimento significativas e impactantes para os colaboradores, 
como participação em projectos ou actividades especiais (que não 
façam parte das tarefas diárias), envolvimento em outras áreas de 
trabalho (rotação de cargos), participação em comunidades ou grupos 
de trabalho (ex.: associação de engenheiros), aumento de 
responsabilidades (no cargo actual), treinamento no trabalho (´´On 
the job´´ training), leitura, coaching, mentoria, entre outros. 

Uma das ferramentas que o líder tem para facilitar o desenvolvimento 
do colaborador é a elaboração de um plano de desenvolvimento em 
conjunto com o mesmo. Um plano de desenvolvimento é nada mais e 
nada menos que um documento formal onde se identifica e planeia: 
(i) que conhecimentos, habilidades, ou competências o colaborador 
precisa desenvolver para melhorar o seu desempenho no cargo actual 
e/ou para cargos futuros, (ii) que acções deverá desencadear para 
desenvolver tais habilidades, (iii) que mudanças deverão ser notadas 
no trabalho, e por quem, e (v) a data de avaliação (até quando se 
esperam as mudanças).  

Este documento deve centrar-se não só nas necessidades do cargo 
actual, como da carreira futura do colaborador.  

Quatro Estratégias Para Gerar Alta Motivação 
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Introdução 

Ps: Lembre-se que o verdadeiro desenvolvimento do seu colaborador vai além 
do preenchimento de um formulário. Este serve apenas para guiá-los e para 
ter uma base para gerir o processo de desenvolvimento. O verdadeiro 
desenvolvimento ocorre no diálogo contínuo e nas conversas diárias com seu 
colaborador sobre os aspectos ligados a seu desenvolvimento, e que impacto 
causam no seu desempenho, carreira e na organização. 

Com base neste plano o gestor pode em períodos regulares fazer um 
follow-up e um acompanhamento discutindo com o colaborador o seu 
progresso relativamente aos seus objectivos de desenvolvimento. 

O objectivo do desenvolvimento é ajudar o colaborador a ter maior 
auto-consciência, ou seja, conhecer melhor a si mesmo, suas forças e 
fraquezas, melhorando o seu desempenho e de discutir quais são as 
necessidades actuais e futuras da empresa, as transformações no 
mercado, assim como de analisar as potenciais oportunidades de 
carreira na própria empresa de modo a preparar o indivíduo para 
cargos futuros. 

Entretanto, o desenvolvimento é da inteira responsabilidade do 
colaborador. O gestor deve agir como facilitador, dando feedback e 
ajudando o colaborador a reflectir sobre seus interesses, suas 
características (pontos fortes e fracos) e seu potencial. O gestor deve se 
mostrar totalmente aberto para dar todo o apoio necessário e 
disponível em termos de recursos e oportunidades que possam 
impulsionar o desenvolvimento do colaborador. 
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Exercício Prático: Elabore um Plano de Desenvolvimento  

Agora é sua vez de aplicar este princípio na sua empresa. Planeie, 
juntamente com o seu colaborador, o seu desenvolvimento através do 
exercício seguinte. 

Neste quadro você encontra 2 exemplos de necessidades e actividades 
de desenvolvimento. Elabore as suas próprias nos espaços em branco. 

Preencha o quadro seguinte com base nas indicações dadas 
anteriormente: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabela 4- Exemplo de actividades de desenvolvimento 
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Plano de Desenvolvimento 
Conhecimentos, 

habilidades e competências 

a desenvolver 

  

Actividades a desenvolver 

  

  

Impacto esperado (que 

diferença irá- se notar/ 

quem deve notar? Como 

saber que o objectivo foi 

atingido?) 

Data de avaliação da 

actividade 

  

Melhoria de competências 

de liderança e delegação de  

tarefas 

-Participação como líder em 

projecto de  implementação  

de novo sistema de gestão; 

-Colaboradores, colegas e 

supervisores devem notar 

maior facilidade em delegar 

tarefas;  

-Líder com mais tempo 

livre; 

15 de março  

Conhecimento de análises 

financeiras 

-Participação em curso de 

formação sobre análises 

financeiras; 

- Leitura do livro ´´ Como 

fazer análises financeiras´´; 

- entrevista com director 

financeiro  sobre  melhores 

práticas em análises 

financeiras; 

-Capacidade de elaborar 

análises de forma 

independente; 

- Gestor satisfeito com 

qualidade das análises; 

- Capacidade para Formar 

outros colaboradores do  

departamento;  

- 20 de março 

 

 

-30 de março 

 

-25 de fevereiro 
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 Tabela 5- Faça o Exercício Prático 
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Plano de Desenvolvimento 

Conhecimentos, 

habilidades e 

competências a 

desenvolver 

  

Actividades a 

desenvolver 

  

  

Impacto esperado 

(que diferença irá- 

se notar/ quem 

deve notar? Como 

saber que o 

objectivo foi 

atingido?) 

Data de avaliação 

da actividade 
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Introdução 

4- Reconheça seus colaboradores pelo bom trabalho  

O reconhecimento é uma fonte de motivação muito poderosa, mas 
bastante desusada nas empresas. O mais caricato é que é uma forma 
bastante impactante de impulsionar a motivação dos colaboradores e 
ao mesmo tempo bastante económica (ou até mesmo gratuita!) 

 Muitas vezes quando os colaboradores cometem um erro são 
reprimidos ou criticados, mas quando fazem um bom trabalho, os 
gestores não dizem nada. Este é um erro grave e tem um impacto 
bastante negativo e desmotivador para os colaboradores.  

O reconhecimento é tão poderoso que reforça o efeito de todos outros 
princípios anteriores multiplicando o seu efeito! 

 

 

 

O reconhecimento mostra aos 
indivíduos que o seu trabalho é muito 
importante, que é notado e valorizado 
na organização, gerando assim uma 
maior ligação emocional do indivíduo 
com o seu trabalho e com a empresa, 
reforçando o seu sentido de propósito. 

O reconhecimento serve para os 
colaboradores como uma confirmação 

de que estão a progredir com sucesso em direcção as metas 
estabelecidas, o que aumenta os seus níveis de energia e entusiasmo 
acelerando o progresso em direcção as mesmas, estando estes mais 
energizados e confiantes para fazerem face a suas metas e desafios. 

O reconhecimento gera maior auto-estima e maior senso de 
competência, gerando gosto e paixão pelo trabalho, fazendo com que 
os colaboradores queiram ser cada vez melhores, engajando-os num 
processo de melhoria e desenvolvimento contínuo, e no uso de seu 
potencial máximo. 

 31 
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Introdução 

Impacto do reconhecimento na cultura da empresa 
O reconhecimento vai mais longe ainda. Para além de reforçar os 
princípios anteriores, comunica e reforça os valores e a cultura da 
empresa, fazendo com que seus colaboradores a internalizem e melhor 
direccionem suas energias para materializar tais valores, assim como a 
visão e objectivos da organização, aumentando sua vantagem 
competitiva. 

Tomemos como exemplo que sua empresa tem como valor 
fundamental e prioridade estratégica um atendimento ao cliente de 
excelência. Você vê um colaborador seu (atarefado) parar de fazer as 
suas tarefas para acompanhar um cliente e a prestar a este um 
atendimento excelente e excepcional deixando o cliente bastante 
satisfeito. Algum tempo depois você se aproxima do colaborador e em 
frente a todos você o parabeniza e o agradece pela forma como este 
atendeu o cliente, por ter interrompido as suas actividades, 
acompanhado o cliente, explicado cada detalhe dos produtos e tudo 
isso com um sorriso no rosto. Você o agradece por ter internalizado os 
valores da organização (atendimento de excelência) e que isso é 
exactamente o que você e a empresa esperam dos colaboradores. Por 
fim você diz ´´receba estes bilhetes para uma gala para você e sua 
companheira, como forma de agradecimento por sua atitude!´´  

Você percebe o impacto desta acção? Em poucos segundos você terá 
comunicado para este colaborador e para todos outros de uma forma 
inesquecível os valores da empresa e o que é importante para esta!  

Por outro lado quando o reconhecimento não ocorre as pessoas 
sentem-se esquecidas, desvalorizadas pela empresa e seus níveis de 
entusiasmo e desempenho reduzem. Você se esforçaria por alguém 
que não valoriza e nem nota o seu esforço e dedicação? De certeza que 
não! 

Quatro Estratégias Para Gerar Alta Motivação 
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Introdução 

Como fazer um reconhecimento que tenha alto impacto? 
Para que o reconhecimento seja realmente impactante é importante 
que este tenha algumas características essenciais: deve ser frequente, 
imediato, personalizado, genuíno e específico. 

Estudos mostram que para que o reconhecimento seja realmente eficaz 
e tenha um impacto na motivação e engajamento dos colaboradores o 
mesmo deve ocorrer no mínimo 1 vez por semana. 

Existem diversas formas de reconhecimento que você pode usar, como 
por exemplo: um simples obrigado, uma palmada (de agradecimento) 
nas costas, um e-mail agradecendo por alguma contribuição do 
colaborador, um bilhete ou uma nota escrita personalizada de 
agradecimento, bilhetes para um espectáculo, um Cd de música da 
banda favorita de seu colaborador, um livro sobre um tema relevante 
para o mesmo, um jantar ou uma viagem paga, reconhecimento no 
jornal interno da empresa, um jantar ou reunião de reconhecimento 
público, reconhecimento em eventos corporativos, uma apresentação 
de projecto ou ideia a direcção da empresa, uma carta ou email de 
agradecimento escrito pelo CEO, de entre outras. Enfim, são inúmeras 
as possibilidades e opções para fazer um reconhecimento que seja 
impactante e memorável para o indivíduo que o recebe, tendo impacto 
no seu engajamento, e na cultura de toda a organização. O importante 
é que você seja criativo e que o reconhecimento seja personalizado as 
características, necessidades e gostos da pessoa que recebe o 
reconhecimento (de nada adianta você atribuír o mesmo prémio a 
todos ou oferecer um Cd de Rock a alguém que odeia rock!). 

Quatro Estratégias Para Gerar Alta Motivação 
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Introdução 

Tire um tempo para conhecer melhor o seu colaborador e procure 
perceber o que este valoriza, o que é importante para ele e que tipo de 
reconhecimento seria impactante para o mesmo. Isso implica maior 
convivência e conhecimento da pessoa como um todo, suas 
necessidades, preocupações, seus hobbies e gostos. Se ainda assim 
você estiver em dúvida, pergunte-o directamente que tipo de 
recompensas gostaria de receber: livros, jantares, folgas, Mp3s?  

Você precisa perceber o que motiva cada pessoa na sua equipa para 
assim poder reconhecê-los de forma impactante! 

Faça um teste! Mantenha um registo, com o nome de cada 
subordinado seu e registe o número de vezes que você reconhece a 
cada um semanalmente. Após as 1ªs 4 semanas pare e faça uma  
reflexão sobre a mudança e o impacto que o reconhecimento causou na 
sua equipa, sua motivação e desempenho. 

Ps: Para que o reconhecimento seja realmente impactante deve ser genuíno. 
Você deve acautelar-se para não usar o reconhecimento como uma forma 
instrumental ou manipulativa para garantir com que os colaboradores façam 
algo, como por ex., reconhecer o colaborador na expectativa de receber algum 
favor em troca (ficar mais tarde no projecto da semana seguinte) pois o mesmo 
perderá o impacto se for percebido como manipulativo!  

Através do reconhecimento você pode ter uma força de trabalho 
bastante motivada e engajada, que dá o seu melhor e que direcciona 
todas suas energias e recursos (emocionais, cognitivos e físicos), para 
realizar os valores, a visão, e os objectivos da sua empresa! 

 

Quatro Estratégias Para Gerar Alta Motivação 
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Exercício Prático: Planeie e faça um reconhecimento de alto 
impacto! 

Com base nas indicações anteriores faça este exercício prático para que 
você possa desenvolver a habilidade de reconhecer pessoas de forma 
memorável e impactante! Preencha o quadro seguinte com: (i) o nome 
de cada um de seus colaboradores, (ii) reflicta (ou pergunte) sobre que 
tipo de reconhecimento (prémio) seria significativo e impactante para 
cada pessoa, (iii) marque cada vez que você reconhecer e o motivo do 
reconhecimento por cada semana, (iv) avalie ou pergunte se seu 
colaborador gostaria de ser reconhecido em público.  

No quadro existe já um exemplo para um colaborador fictício para 
você se orientar no preenchimento do quadro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 5: Exemplos de reconhecimento de impacto 
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Nome do 

colaborador 

Que tipo de 

reconhecimen

to seu 

colaborador 

consideraria 

significativo  

Frequência  e acções (motivos) de reconhecimento Seu 

colaborador 

preferia ser 

reconhecido 

em público 

ou em 

privado 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1-Armando 

Silva 

1- apresentar 

seu projecto 

de redução de 

custos para a 

direcção da 

empresa 

2- Gostaria de 

viajar e 

conhecer 

Pemba. 

3- Adora e 

escuta todos 

os dias a 

banda de jazz 

´´4 Play´´. 

4- 

Lidou 

com 

cliente 

furioso de 

forma 

calma, 

profission

al e 

exemplar 

 

Exerceu 

notável 

dedicação e 

esforço 

extra 

trabalhando 

até fora de 

hora para 

terminar 

projecto A 

Teve uma 

óptima ideia 

para a 

implementa

ção do 

projecto A 

  Gostaria 

que seu 

trabalho 

fosse  

conhecido  

por toda 

empresa. 
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 Tabela 6- Exercício Prático 
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Nome do 

colaborador 

Que tipo de 

reconhecimen

to seu 

colaborador 

consideraria 

significativo  

Frequência e acções (motivos) de reconhecimento Seu 

colaborador 

preferia ser 

reconhecido 

em público 

ou em 

privado 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
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Introdução 

A Campbell Soup era uma empresa grande que operava em cerca de 
120 países. Entretanto, por  volta do ano 2000 a empresa começou a ter 
grandes dificuldades: estava a registar uma queda drástica nas suas 
vendas e a perder mercado para os seus concorrentes. Ainda nessa 
altura através de pesquisas detectou-se na empresa os piores índices 
de engajamento alguma vez obtidos em uma empresa da Fortune 500. 

Nesse cenário e preocupados com essa situação a comissão executiva 
decidiu contratar Douglas Conant da empresa Nabisco para ser o novo 
CEO da Campbell Soup Co, numa tentativa de reverter o cenário. 

Cerca de 8 anos depois Conant tornou a companhia que estava com 
mau desempenho e a perder continuamente o mercado para 
concorrência em uma empresa com um desempenho extraordinário! 

Quando perguntado qual a estratégia usada Conant disse ´´ Para 
vencer no mercado temos de primeiro vencer no local de trabalho. 
Estou obcecado em manter o engajamento como uma das nossas 
iniciativas centrais.´´ 

Nesse período Conant focou sua energia em mudar a cultura da 
empresa e em elevar os índices de engajamento de seus colaboradores, 
passando estes daqueles que eram os piores índices da indústria, para 
um rácio de 23 por 1 (a cada 23 colaboradores engajados apenas 1 não 
estava engajado), quando o instituto Gallup considera o índice de 12 
por 1 como um índice de excelência em termos de engajamento! 

Através de seu foco no engajamento de sua força de trabalho Conant 
foi capaz de transformar a Campbell numa empresa que, até mesmo 
em períodos de crise em que o índice das acções de 500 grandes 
empresas (Standard & Poor 500) decresceu cerca de 10% de seu valor, a 
Campbell registou um aumento de 30%! 

 

A Revira-volta da Campbell Soup Co. 
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Introdução 

Um dos processos que ajudam a impulsionar estes 4 princípios e 
estratégias são os processos de gestão e avaliação de desempenho, que 
quando bem desenhados, implementados e conduzidos facultam uma 
estrutura prática, consistente e padronizada aos gestores e a 
organização para melhorar o desempenho dos colaboradores e 
impulsionar o engajamento na empresa. 

Muitas vezes este sistema e processos são usados de forma errada, ou 
mal conduzidos, quer seja por terem sido mal desenhados ou 
implementados, ou pela falta de conhecimentos e habilidades 
necessárias por parte dos gestores para conduzirem os mesmos e 
aplicarem com eficácia os 4 princípios e estratégias apresentadas neste 
livro, gerando o efeito contrário ao desejado e desmotivando os 
colaboradores. 

Para que os gestores possam conduzir o processo com eficácia é crucial 
que recebam apoio da organização em termos de coaching e 
treinamento, para que possam desenvolver habilidades de gestão de 
desempenho, melhorando o desempenho de seus colaboradores e 
elevando seus níveis de motivação. 

É na gestão diária e contínua, onde deve ocorrer o alinhamento 
organizacional, o esclarecimento e gestão de expectativas, 
estabelecimento de objectivos, feedback e facilitação do 
desenvolvimento do colaborador, assim como o acompanhamento e 
reconhecimento do bom desempenho! É quando os gestores 
desempenham estas actividades com sucesso que impactam e elevam a 
motivação dos colaboradores e a gestão e avaliação de desempenho 
(bem desenhada e implementada) faculta a estrutura necessária para 
que isso ocorra de forma contínua, consistente pela organização e 
padronizada permitindo assim mudar a cultura da organização e 
introduzir uma cultura de engajamento e de alto desempenho! 

 

Uma forma de impulsionar as 4 estratégias 
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Introdução 

Faça uma pequena introspecção! Pergunte a si mesmo, os meus 
colaboradores tem um forte senso de propósito no seu trabalho? Tem 
tarefas e metas desafiantes? Tem a oportunidade de desenvolverem e 
usarem o seu máximo potencial? Sentem-se reconhecidos por suas 
contribuições a empresa? 

Se você respondeu não comece já a aplicar estas 4 estratégias com seus 
colaboradores e observe o impacto que estas irão causar nos seus 
níveis de motivação, seu desempenho e produtividade e nos 
resultados de sua organização! Quando você aplicar estas estratégias 
os níveis de desempenho e motivação de seus colaboradores jamais 
serão os mesmos! 

Lembre-se, estas quatro estratégias são muito mais impactantes 
quando aplicadas em conjunto, uma seguida da outra, do que cada 
uma delas aplicada em separado! 

Faça os exercícios apresentados, mas lembre-se também que o que 
você fizer não deve ficar apenas no papel! Estes exercícios devem 
servir de base para todo o processo de comunicação e conversas que 
você terá com seus colaboradores. A visão, as metas, o plano de 
desenvolvimento e as acções de reconhecimento só terão impacto 
quando usadas para comunicar o que é importante na empresa e 
direccionar as energias dos colaboradores! 

Para que estas estratégias funcionem você deve ser capaz de gerar um 
ambiente de forte comunicação, bastante confiança, percepção de 
justiça e um bom relacionamento entre você e seus colaboradores!  

Estes aspectos funcionam como fundações para que os 4 princípios 
tenham forte impacto! Jamais será possível ´´comunicar´´ uma visão 

sem comunicação, ficando esta apenas inerte nos documentos da  

 

Entre em acção agora! 
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Introdução 

empresa ou colada nas paredes. Do mesmo jeito, como é que o 
reconhecimento que você fizer terá impacto se os seus colaboradores 
não confiarem em você?! 

Implemente estas estratégias e tenha sempre em mente ´´Cuide de suas 
pessoas e elas cuidarão de seu negócio!´´ 
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 Contactos 
Eu adoraria saber o que você achou deste ebook e que resultados 
gerou para você e para sua empresa! Sinta-se a vontade e mande me 
um e-mail (evansbia@hrdmz.com) a contar que impacto o mesmo teve 
para você e para sua equipa de trabalho! Eu responderei a cada um 
deles! 

Faça também like da minha página do facebook 
(https://www.facebook.com/dicasgestaodepessoas) onde você poderá 
receber várias dicas e conteúdos de valor para que você possa 
melhorar a motivação e produtividade de sua equipa e de seus 
colaboradores! 
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 Sobre o Autor 
Quem é Evans Bia 

Licenciado em Psicologia Social e Organizacional, participou em 
formações de diversas áreas de RH como recrutamento e selecção, 
gestão de formação, sistemas de gestão e avaliação de desempenho, 
entre outras. Apaixonado pela Psicologia e pela Ciência da motivação 
e desempenho humano! 

Director Geral da HRD- Human Resource Development, Palestrante, 
Formador e Consultor Organizacional nas áreas de motivação e 
engajamento, melhoria do desempenho, liderança e design, 
implementação, melhoria e avaliação de sistemas de gestão e avaliação 
de desempenho.  

 

Sobre a HRD 

Uma empresa especializada no desenvolvimento e potencialização 
máxima do capital mais importante das empresas, as pessoas! A 
empresa desenvolve actividades de consultoria e formação na 
implementação de programas de gestão e avaliação de desempenho e 
formação em diversas áreas desde o estabelecimento de objectivos, 
gestão de desempenho, desenvolvimento de líderes, entre outras áreas 
relacionadas á melhoria do desempenho e do ambiente organizacional. 

A empresa efectua igualmente a mensuração de níveis de motivação e 
engajamento nas empresas, assim como a mensuração do Clima 
organizacional, a elaboração de planos de acção e a melhoria dos 
níveis de engajamento e do clima organizacional. 

Esta empresa tem em vista fechar um gap existente no mercado de 
empresas que forneçam soluções com impacto estratégico nas 
organizações, não se limitando apenas a uma gestão administrativa 
das empresas, gerando impacto em suas culturas, seu desempenho e 
seus resultados. 

 

43 ©Evans Bia 2017 - https://www.facebook.com/dicasgestaodepessoas/   

https://www.facebook.com/dicasgestaodepessoas/

